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En dan is dit nog maar de hostess van het reisbureau, denkt Johannes tevreden,
wanneer hij met een koket sprongetje uit de autobus is gestapt.
‘Mag ik de hoop uitspreken dat u het hier naar de zin hebt, meneer Rijkaert?’
‘Jazeker,’ antwoordt Johannes. En in een opwelling en misschien zelfs voor de
zekerheid, voegt hij eraan toe: ‘Mijn lieve kind.’
Het meisje kijkt op de namenlijst die zij even tevoren uit haar schoudertas heeft
gehaald.
‘U zult het rustig hebben, in uw eentje.’
‘Wat zou ik anders kunnen wensen?’ wil hij weten.
Wanneer zij alweer op weg is naar haar plaats naast de chauffeur, keert zij zich
om en komt enigszins verlegen naar Johannes terug.
‘Meneer Rijkaert,’ zegt ze, met een blosje. ‘Mag ik vanavond even langskomen
om te zien of alles naar wens is?’
‘Vanavond,’ zegt Johannes bedachtzaam. ‘Ja, vanavond zal wel gaan.’
‘U bent toch de schrijver van De vergeefse les van het verleden? Een bijzonder
leerzaam boek. Ik heb het gelezen voor een tentamen.’
Kennis komt schoonheid ten goede.
‘U bent toch wel geslaagd, mag ik hopen?’
Zij slaat de ogen neer.
Dit stemt hoopvol en tevreden.
In werkelijkheid gaat het een stuk minder hoopvol met Johannes. Zo komt hij helemaal
niet aan in een vakantiebunga-
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low. En het zonne-eiland is een door gordijnen van de buitenwereld afgesloten
examenkamer naast de kantine, waar een puinhoop van platgetrapte koffiebekers en
vieze borden de gedachte aan een pretpark levend houdt. Het is een plaats die de
belastingbetaler beter maar niet kan betreden.
‘Ik heb geen vragen meer,’ meldt de secretaris van de examencommissie met een
plechtige ondertoon in zijn stem. Het is Johannes niet opgevallen dat hij al met het
stellen ervan was begonnen.
‘Ik verzoek de kandidate zich enige ogenblikken terug te trekken, opdat de
commissie zich kan beraden.’
Het meisje staat op, glimlacht naar Johannes en de secretaris en loopt in de richting
van de uitgang. Zo lijkt zij op de hostess, die jammer genoeg inmiddels voorgoed
op de bus is gestapt.
‘Mager zesje,’ meldt de secretaris, terwijl hij de met een vuurrood omslag
uitgevoerde scriptie misprijzend tussen duim en wijsvinger omhoog houdt.
Johannes sluit een ogenblik de ogen. Hij wil niets liever dan de dagdroom
terughalen, de tijd laten verspringen naar 's avonds, wanneer de aarde als een spaarpot
de zon in zich opneemt.
Nu Johannes aan een spaarpot denkt, schieten hem onbetaalde rekeningen te binnen.
‘Ga haar maar halen,’ mompelt hij tegen de secretaris, nadat hij langzaam
schrijvend zijn handtekening op de bul heeft geplaatst.
Een klein maar opgewekt gezelschap stommelt de examenkamer binnen. De
aanstaande doctorandus heeft haar oudere verwanten tot grote oplettendheid gemaand.
Zo is het strikt verboden om met grote stappen op professor of te stormen en zijn
hand te grijpen. Ook mededelingen omtrent de precieze aard van de familierelatie
moeten als ongepast worden beschouwd. Verlegen knikken is voldoende, maar omdat
oma
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dit gedeelte van de instructie gemist heeft, loopt zij zwaar leunend op haar stok naar
de tafel en roept zo luid als zij kan tegen de secretaris: ‘Wilt u een beetje hard praten
professor, ik ben doof!’
‘Professor Rijkaert zal uw verzoek zeker willen honoreren,’ zegt de secretaris.
Inmiddels valt de aandacht van Johannes op de langste onder de binnenkomenden,
een knaap met afgezakte schouders en een grof, pokdalig gezicht, gekleed in een
verschoten spijkerbroek, net als hijzelf, maar met daarboven een gescheurd lederen
jek, dat nog in de tweede wereldoorlog vanuit een Spitfire Duitsers heeft
gebombardeerd. Dit is niet de broer van de studente die hij gaat toespreken. Jarenlange
ervaring in het onderwijs heeft Johannes anders geleerd. Zo weet hij intuïtief dat dit
de kraker is met wie zij tegen de zin van haar vader samenleeft, ondanks de degelijke
opleiding die zij bij Johannes heeft genoten. Het is allemaal zinloos geweest. Straks
gaat zij met deze Frankenstein naar huis en laat zich door hem het hof maken, of wat
primaten daarvoor laten doorgaan.
Johannes bijt zich op de lippen. Waarom in godsnaam zit hij hier? Jaren geleden
had hij een ingeving moeten volgen en zich terugtrekken in een grot. Er is niets van
gekomen. En daarom schraapt hij, zoals altijd, zijn keel om met een gevoelige en
geestige toespraak te beginnen. Maar als hij daarmee werkelijk bezig is, overvalt
hem voor de eerste keer in zijn leven een pijnlijk gebrek aan woorden. Dit is wat
onder stamelen wordt verstaan. Voor zover hem bekend is, stamelden mensen in
vroeger tijden alleen in het zicht van de heerser. En zoveel indruk heeft dit meisje
niet op hem gemaakt. Maar terwijl hij het zaaltje in staart, overvalt hem de gedachte
op te staan en weg te lopen. Hij moet hier vandaan en door de stad rennen, maar dan
zal iedereen weer denken dat hij zo'n krankzinnige trimmer is. En hij is helemaal
geen trimmer, alleen maar moe, en teleurgesteld. Zo mag hij dat wel noemen. Hij
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ziet zijn studente de universiteit verlaten, en hij heeft haar niet kunnen leren wat hij
weet. Maar zij heeft uren tegenover hem gezeten op zijn kamer, en dan praatten zij
over haar scriptie, die niets, en dat is nu eens werkelijk niets, weet te verhelderen:
verleden, heden, noch toekomst. En terwijl zij daar loze gesprekken over voerden,
heeft Johannes er steeds aan zitten denken hoe hij het gesprek in een andere richting
kon leiden. Maar een dergelijke richting, persoonlijk en troostrijk, heeft hij nooit
gevonden.
In een plotselinge, niet terug te dringen aanval van ontmoediging en woede, houdt
Johannes de proeve van bekwaamheid tussen duim en wijsvinger omhoog. Hij zal
nu het definitieve woord spreken, hoewel ook dat niets zal verhelderen en zelfs meer
verduisteren dan hem lief is. En het heeft evenmin iets met deze gebeurtenis te maken
als het feit dat hij zijn belasting niet betaald heeft en de kat voor straf geschopt, en
ook tegen Debbie gegrauwd, waarna hij met grote, boze stappen in de richting van
het station is gelopen.
Als hij straks onder de tram komt, heeft hij geen afscheid genomen. Ze moeten
het nu maar eens weten. Maar wat ze precies moeten weten, is hem ontschoten. En
ook dat is weer een teken. Nu nog te weten komen van wat. Alles ontschiet hem,
oorzaken van ruzies glijden uit zijn geest, terwijl de schermutselingen nog maar pas
zijn begonnen.
En toch heeft dit alles geen belang, en komt zijn woede uit diepere mijnschachten,
waar ongevraagde arbeiders de oudste lagen overhoop halen en op hun karretjes naar
buiten rijden. Daar, in het zonlicht, op die stortplaats...
Hij durft er niet naar te kijken. Omdat het naar hem kijkt en hem hatelijk uitlacht.
En in plaats dat hij weg kan lopen, om landschappen te zoeken die hem aanstaan, zit
hij achter een tafel en kijkt voor zich uit. Gezichten ziet hij, fris gewassen, hoopvol
en gespannen. Zij kijken naar hem. Hier heerst zijn woord - maar het is dan ook de
enige plaats waar dit woord
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tot wet verheven wordt, hoewel iedereen weet dat er niets mis kan gaan, dat zelfs
examens zijn veranderd in toneelstukjes, van het ergste amateurisme.
En zo komt het, - maar het is nog altijd geen verklaring -, dat iets of iemand
binnenin hem zich verheft en een boze influistering doet, die hij in eerste instantie
moet verwerpen.
‘Kom,’ wenkt zijn kwade reisgenoot, ‘kom naast mij in de schaduw van de boom.’
Ik zie helemaal geen boom! wil Johannes roepen. Maar als hij goed kijkt, diep in
zichzelf waar ook de reisleidster nog ergens rondloopt, ziet hij wel degelijk een boom,
op een paar passen afstand, vol glanzende, dieprode vruchten.
Een ogenblik onzichtbaar voor de buitenwereld laat hij het beeld op zich inwerken.
Welbehagen en stilte. Dan rent hij in de richting van de takken. Hij moet op zijn
tenen gaan staan om zo'n schitterende appel te plukken.
‘Toe maar,’ fluistert de stem. ‘Kom op Johannes, hier ligt de oplossing voor al het
Kwaad.’
Johannes staat met de appel in de hand en houdt hem omhoog. Maar juist als hij
er in wil bijten, komt hij tot zichzelf. Hij kan verdomme toch geen appel eten tijdens
een examen! Geërgerd geeft hij zijn zogenaamde medestander een duw, gooit de
vrucht van zich of en schreeuwt woedend: ‘Hier, steek 'm maar in je reed!’
De woorden ontsnappen zijn mond voordat hij er erg in heeft. Op het moment
waarop de zinnen worden uitgesproken, zijn ze al bijna verklonken. Je moet er snel
bij zijn om ze op te vangen. En snelheid is wat Johannes ontbreekt. Hij is er zelfs
helemaal niet bij en kijkt schaapachtig voor zich uit. De toespraak is geëindigd. Het
publiek kan gaan.
De uitwerking van woorden is niet altijd zo eenvoudig.
Even hangt er een betoverende stilte in de zaal. Dan beginnen enkele aanwezigen
onrustig te schuifelen. Verstoord kijkt Johannes op, juist als hem iets vleiends over
zijn studente te
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binnen schiet. Maar hij is het alweer kwijt. Hij mompelt nog iets over plicht en
wetenschap.
Het is kwart voor drie. Misschien kan hij voor het avondeten even gaan fietsen.
Johannes richt zich half op. Bijna onmiddellijk laat hij zich uitgeput terugzakken.
Zijn hoofd kan zich ieder ogenblik losmaken van het lichaam en opstijgen. Hij wil
de aanwezigen waarschuwen dat er iets schokkends op het punt staat te gebeuren.
Maar het kan hem eigenlijk niet schelen. Met lege blik staart hij naar het gezelschap,
dat nog een beetje beduusd is om het feit dat er zich nu een echte intellectueel in de
familie bevindt. Dan begint plotseling de oudste onder de aanwezige heren zich op
de knieën te slaan van pret. Die professor toch. Moeten ze nog eens in de krant
schrijven dat het op de universiteit tegenwoordig zo sloom toegaat. Laat die geleerden
maar schuiven. Die vervelen zich niet tijdens het academisch kwartier dat ze op hun
werk doorbrengen! Steken hun scriptie in elkaars reet of het niks kost. Maar het zijn
toch allemaal dokters onder elkaar, die krijgen hem er heus wel weer uit!
Zijn kleindochter keert zich om en maakt een razend gebaar. Daarna richt zij zich
weer zwijgend naar de hoogleraar.
Zo zitten ze een poosje tegenover elkaar.
‘Wat ik zeggen wilde,’ mompelt Johannes. ‘Ik wilde zeggen dat ik er het beste
van hoop. Dat wilde ik zeggen.’
‘Goed gezegd!’ roept de grootvader. En iedereen lacht opgelucht.
Johannes gaat staan en buigt het hoofd. Zo stond hij ook als hij straf moest
ondergaan. Niet slaan pappie. Maar pappie is onverbiddelijk. Johannes steekt zijn
hand uit en voelt hoe iemand er hard in knijpt. Het is de oude man, die hem persoonlijk
komt bedanken voor de welgemeende en geestige woorden.
‘En,’ wil hij nog weten. ‘Heeft mijn kleindochter het u lastig gemaakt?’
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‘Smeerlap,’ sist de doctorandus, zwaaiend met een bos bloemen.

Johannes zit achter het bureau in zijn kamer, met uitzicht over een straat vol auto's.
De bewegingloosheid die daar beneden voor hem is uitgestald, zet zich voort in zijn
hoofd, en vooral ook in zijn benen.
Hij sluit zijn ogen. Er is een serene rust over hem gekomen en hij denkt allang
niet meer aan de studente die inmiddels is begonnen zijn gedrag een grote
ruchtbaarheid te geven. Helaas is niemand van het gezelschap in staat de gruwelijke
historie aan te vullen met eigen materiaal. Over Johannes is niets bekend; nooit, voor
zover zij weten, heeft hij iets anders in zijn leven gedaan dan werken.
Drie zachte kloppen op de deur.
‘Binnen,’ mompelt Johannes.
Wanda Dintelhof, zijn oudste medewerker, sloft de kamer binnen, stelt zich
tegenover het bureau op en zegt, met iets hogere stem dan gewoonlijk:
‘Maar Johannes, wat zijn dat in godsnaam voor geruchten?’
Johannes haalt zijn schouders op en doet er het zwijgen toe.
‘Da kun je zo'n meisje toch niet aandoen!’
Dit betekent dus dat hij een meisje iets heeft aangedaan. Maar dat vindt Wanda al
gauw, met meisjes.
Zij komt naast hem staan en legt een hand op zijn voorhoofd.
‘Je bent toch niet ziek?’
Wat hij het meisje heeft aangedaan moet dus iets van een zieke man zijn. Maar
hij voelt zich juist bijzonder gezond. Beter dan de laatste tijd, althans. Er is alleen
iets in zijn hoofd. Wat daar is, laat zich niet beschrijven. Maar echt onaangenaam
voelt het niet. Het heeft in ieder geval iets met zweven te
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maken. Vroeger droomde hij daar vaak van, dat hij opsteeg en door de kamer zweefde.
Het is maar goed dat het niet echt gebeurt. In dat geval zou hij eerst naar het verst
van zijn bureau verwijderde raam zweven, en daarna in duikvlucht op Wanda af.
Hij wil het liefst alleen zijn.
‘Wil je er niet over praten?’ vraagt Wanda bezorgd.
‘Waarover,’ zegt Johannes toonloos, ondanks zichzelf.
‘Over je gedrag.’
In de golvingen waarop Johannes zweeft, ontstaat gelach. Het komt uit zijn buik,
en dat is iets heel anders dan wanneer hij zoals gewoonlijk vanuit zijn hoofd lacht.
Maar hij houdt het voor zich. Dit diepe lachen, dat hem op een onbegrijpelijke manier
tevreden stelt, is niet voor anderen bestemd. En hij hoeft niets uit te leggen.
‘Ik ga naar huis Wanda,’ zegt hij zacht, maar nadrukkelijk. ‘En denk er aan,’ voegt
hij er met een glimlach aan toe, ‘als er moeilijkheden zijn, kom je naar mij.’

In de lift is Johannes alleen. Zijn kamer bevindt zich op de vijfde verdieping van het
gebouw. De kantine ligt op de derde. Daar worden de werkelijke zaken gedaan. Op
de jeugdafdeling is het altijd overvol. Het loopt tegen half vijf. De laatste lichting
geleerden perst zich bij Johannes in het kleine hokje om vanuit de ontspannende
kantine de bevrijdende stad in te gaan.
Vroeger wilden jongelui alleen in telefooncellen uitzoeken met z'n hoevelen ze
erin konden.
Johannes is het gebouw nog niet uit of een jonge vrouw komt naast hem lopen,
kijkt hem aan, buigt haar hoofd, lacht voor zich uit en zegt, met enigszins geknepen
stem:
‘Dag Johannes. Herken je me nog?’
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Het antwoord is nee. Bot maar eerlijk. Maar zo zit Johannes niet in elkaar.
‘Natuurlijk herken ik je,’ zegt hij zo zwierig mogelijk. ‘Maar met je naam moet
je me even op weg helpen.’
‘Mijn achternaam begint met een G.’
Hard weglopen is het beste.
‘Ah!’ roept hij in plaats daarvan. ‘Ik weet het bijna. Ik bedoel: ik herinner me
haarscherp dat je naam met een G begint. Maar er waren nog meer letters.’
De jonge vrouw glimlacht.
‘En je voornaam?’ vraagt Johannes.
‘Met een A.’
Anna Gans, schiet hem te binnen.
‘Weet je het niet meer?’
Het is lang geleden. Dat is zeker. In de tijd dat studenten hem nog bij de voornaam
aanspraken. En hij nog geen hoogleraar was. Waarschijnlijk humde hij liedjes van
de Beatles onder het tentamen. Of, waarschijnlijker, ‘Salt Peanuts’ van Dizzy Gillespy.
Salt peanuts. Salt peanuts.
‘Je weet het niet meer,’ zegt de jonge vrouw.
‘Ik weet het,’ zegt Johannes snel. ‘Het komt eraan. Was het niet Akke?’
‘Adelaïde.’
‘Natuurlijk! Adelaïde. Hoe kon ik dat vergeten? Hoe gaat het met Adelaïde?’
‘Ik heet niet langer Geveling,’ onthult zij. ‘Maar Zwolsman.’
‘O,’ zegt Johannes. ‘Heb je je naam laten veranderen?’
‘Ik ben getrouwd dommie!’
‘Je bent getrouwd. Hoe is het mogelijk.’
‘Wat bedoel je?’
‘Nee,’ verbetert hij snel. ‘Ik bedoel dat ik je in de collegebanken zie zitten. Zo
voor me. En dan ben je opeens getrouwd.’
‘Dat is vijftien jaar geleden.’
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‘Tjee,’ zegt Johannes. ‘Waar blijft de tijd?’
Adelaïde loopt met hem mee in de richting van het station. Dat is een lelijke streep
door de rekening. Maar ze moet ook met de trein. Richting Purmerend.
Als ze voortlopen neemt Johannes haar op. Zij is anderhalf hoofd kleiner dan hij.
Wel een stuk dikker. Ze is zelfs onmogelijk vet, een tonnetje met een kopje erop.
Piekig haar, uitlopend in een staartje. Als hij maar geen kennissen tegenkomt.
‘Adelaïde,’ zegt hij. ‘Hoe staat het leven tegenwoordig?’
‘Nou dat zie je wel,’ zegt zij, wijzend op haar buik. ‘De vierde komt eraan.’
‘De vierde!’
‘We laten er geen gras over groeien.’
De intimiteit van de opmerking kan per ongeluk zijn. Toch moet het niet uitgesloten
worden geacht dat Johannes vroeger, vijftien jaar geleden, lange gesprekken met
haar heeft gevoerd, misschien wel over het huwelijk, en over de mogelijkheden daar
een ogenblik, eventueel in haar gezelschap, aan te ontsnappen. In dat geval heeft hij
haar meegenomen naar een café en haar op een versnapering getrakteerd, met de
bedoeling te bekennen dat hij haar aardig vond en langdurig met haar alleen wilde
zijn, het liefst op een meisjeskamer.
Hij mag van geluk spreken dat het niet is doorgegaan.
‘Zo,’ zegt hij. ‘Vier kindertjes. Dat zal een gezellige drukte zijn bij jullie thuis.’
Zelf krijgt hij het benauwd bij de gedachte.
‘We hebben een doorzonwoning.’
‘O,’ zegt Johannes.
‘We hebben er anders lang genoeg op moeten wachten.’
‘Dat wil ik geloven.’
‘Jij hebt natuurlijk een schitterende villa.’
Onopvallend veegt Johannes het zweet van zijn voorhoofd.
‘En... je man?’ zegt hij om het gesprek in een andere richting te leiden. ‘Die heeft
het ook naar zijn zin?’
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‘Jij hebt Bas toch nooit ontmoet?’
‘En of ik Bas ontmoet heb! Je hebt me nog aan hem voorgesteld!’
‘Maar hoe kun jij Bas nou kennen?’
‘Langzaam komt alles terug,’ stelt Johannes haar gerust. ‘Ik zie nu zelfs heel
duidelijk voor me dat ik met Bas sta te praten. Ik geloof op de vierde verdieping van
de Bijenkorf.’
‘Hoe kan dat nou? Bas zit in een rolstoel!’
Ze naderen het station. Als hij eens leerde zijn grote mond te houden.
‘Jezus,’ zegt hij. ‘Ik kan me Bas helemaal niet voorstellen in een rolstoel.’
‘Daar is-ie anders wel zo ongeveer in geboren.’
Johannes knikt en kijkt, onwillekeurig, naar haar buik. Adelaïde lacht opgewekt.
‘Hij is alleen aan zijn benen verlamd.’
‘Dat verandert de zaak!’ roept hij opgelucht.
‘Weinig,’ zegt Adelaïde.
Johannes denkt dat hij het van haar zal winnen, als hij wegsprint.
‘Maar misschien ken je Bas van de televisie!’ roept Adelaïde opeens, met een
verheugde lach op het gezicht. ‘Jij was vroeger toch zo gek op sport. Je hebt Bas
natuurlijk in een sportuitzending gezien!’
Johannes beseft dat hij zich geen fouten meer kan veroorloven. Tevens is er het
sterke vermoeden dat hier iets niet klopt. Misschien wordt hij gek. Dat zie je geregeld
bij geleerden. In ieder geval weet hij niets meer te zeggen. Hij stelt zich een man in
een sporthemd voor. Met een rotgang beweegt hij zijn kar over een sintelbaan.
‘Bas,’ zegt Adelaïde, niet zonder gepaste trots, ‘is lid van het Nederlandse
zitvolleybalteam. En ik kan je wel zeggen: wat dat betreft hebben onze zonen een
aardje naar hun vaartje.’
‘Wat leuk!’
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Hij heeft er zich bij neergelegd dat de dag niet zonder kleerscheuren aan hem voorbij
zal gaan.
Plotseling vermant hij zich.
‘Adelaïde,’ zegt hij. ‘Je bedoelt toch niet dat je kinderen...’
‘Kom nou,’ zegt Adelaïde. ‘Kom nou Johannes, één lastpak met een invalidekar
is meer dan genoeg voor een huisvrouw.’
Johannes geeft haar een hand, in de stationshal.
‘Wat leuk dat ik je weer eens ontmoet heb,’ zegt Adelaïde.
‘Het is altijd fijn te weten dat je studenten goed terechtgekomen zijn.’
‘Ik ga Bas vertellen dat je een fan van hem bent!’
‘Ja, ja,’ zegt Johannes. ‘Dat zou ik zeker doen.’
‘En als je zin hebt ons eens op te zoeken: Bas is vaak thuis. Ik ben er zeker van
dat jullie er wel uit zullen komen waar je elkaar ontmoet hebt.’
Johannes kijkt haar na. Daarna loopt hij met plotseling trillende benen in de richting
van de trein.

Wanneer Johannes het perron op stapt, rijdt de trein juist weg. De wandeling met
Adelaïde heeft de marge die hij altijd aanhoudt opgeslokt.
Gelaten sjokt hij de trap weer af en verlaat het station aan de achterzijde. Juist
meert een pont. Een gestadige stroom auto's en fietsers zet zich vanaf het dek in
beweging. Als hij eens aan boord ging en zich naar de overkant liet varen. Maar daar
schiet hij weinig mee op. Vroeger deed hij dat soort dingen, maar zo ver is zijn leven
inmiddels gevorderd, dat onbegrijpelijke en spontane daden uit het repertoire zijn
verdwenen. Toch lijkt het vandaag anders. Zijn hoofd staat naar verplaatsing. Achterin
zijn hersens hoort hij al maar door een zacht gezoem. Misschien zijn dat de uitspraken
en beslissingen die in het nabije verschiet liggen en die hem op deze manier aan-
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kondigen dat ze straks allemaal tegelijk naar buiten zullen komen, zodat hij er zich
alvast op kan verheugen.
Johannes blijft staan kijken tot de pont is volgestroomd. Daarna keert hij zich met
tegenzin om, alsof het aan de overkant van het IJ zo'n pretje is.
Pas als hij opnieuw de trap beklommen heeft, ziet hij dat de volgende trein naar
het Gooi op het perron ernaast vertrekt. Deze trein zet zich juist in beweging. Toch
breekt ook voor hem het moment aan waarop hij kan instappen, juist voor de deuren
zich sluiten. Er is nog een klapstoeltje vrij, op het balkon. Hij zou beter eerste klas
kunnen reizen. Als hij het zijn kinderen eens vriendelijk uitlegde. Misschien nemen
ze genoegen met minder zakgeld, cowboylaarzen, hockeysticks zwaar genoeg om
er Djengis Khan mee de hersens in te slaan en veel te grote jasjes, om de financiële
bijdragen van hun grootouders gemakkelijk in op te bergen.
Bij station Muiderpoort dringt een snuivende horde werknemers de trein binnen.
Binnen gekomen grijpen zij in hun tassen, planten hun bruine tanden in groene appels,
om de coupé zo snel mogelijk van de zure stank te voorzien waarin ze het best gedijen
en genieten intussen met welbehagen van een zware sjek. Zij converseren luidkeels
over onderwerpen van voorbijgaande aard, met de bedoeling het lezen van boeken
onmogelijk te maken.
Vandaag kijkt hij tegen de pijpen van hun spijkerbroeken aan. Johannes maakt
zich zo klein mogelijk, neemt zijn tas op schoot en drukt die als een bejaarde maagd
tegen de borst.
‘Hé daar, is er nog plaats voor een dame?!’
De stem klinkt luid en gebiedend. Johannes glimlacht, ondanks zijn benarde positie.
Er bestaat toch nog steeds iets van opvoeding onder zelfs de grofst besnaarde types.
Zelf heeft hij heel wat keren moeten opstaan. Vroeger worstelden oude dames zich
met opzet de tram binnen om studenten zoals hij van hun plaats te verdrijven.

Rudolf Geel, De paradijsganger

24
Er is overigens geen dame te zien. Als hij hier omgeven was door vrouwen, voelde
hij zich misschien een beetje prettig.
‘Hé meester! Ga jij eens gauw staan!’
Johannes kijkt over zijn bril en ziet een man met modern gekapte baard, Opel
Kadett en caravan op hem neerkijken.
‘Bedoelt u mij?’ hoort hij zichzelf zeggen, met een piepstem.
‘Je bent toch niet doof, wat?’
In de opgepakte menigte ontstaat beweging en na enig passen en meten verschijnt
een oudere vrouw in beeld, hoewel ze bij nader inzien misschien jonger is dan
Johannes.
Zo waardig mogelijk gaat hij staan.
‘Als u zitten wilt: alstublieft.’
Johannes weet zich niet voor held in de wieg gelegd, maar hij is wel driftig. Dat
wordt dus slaan, hoewel hij die kerels ook op hun nummer kan zetten via enkele
welgeplaatste volzinnen.
‘Als u mij jeugdig genoeg vindt om voor u op te staan, zal ik daar graag op ingaan.’
‘Moet je opa horen!’
Johannes besluit het handgemeen nog een ogenblik uit te stellen.
‘Dank u wel,’ zegt de dame. ‘Bijzonder attent van u.’
‘Het is maar goed dat ik je in de gaten had, vader,’ zegt de man die de plaats heeft
opgeëist. ‘Hebben ze je thuis niet geleerd op te staan als er zich een dame in het
gezelschap bevindt?’
‘Ik zag helemaal geen dame,’ zegt Johannes op beleefde toon.
‘Heb je soms wat aan je ogen?’
‘Ik heb helemaal niks aan mijn ogen!’
‘Waarom draag je dan een bril?’
Om hem heen ontstaat gelach. Maar vluchten kan niet meer. Johannes staat klem
tussen mannen die stuk voor stuk groter zijn dan hij.
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‘Ik voel geen enkele behoefte om te blijven zitten als een dame staat,’ zegt hij
vasthoudend. Zijn afmetingen mogen beschaafd zijn uitgevallen, laf is hij in het
geheel niet.
‘Waarom zat je dan?’
Het gelach breidt zich uit tot in de voorste en achterste coupés. Tenminste zo lijkt
het. Overal lachen ze hem uit. Maar Johannes heeft erger dingen meegemaakt, al wil
hem niet onmiddellijk te binnen schieten wat. Zelfs zijn hersens zitten hier klem. O,
als hij sterk was, zo sterk als bij voorbeeld Djengis Khan, dan zou hij deze
monsterlijke kerels, deze... deze arbeiders, de trein uitlazeren. Daar zou het op
uitdraaien. En dan konden ze verder lopen naar Weesp!
‘Vuile arbeider!’
Maar dat roept hij voor de zekerheid toch maar niet.
Zo staat Johannes, strak voor zich uit kijkend, tussen de hard werkende huisvaders,
die binnen enkele minuten hun huizen zullen betreden, de vrouw een klets voor de
billen verkopen en aanschuiven aan tafel, waar de vers geprakte stamppot wacht.
Bij Johannes eten ze pas om zeven uur, en soms om half acht. Omdat Debbie vaak
erg moe is als hij thuiskomt, stellen zij zich tevreden met een boterham.
Zijn benen voelen loom. Op het station is een affiche aangeplakt:
De here Jezus zegt nog steeds:
laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, tot mij komen.
Misschien is het een oplossing voor zijn hypotheek.

Bij thuiskomst ontmoet Johannes zijn echtgenote op haar vaste plaats in de
woonkeuken. Debbie heeft een druk bezette dag gehad, dat ziet hij in een oogopslag
aan het vloeistofpeil in de sherryfles. Reintje, de buurvrouw, houdt haar gezel-
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schap. Het is niet uitgesloten dat zij een deel van de dag in elkaars omgeving hebben
doorgebracht. Daarbij hebben zij het leven doorgenomen, en aangezien dit veelvormig
is en vaak nodeloos ingewikkeld, heeft de middag veel lijden opgeleverd en weinig
soulaas.
Als Johannes bij de keukentafel is gekomen, strekt Reintje haar arm uit en aait
hem even over de borst.
‘Weet je wat voor dag het morgen is?’
Johannes doet zijn best om na te denken.
‘Zaterdag,’ zegt hij na een tijdje.
‘Doe niet zo raar!’ roept Debbie.
Nu weet Johannes dat het morgen een bijzondere dag is. Misschien wel zijn
trouwdag, hoewel hem bijstaat dat hij die achter de rug heeft. Hij zet een afwachtend
gezicht en glimlacht zo onschuldig mogelijk.
‘Neem me niet kwalijk. Beetje drukke dag gehad.’
‘Morgen ben ik jarig,’ deelt Reintje mee. ‘En dan gaat Koos mij verwennen. Dus
als jullie 's ochtends lawaai door de muur horen, dan moet je maar even heel hard
Lang zal ze leven zingen.’
Hoewel Johannes zijn buurman een zak vindt, heeft hij medelijden met hem.
‘Haalt het Koos niet uit zijn concentratie, als wij hier Lang zal ze leven staan te
zingen?’
‘Maak er dan Hij leve hoog van.’
‘Zij leve hoog zal je bedoelen.’
‘Houd het gerust op Hij,’ zegt Reintje met een knipoog.
‘Ik zal mij de longen uit het lijf zingen,’ belooft Johannes.
Het is vreemd, maar als Reintje naar huis is, kan hij alleen maar over haar in de
verleden tijd denken.
‘Wat ben je stil,’ zegt Debbie.
‘Als je Reintje in het vervolg eens op de koffie vroeg, dan is ze naar huis als ik
thuiskom.’
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‘Ik heb haar op de koffie gevraagd!’ zegt Debbie verontwaardigd. ‘En wat heb je
opeens tegen Reintje?’
‘Ik heb niets tegen Reintje,’ zegt Johannes. ‘Ik heb nooit iets tegen mensen die
mij deprimeren.’
‘Deprimeer ik je soms ook?’
Debbie betrekt de dingen graag op zichzelf. Daar doet ze nooit moeilijk over.
‘Jij bent iedere dag nieuw,’ zegt Johannes, en zachtjes voegt hij eraan toe: ‘Jammer
genoeg wel.’
‘Wat zeg je?’
Johannes maakt een verontschuldigend gebaar en zegt dat hij zich even moet
terugtrekken. ‘Nou zeg!’ roept Debbie, alsof hij het doet om haar kwijt te zijn.
Eigenlijk hoeft hij helemaal niet weg. Maar het is toch een afleiding. En hij heeft
geen zin in een gesprek. Eigenlijk zou hij Debbie willen vertellen wat hem overkomen
is. Maar bij nader inzien zou ze hem misschien niet gelijk geven. En hij weet nog
steeds niet precies wat hij vertellen moet.
Nadenkend stelt hij zich op tegenover de toiletpot van Chinese makelij. De straal
waarmee hij doorgaans plast is niet meer zo krachtig als vroeger. Toch kan die er
nog best mee door. Hij is vijfenveertig jaar en heeft nooit moeite 's avonds
onmiddellijk in slaap te vallen. Hoogstens wordt hij wakker van een fluistering. In
de ochtenduren blijven kwade dromen hem doorgaans bespaard. Wel wordt hij
dikwijls in bedrukte stemming wakker. De angsten die hem kwellen zijn van laag
allooi. Nooit droomt hij over de absolute leegte na de dood. Hoogstens over een
deurwaarder. Wat heeft hij zichzelf anders te melden? Vooruitgang is er immers
allerwege. Zo kan hij er sinds enige tijd met één keer neuken twee tevreden stellen.
Zo lang doet hij erover klaar te komen. Dat was in zijn jongensjaren wel anders.
Jammer genoeg zijn er nooit twee vrouwen in de buurt om zijn vaardigheid te
vertonen.
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Het maakt weinig uit. Johannes heeft zichzelf onder controle. De midlife-crisis is
allang overwonnen en doet bij nader inzien zelfs een beetje kinderachtig aan. Waar
moest hij zich nou helemaal druk over maken? Een fluitje van een cent.
En daarom is het ook niet vreemd dat er vandaag even iets misging. Zo iets kan
gebeuren. Het geheugen, heeft hij gelezen in een Boek van de Maand, bestaat uit
miljoenen kleine kamertjes. In ieder kamertje zit een herinnering. Door chemische
reacties van nog onbekende aard, kunnen die opeens naar buiten komen. In het openen
en sluiten van de deurtjes zit een soort systeem. Sommige deurtjes blijven, bij het
ouder worden, steeds vaker dicht. Andere staan altijd open. Het was wel een heel
geheime en brutale kamerbewoner die hem vanmiddag overviel. Jammer genoeg is
hij spoorslags teruggereisd naar zijn verblijfplaats, waar Johannes hem niet kan
opzoeken.
‘Hoi bril,’ zegt Maartje, zijn zeventienjarige dochter, als hij de voorkamer
binnenstapt.
De toon waarop zijn kleine lieveling hem aanspreekt en de kus die zij hem
ongevraagd op de wang drukt, beloven weinig goeds. Waarschijnlijk staat er een te
ver doorgegroeide jongeman voor de deur, met een deerniswekkend gebrek aan
opvoeding.
‘Goed,’ zegt Johannes. ‘Wanneer komt-ie?’
‘Wim zet even zijn fiets op slot.’
‘Is deze Wim bang dat we hem zullen stelen?’
‘Wim is nu eenmaal heel secuur.’
Waarom bestaat er geen benaming voor een schoonzoon voor drie dagen? Johannes
knikt de jongeman vriendelijk toe en steekt zijn hand uit.
‘Johannes,’ stelt hij zich voor, want het geeft geen pas en kan worden uitgelegd
als een teken van opzettelijk teweeggebrachte afstand wanneer je zo'n toch wat
zenuwachtig jongmens meteen je achternaam toeblaft.
‘Ten Brakel.’
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Zo liggen de zaken. En met enige jaloezie beseft Johannes dat deze Ten Brakel
waarschijnlijk met net zo'n harde straal kan plassen als Tommie, zijn eigen
zestienjarige zoon, zodat alles ernaast spettert.
‘Pappa,’ zegt zijn liefste, zijn oogappel, de enige vrouw voor wie hij zonder
overdreven nadenken zijn leven zou geven, hoewel hij een hekel heeft aan zulke
grote beslissingen. ‘Nu Wim en jij elkaar toch kennen...’
‘Wie is Wim?’
‘Ik ben Wim,’ zegt Ten Brakel.
‘Ah, Ten Brakel! Rijkaert, aangenaam.’
‘Pappa, mafkees!’ roept de in oogverblindende vodden geklede verschijning die
zich als het haar uitkomt zijn dochter noemt. Zij draagt een van zijn overhemden,
met opgerolde mouwen. Daaroverheen een zwart vest, dat haar grootvader aan haar
heeft moeten afstaan. De vindplaats van de onderbroek uit een vorige eeuw, afgezet
met kant, die zij in de plaats van de door hem gewenste geruite rok draagt, kan
Johannes niet onmiddellijk thuisbrengen. Haar gouden, schelpvormige oorringen
flitsen in een straal omlijstend zonlicht. Maartjes oortjes worden steeds langer, door
al die gewichten. Als die Ten Brakel met zijn bloempotkapsel maar van haar afblijft.
Dit laatste ligt niet in de lijn der verwachting.
‘Pappa, luister je!’ roept Maartje ongeduldig.
‘Wat is er, mijn liefste?’
‘Ik ben jouw liefste niet.’
Ten Brakel glimlacht, hooghartig en ver weg.
‘Wat mag pappie voor je doen?’ wil Johannes weten.
‘Ik wou alleen even zeggen dat Wim en ik samen op vakantie gaan.’
‘O.’
‘Wat “o”? Je gaat toch niet vertellen dat je het goed vindt!’
‘Ik zei “o”,’ herhaalt Johannes.
‘Dus je vindt het goed!’ Zij aarzelt even, en zegt dan vlug:
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‘Als je het niet goed vindt, komen Wimmies ouders erover praten.’
De bedreiging snijdt hout. Dat weet zijn kleine speelgoedhondje met haar kromme
pootjes maar al te goed. Johannes herinnert zich plotseling hoe hij wel degelijk al in
een vroegtijdig stadium zijn leven bijna voor haar had gegeven. Dat was toen hij
haar in de strandkar omhoog moest trekken door het mulle zand van Terschelling.
En dan begon ze nog te krijsen ook, omdat het niet vlug genoeg ging. Hij hoestte de
longen uit het lijf. Debbie, allang boven, moedigde hem aan: ‘Kom op, Johannes,
sterke vent!’ Godverdomme. ‘Johannes! Johannes!’ Debbie zwaaide met Maartjes
emmertje en schepje. Ik sterf, ik krepeer, piepte Johannes, ver beneden haar. Waarom
kom je godverdegodver niet helpen? ‘Joehoe! Johannes!’
Toch had hij zijn minimuizekonijntje Hever zoals toen.
‘Ik heb geen adviezen nodig,’ zegt hij flink. ‘En het is verder heel eenvoudig. Jij
gaat met ons mee. Daar hoeven we dus verder niet van mening over te verschillen.’
‘Nee?’ zegt Maartje.
‘Nee, nee, en dan is het nee!’
Het zal wel ja worden.
‘Ik ben te oud geworden om me dood te vervelen,’ deelt Maartje mee.
‘Zo gauw verveelt een mens zich niet dood,’ antwoordt Johannes. ‘Kijk maar naar
je oma.’
In zijn tijd, herinnert hij zich, verveelde niemand zich. Als hij zijn huiswerk af
had, nam hij zijn Tacitus onder de arm en ging voor zijn plezier bij een klasgenote
zitten vertalen. In de huiskamer. Want in haar meisjeskamer op zolder hadden ze
geen kachel. Als hij bij de ouders van dat meisje aankwam, droeg hij een beschaafde
zwarte trui en hij had keurig gewassen lang haar en een zonnebril. Tenslotte zou hij
dichter worden, zij het pas na het eindexamen. Zo zat de wereld in elkaar. Het leven
was gerieflijk en vol overzicht.
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‘We praten een andere keer over die vakantie,’ zegt hij, een beetje week geworden
door de nabijheid van zijn dochtertje.
‘We gaan met de Inter Rail naar Portugal. En daarna meteen door naar Napels. En
Wim heeft me ook gek gemaakt van Turkije.’
‘Ja,’ beaamt Ten Brakel. ‘We willen eindelijk de negen lagen van het oude Troje
wel eens zien. De geschiedenis zichtbaar gemaakt. Dat moet u aanspreken. Over die
dingen geeft u toch les?’
En nog praatjes ook zeker.
‘Grijsje houdt alleen van muffe boeken. Zonder plaatjes.’
‘Grijsje?’ vraagt Wim. ‘Ik dacht dat jullie kat was overreden.’
‘Daar,’ knikt Maartje in de richting van Johannes.
‘Kan ik er van uitgaan dat u de zaak in overweging neemt?’ wil Ten Brakel weten.
‘Ik spreek jou nog wel,’ voegt Maartje Johannes op dreigende toon toe, wanneer
hij langs hen heen in de richting van de koelkast loopt. Maar onderweg bedenkt hij
zich en maakt rechtsomkeert. Hij moet sterk zijn en de jeneverfles gewoon verder
laten afkoelen in het vriesvak. Want zojuist heeft hij zich het plan herinnerd
voorafgaande aan het avondeten nog iets aan sport te doen. Lichaamsbeweging is
het enige dat hem kan redden van de teloorgang.
‘Hé ouwe!’ roept Tommie hem in de gang tegemoet. Uit pure genegenheid geeft
zijn zoon hem een stomp in de maag.
‘Au! Jezus klootzak, kan het nog harder!’
‘Sorry pap.’
‘Je deed dat hopelijk niet expres?’
‘Een sportfiguur als jij heeft toch een stalen buik.’
Dit is natuurlijk waar. En hij had er zo gauw niet aan gedacht. Johannes steekt zijn
borstkas vooruit, waardoor zijn buik zich vanzelf terugtrekt.
‘Zo ventje,’ zegt hij vriendelijk, en zelfs met tederheid in zijn stem. ‘Heb je
vanmiddag lekker met je bootje gevaren?’
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‘Pappa, ik heb je al meer gezegd dat je allang de leukste niet meer bent. En je moet
het niet steeds over mijn “bootje” hebben. Dat maakt me hels!’
‘Je kunt er toch mee varen?’
‘Pappa, niet alles wat vaart is een bootje.’
‘Dat plankje van je. Tevreden?’
Tommie zucht. Hij is in het bezit van een semi-sinker, met volledig doorgelat
rotatiezeil. Een cut-away vin, benevens telescoop giek, en niet te vergeten de vario
mastverlenger completeren het vaartuig. Er is zwaar voor betaald. Zelf kreeg Johannes
die dingen niet van zijn ouders. Wel heeft Tommie er hard voor moeten werken. Zo
heeft hij er een keer het gras van zijn grootvaders voortuintje voor moeten maaien.
En hij heeft de mini-auto van zijn grootmoeder gewassen.
De mini van oma. Johannes krimpt ineen. Hij is een ouderwets man en daar wil
hij voor uitkomen. Hij hecht aan beproefde waarden en tradities.
‘Weet je pap,’ zegt zijn zoon, als Johannes toch maar even voor de zekerheid op
de trap is gaan zitten. ‘Ik zou eigenlijk best eens met vakantie naar Miami willen.’
‘Ik ook,’ zegt Johannes met beslistheid in zijn stem. ‘Hoewel je moeder en ik
ernstig denken over een trektocht langs de Amazone.’
Diep in hem zingt Marilyn Monroe River of no return.
‘Je kunt niet surfen op de Amazone,’ stelt zijn zoon spijtig vast.

Wanneer hij de vermoeienissen van de dag onder de douche is kwijtgeraakt, trekt
Johannes zich een ogenblik terug in zijn studeerkamer, waar zijn wieleruitrusting
over een stoel hangt. Na neuken is fietsen het fijnste, hoewel er de laatste tijd meer
van fietsen komt. Hij trekt de glimmende broek met zeemle-

Rudolf Geel, De paradijsganger

33
deren kruis over het naakte onderlichaam en hult zich in het zweethemd, dat nog
ruikt naar de vorige tocht. Voorzichtig neemt hij zijn nieuwe, aerodynamische
wielershirt in handen. Met welgevallen bekijkt hij de fraaie azuurblauwe kleur ervan,
en de diagonale witte strepen. Waarom die erop moesten, is hem niet duidelijk, maar
het hemd berust op een persoonlijk ontwerp van Francesco Moser, dus die strepen
hebben ongetwijfeld een snelheid verhogende functie. Aan de linkerkant, ter hoogte
van de lendenen, heeft de maestro hoogstpersoonlijk zijn handtekening geborduurd.
Borduren is verstandig. Een met inkt gekrabbelde naam zou, bij de inspanningen
waartoe Johannes zich in staat voelt, zonder twijfel vlekken geven. In ieder geval
maakt de handtekening medeweggebruikers duidelijk dat met de drager van de trui
een geduchte concurrent het fietspad heeft betreden.
Johannes steekt zijn computer in de zak van zijn shirt en gaat de bidon met Coca
Cola-opdruk vullen. Die heeft hij bij de Tour de France gekocht. Er kan driekwart
liter in. Zulke grote flessen geven ze zelfs aan beroepsrenners niet mee. De computer
zal hij op het stuur steken, ten einde zich tijdens de tocht voortdurend op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen op het gebied van snelheid, het totaal aantal
afgelegde kilometers, de verbruikte calorieën en de afstand die hij gedurende zijn
actieve loopbaan nog zal afleggen.
‘Wat heb je nou voor raar hemd aan?’ vraagt Debbie als hij beneden komt. Johannes
wijst op de handtekening van zijn idool.
‘Johan Cruyff?’ raadt zijn echtgenote.
‘Wat moet een voetballer met een wielershirt?!’
Debbie denkt even na. ‘Fietsen.’
Johannes sluit zijn ogen en telt tot tien. Nog tien erbij. Tien naar beneden.
‘Francesco Moser!’
‘Je hoeft niet zo te brullen!’
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Johannes vult de bidon met water, nadat hij er eerst een wit poeder met citroensmaak
in heeft geschud. Dit poeder is isotonisch en verschaft geheimzinnige krachten,
doordat het vocht direct wordt opgenomen in het bloed.
‘Doe je voorzichtig?’
Hij stelt zich de vrouw voor van Francesco Moser. Maar deze woont bij zijn
moeder. Het schijnt beter te zijn voor wielrenners, en niet voor wielrenners alleen.
In de buitenlucht is het frisser dan hij dacht. Daarom haalt Johannes een paar
zwarte wielermouwen uit de achterzak van zijn shirt en trekt ze over zijn armen. Het
grijze haar heeft hij zo goed mogelijk onder zijn petje gestopt. Als hij zich behaaglijk
op het smalle zadel heeft geïnstalleerd, weet Johannes dat dit een geknipte dag is om
een flinke snok aan de pedalen te geven.
Soms moet hij het hoofd bieden aan een minuscuul probleempje.
Wanneer hij over stille wegen een aantal kilometers van zijn woonplaats is
weggereden, voelt het opeens aan alsof zijn geslachtsdeel is verdwenen. Langdurige
ervaring in het wielermétier heeft Johannes geleerd dat dit het gevolg is van een
beknelde zenuw. Bij het eerste optreden van het verschijnsel schrok hij zich een
ongeluk. Hij steekt zijn hand in zijn broek en kneedt het gevoelloze aanhangsel. Een
hem tegemoet rijdende dame klemt haar handen om het stuur. Vrijwel ogenblikkelijk
hoort hij het gekrijs van remmen. Maar het laat hem onaangedaan. De computer drijft
hem voort. Deze geeft aan dat hij een gemiddelde van 21.8 haalt, een absoluut record.
En dan heeft hij hier nog de wind tegen. Johannes kromt de rug en beziet tijdens het
trappen zijn snel op en neer bewegende knieën. Als hij zich zo inspant is het alsof
de voorbije dag niet meer bestaat. Voortsnellend door het boerenland snuift hij de
geur van mest, en hij beseft hoezeer die zijn gedachten een nieuwe, gezonde impuls
geeft, waaruit frisse ideeën zullen opbloeien.
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Bij het nemen van een lichte bocht begint zijn fiets te zwabberen.
Daar staat Johannes met een lekke achterband. Hij stapt af en bekijkt met
kennersblik het wiel. Plat, ontegenzeggelijk.
Teruggebracht tot de essentie is het probleem waarvoor hij zich bevindt gering
van aard en door vingervlugge routiniers fluitend te verhelpen. Ongelukkigerwijze
behoort hij niet tot deze categorie. Hij weet hoe hij het wiel moet losmaken, maar
daarna zitten zijn handen vol smeer. Die zal zich op onverklaarbare wijze over zijn
lichaam verspreiden, als hij het wiel na Operatie Bandenplak weer probeert aan te
haken. Voor dergelijke gevallen neemt Johannes altijd kwartjes mee, om Debbie te
bellen. Maar een telefoon is niet in de buurt. Hij staat op een landweg. Links loopt
de rivier, waarlangs hij zo graag fietst en die zijn gedachten meevoert naar andere
werelden.
Wanneer hij geruime tijd aan het kapotte wiel heeft staan sjorren, zonder resultaat,
hoort hij plotseling het suizen van bandjes, remmen, geschreeuw.
‘Maak even ruim baan meester!’
Johannes kijkt op en voor de eerste keer in zijn leven kan hij bij het aanschouwen
van een grote groep medemensen een blijde kreet van verrassing nauwelijks
onderdrukken. Achter hem staat een roedel wielrenners, allen voorzien van truien
met dezelfde opdruk.
‘Goeiemiddag!’ roept Johannes op zo volks mogelijke toon. ‘Lig ik op voorsprong,
knapt er een tuubje.’
‘Zolang het je hart maar niet is vader.’
‘Er is trouwens ook iets met mijn wiel,’ gaat Johannes verder. ‘Het kreng wil er
niet af.’
De voorste wielrenner, waarschijnlijk de aanvoerder en vedette van het gezelschap,
bekijkt Johannes enige tijd oplettend.
‘Als wij je nou eens leerden hoe dat moet.’
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Gelukkig zijn wielrenners vriendelijke en ontspannen mensen. Onder prijzende
woorden van Johannes wordt snel een nieuw bandje omgelegd en het wiel gestoken.
‘Heb je goed opgelet hoe het gaat?’
Het is alsof hij zichzelf aan het woord hoort.
‘Ik ga vanavond meteen oefenen in het schuurtje!’
‘Mooi shirtje,’ zegt een van de mecaniciens bewonderend. Hij strijkt er met de
vlakke hand langs, om de gladheid van de stofte voelen. Wat dat betreft is het jammer
dat de ketting van Johannes zijn fiets vol smeer zat.
‘O sorry!’
‘Geeft niks,’ zegt Johannes. ‘Daar hebben we moeders voor.’
Van pure blijdschap is hij bereid te verklaren dat hij in de bouw zit en het liefst
zijn prak zo uit de pan op het bord krijgt gekwakt.
‘Van wie is dat pootje?’
Johannes lacht schaapachtig.
‘Op je hemd man!’
‘O,’ zegt hij, een beetje ongemakkelijk. ‘Van Francesco Moser.’
‘Ken jij die dan?’
‘Nou ja,’ beaamt Johannes. ‘Zo'n beetje.’
‘Persoonlijk heb ik het minder op de Italiaan,’ merkt een van de anderen op. ‘Veel
spaghetti, weinig spierkracht.’
‘En als ze op de fiets moeten pissen,’ weet een ander, ‘dan houden ze elkaars lul
vast!’
De groep schatert. Johannes glimlacht beleefd mee. Hij zou ook iets over Italianen
willen zeggen, maar hij komt momenteel niet verder dan het Inferno van Dante.
‘Dat hemd spant wel een beetje om je buik, campionissimo.’
Een priemende wijsvinger, recht zijn navel in.
‘Och,’ zegt Johannes op achteloze toon. ‘Dat ligt eigenlijk meer aan de stof waarvan
dat ding gemaakt is.’
‘Als je eens wat minder pils in je bidon stopte.’
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De heren maken aanstalten de reis te vervolgen.
‘Zeg, in ieder geval reuze bedankt!’ roept Johannes opgelucht.
‘Je rijdt toch wel een eindje met ons op?’
Eigenlijk was hij dat niet van plan. Want het behoort tot de mogelijkheden dat hij
het gezelschap niet kan bijhouden en dan moeten ze hun snelheid naar hem regelen.
Dat is sneu. Niet dat hij zich ervoor schaamt dat zij harder rijden dan hij. De een
moet het van zijn lichaam hebben, de ander heeft zijn geest en sommigen, zoals
hijzelf, alletwee. Maar dat hij dan ook het hardst moet fietsen, is oneerlijk.
Hij aarzelt.
‘Jullie vinden me vast een blok aan het been.’
‘Niet lullen man! We zetten je wel in een zetel.’
Het is maar goed dat hij zijn vak kent. Zo weet hij dat de groep hem uit de wind
zal houden en in z'n kielzog meezuigen.
‘Begin jij maar op kop. Wij hebben tenslotte die fiets voor je gemaakt.’
Johannes verheft zich op de pedalen en trekt zich, verkeerd schakelend, op gang.
Hierdoor krijgt hij een schok en klapt onzacht op het zadel.
‘Jongens, alles uit de kast!’
Vergeleken bij de kasten om hem heen is die van hem meer een nachtkastje. Maar
Johannes geeft geen krimp. Als alles dan toch uit de kast moet, dan houdt hij meteen
grote schoonmaak. Zijn hart krijgt een optater en begint als een dolle te pompen.
Maar dat is gezond. Alleen de isotone drank laat het afweten. Dat weet hij nu
tenminste ook. Er gaat niets boven empirisch onderzoek, hoewel een beetje meer
theorie hem welkom zou zijn. Het landschap schiet aan hem voorbij. Bomen
veranderen in strepen. De horizon, eerst nog zo ver, lijkt met geweld op hem af te
stormen. Ik ben een straaljager, schiet in wilde vreugde door hem heen. Nooit eerder
heeft hij
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zo voortreffelijk gefietst. Hij overweegt met onmiddellijke ingang lid te worden van
de wielerclub. In zijn eentje is hij zelfs op de fiets nog een denker. Maar hier is hij
boer tussen de boerenjongens. Dit is pijn lijden en het hoogste genot tegelijk. Een
orgasme zal hij op het smalle zadel niet gauw krijgen.
Dan is de pijp zo maar leeg. Hij houdt zijn benen stil en met een laatste inspanning
schreeuwt hij:
‘Ik laat me even afzakken. Tot ziens dan maar hé!’
De groep houdt in.
‘Je laat het toch niet al na vijfhonderd meter afweten?’
‘Je moet leren lijden man!’
In onze dagen was de here Jezus wielrenner geworden. Op een racefiets met
vierkante wielen had hij Golgotha moeten beklimmen, erop en eraf, de doornenkroon
geklemd over zijn petje.
‘Ik ben bijna thuis!’ roept Johannes.
‘Waar dan?’
Ze bereiken juist de ingang van een landgoed.
‘Hier,’ hijgt Johannes. ‘Ik moet hier zijn.’
‘Zullen we met hem meegaan?’ roept de leider. ‘Kunnen we meteen zien hoe
moeder zijn hemd wast.’
Ze houden stil voor de ingang van de oprijlaan. Johannes zweet.
‘Jongens,’ zegt hij, wanneer hij weer wat lucht heeft binnengekregen. ‘Jullie zijn
fantastische wielrenners. En natuurlijk zijn jullie welkom. Dit hek staat altijd voor
jullie open. Maar ik besef maar al te goed dat jullie je hebt ingehouden om mij. En
daarom moeten jullie nu niet afstappen en er straks spijt van krijgen dat je te weinig
kilometers gemaakt hebt.’
‘Ik lust wel een paar pilsjes.’
‘Sluit mij maar aan op de tap!’
De leider zegt niets en denkt na. Dan geeft hij het teken dat zij zullen opstijgen.
‘De mazzel.’
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‘Flink trainen hoor!’
‘En je trui wassen!’
Hoe krachtig en doelbewust zien ze eruit als ze wegsprinten. Johannes kijkt ze na
tot ze onzichtbaar zijn geworden. Dan beseft hij dat het nog wel twintig kilometer
is naar zijn huis. Het wordt al een beetje donker. Hij heeft geen licht op zijn racefiets.
Alleen een bel.
‘En,’ vraagt Debbie als hij later op de avond thuiskomt. ‘Heb je de pedalen nog
een flinke snok gegeven?’

Uitgeput ligt Johannes van de inspanningen te bekomen. Zijn geslacht wiegelt mee
met de minieme bewegingen van het badwater. De eigenaar staart er onverschillig
naar. Buiten is inmiddels de volledige duisternis ingevallen. Nog een geluk dat hij
geen politiepatrouille tegenkwam. Hoewel ze hem misschien, na inbeslagname van
zijn fiets, thuis hadden gebracht.
Debbie heeft het hoofd geschud toen Johannes op zijn stalen zolen de keuken
binnenstrompelde. Meer dan die hoofdbeweging zat er niet in. Alsof ze haar grote,
dwaze jongen met zijn dommigheden al te goed kende. Maar die kent ze toevallig
helemaal niet!
Johannes stapt uit bad en begint zich met wilde bewegingen af te drogen. Daarna
stapt hij naakt de gang in, waar een kast staat met zijn ondergoed. Juist komt zijn
dochter van zolder en slaakt een gil bij het zien van de man aan wie zij haar bestaan
te danken heeft.
‘Ga weg, viezerik!’
Johannes slikt en noemt haar domme trut, uilskuiken en je zal er op je
vijfenveertigste nog maar zo uitzien.
Hij trekt een lade open en rommelt tussen zijn ondergoed. Sinds enkele jaren draagt
hij alleen nog boxershorts. Op zijn
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verjaardag heeft hij er een ten geschenke gekregen met elkaar aan de achterzijde
beklimmende biggen. Deze trekt hij aan bij bijzondere gelegenheden, hoewel er
tegenwoordig niet zo veel bijzondere gelegenheden meer zijn. Eigenlijk zou hij het
short over zijn spijkerbroek moeten aantrekken. Het maakt in feite niet veel uit.
Op de biggen na zijn alle boxers in de was.
Johannes pakt zijn Japanse kimono, trekt een paar bijna versleten touwschoenen
aan en vertrekt naar beneden.
Het is vrijdagavond. De kinderen verlaten het huis, op zoek naar vertier.
‘Tommie moet om half een thuis zijn,’ beslist Debbie.
Ja, Tommie is daar op zijn achterhoofd gevallen.
Maartje komt waarschijnlijk helemaal niet thuis.
O nee, denkt Johannes, als zijn echtgenote gezellig naast hem op de bank
plaatsneemt.
‘Mag ik raden?’ vraagt ze.
‘Je raadt maar.’
‘God, wat doe je onvriendelijk!’ roept Debbie, met een hand op Johannes zijn
knie.
‘Wat valt er eigenlijk te raden?’
‘Ik raad dat jij de biggetjes aan hebt,’
‘Ik heb helemaal geen biggetjes aan!’
‘Kom nou, Johannes,’ zegt Debbie op haar allerliefste toon, die binnen korte tijd
wel eens helemaal zou kunnen omslaan.
Met een abrupt gebaar trekt zij de kimono opzij.
‘Johannes, kijk nou zelf!’
Zij buigt zich naar hem toe, legt haar hoofd in zijn schoot, richt zich vervolgens
op en knijpt hem zacht in de neus.
‘Heb jij een ondeugend plannetje?’
‘Alsjeblieft Debbie,’ zegt Johannes. ‘Ik heb honderd kilometer gefietst.’
‘Als we het eens door tien delen.’
‘Ik ben moe,’ mompelt Johannes, hoewel hij er terdege zorg
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voor draagt dat Debbie hem verstaat. ‘Het kan ook niet anders, als mensen zich erop
gaan toeleggen je het leven tegen te maken.’
‘Behalve ik,’ zegt Debbie met zekerheid.
Er is geen kruid tegen gewassen. Hij laat zich achterover zakken en kijkt hoe zij
zich met langzame gebaren van haar kleren ontdoet. Die handelingen hoefde zij toen
zij jonger was niet eens te voltooien. Want dan had hij zich al grommend van haar
meester gemaakt.
‘Ik ga kaarsjes aansteken,’ zegt Debbie, wanneer zij slechts gekleed in haar
onderbroek voor hem staat. ‘En dan haal ik een fles wijn en dan gaan jij en ik,
Johannes Rijkaert, net doen alsof we heel verliefd zijn. Zie ik daar soms al iets
opspelen?’
‘Eh nee,’ antwoordt Johannes. ‘Er speelt echt niks op hoor Debbie.’
‘Vind je mij dan niet meer mooi?’
Ik vind je mooi, schreeuwen Johannes' hersens. En zijn vermogen tot overleven
doet er nog een schepje bovenop: ik vind je de mooiste vrouw ter wereld! Want dat
wil Debbie minstens horen. Nooit voelt zij de geringste aandrang bij hem te
informeren of hij alle vrouwen van de wereld kent.
‘Debbie,’ zegt Johannes, en het verrast hem werkelijk dat juist deze woorden aan
zijn mond ontsnappen. ‘Weet je dat je een klein beetje een buik begint te krijgen?’
Wanneer zijn vrouw huilend van woede in de spiegel gaat kijken of hij gelijk heeft,
pakt Johannes de krant. Het is opmerkelijk stil in huis. Hij staat op, loopt naar de
platenspeler en zet mooie droevige muziek van Schubert op. Nog even en dan zal
Debbie terugkeren. Het is kwart over tien. Hij rekent erop dat het hem in de loop van
de avond en nacht veel moeite zal kosten haar ervan te overtuigen dat zij helemaal
geen buik heeft en eigenlijk alleen een kuiltje.
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Het lijkt erop alsof hij alleen tegen het aanbreken van de ochtend droomt. Wanneer
hij, zoals in de videotheek, de onderwerpen kon opgeven waarheen zijn belangstelling
uitgaat, zou het ontwaken een stuk prettiger zijn. Nu droomt hij hoogstens over
afwasmachines, die hij in zijn eentje moet uitruimen. Deze nacht biedt de droom een
afwisseling. Wanneer het schouwspel begint, staat Johannes ergens in Nederland,
binnen ingepolderd land. Deze omgeving herkent hij vaag als Zuidhollands landschap,
waar hij kort geleden gefietst heeft. Maar zeker is dit allerminst. De lieflijke riviertjes,
met de laag gelegen boerderijen, de tussen geboomte verscholen weermiddelen van
de Hollandse Waterlinie, juist die ontbreken in de droom. Wel zijn er onafzienbare
groene weiden, doorsneden met sloten. Aan de horizon telegraafpalen, waarlangs
berichten schieten zonder dat hij de inhoud ervan kan achterhalen. Moet dat dan? Zo
nieuwsgierig is hij de laatste jaren niet meer. Plotseling komt er een vloedgolf Binnen
enkele seconden staat het land onder water. Johannes heeft zich in veiligheid weten
te brengen binnen een kerktoren. Hoe hij die zo snel beklommen heeft, vermeldt de
droom niet. Mag dit enerzijds worden opgevat als een aanwijzing voor het
ongedisciplineerde karakter van dromen, aan de andere kant constateert Johannes
met spijt het onlogische karakter van de gebeurtenissen die hem in het middelpunt
hebben geplaatst. Toch getuigt het van improvisatietalent en slimheid dat hij op tijd
de kerk bereikt heeft. Daar staat hij hoog in de klokketoren, omgeven door tegen het
steen geklemde vleermuizen. Dit beeld kan hij later thuisbrengen. Een paar jaar
geleden heeft hij, in de buurt van Cluny, via een buitentrap een afgesloten Romaanse
kerktoren beklommen. Terwijl de boerenbevolking, met hun kwaadaardige honden,
die zonder moeite tegelijk blaffen en bijten, aan het middagmaal zat, bevond Johannes
zich in tweestrijd of hij de klok zou luiden. Waar hing dat touw anders voor? Hij
zwaaide naar Debbie en de kinderen,
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die zich in de auto verveeld bezighielden met voor zich uit staren. Juist voordat hij
het klokketouw daadwerkelijk ter hand zou nemen, bedacht Johannes dat de honden
uit de verschillende hoeven wel eens gemene zaak met elkaar konden maken en
misschien zelfs op een gelegenheid als deze wachtten.
In zijn droom luidt Johannes krachtig en ongestoord de kerkklok. De galm verbreidt
zich naar alle kanten over het water, drenkelingen in de waan brengend dat de Hemelse
Stad hun komst verbeidt. Nog even, dan is ook het laatste stukje land onder water
verdwenen. Het is windstil. Johannes staat daar en kijkt uit naar alle kanten. Tekens
van leven ontbreken.
Dit alles duurt niet lang. De droom is als een ouderwetse film, waarin voor lange
bespiegelingen geen tijd is. Het water komt plotseling weer in beweging. Maar nu
lijkt het Hollandse landschap, overspoeld door zijn eeuwige tegenstander, een
leeglopend bad. Van alle kanten stroomt het water naar één middelpunt, waar het in
de grond begint te verdwijnen. Het is alsof iemand een enorme stop uit de bodem
heeft getrokken. Op zijn terugtocht sleurt het water alles met zich mee: boerderijen,
auto's en spoortreinen. Dit beeld lucht hem buitensporig op. Nooit heeft hij iets
waargenomen dat hem een woester plezier verschafte. Het water kolkt steeds sneller
naar de krater. En hoewel Johannes zich later niet meer precies kan herinneren wat
er nog meer langs zijn klokketoren spoelt, weet hij zeker dat er veel onder is dat hem
in de loop der jaren heeft geërgerd. Slierten studenten moeten daar dus bij zijn, zich
vastklampend aan elkaars tuinbroeken.
Ten slotte is de aarde schoongespoeld. Zelfs het gras is verdwenen. Een landschap
van zwarte, schone aarde, waar alles opnieuw kan beginnen. Een kaalslag.
Johannes wordt wakker en voelt zich deze morgen niet bedrukt door de
huishoudelijke karweitjes die Debbie uit haar droom naar hem heeft overgeheveld.
Wel is hij, zoals gewoonlijk, moe. De contouren van zijn slaapkamer doemen op.
Deb-
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bie ligt naast hem. Niet alles is dus weggespoeld, denkt hij een ogenblik, in de ban
van de droom. Hij legt een hand op Debbies bil en weet dat zij zich nooit zal laten
koeioneren door een kleine wateroverlast.
Wanneer hij naar de wekker tast, dringt door de dunne muren plotseling een hevig
geschreeuw uit de slaapkamer van Koos en Reintje. Een harde klap. Er rinkelt iets.
Een ogenblik denkt Johannes dat die twee een ruzie zijn begonnen heviger dan
ooit. Gelukkig herinnert hij zich Reintjes verjaardag.
Hij gaat rechtop zitten, haalt diep adem, draait zich naar de muur, zodat zijn mond
er bijna tegenaan drukt en begint uit alle macht Zij leve hoog te zingen. Of moest het
Lang zal hij leven zijn? Debbie schrikt wakker en roept woedend: ‘Wat is er in jou
gevaren, malloot?!’
‘Wel gefeliciteerd met Reintje.’
Debbie draait zich geërgerd om. Maar dan gaat ook zij rechtop zitten en zingt met
een dun stemmetje met hem mee.

Het is zaterdag en een geschikt moment om te werken. Als hij op zijn werkkamer
gaat zitten, stuurt Debbie hem niet naar de bakker. Wie werkt hoeft ook geen kinderen
naar hockeywedstrijden te vervoeren. Van dit laatste moet hij zich ook uit
zelfbescherming onthouden. Nog maar al te goed herinnert Johannes zich de
zaterdagen, ver terug in het verleden, waarop Tommie zich nog aan het voetbalspel
wijdde. Samen met andere achtjarige jongetjes rende hij om een bal heen, in de ijdele
hoop er een schop tegen te mogen geven. Johannes stond langs de kant en schreeuwde
aanwijzingen van tactische aard, die maar zelden werden opgevolgd. Streng sprak
hij daarop, in de rust, zijn zoon toe, in de hoop dat het leergierige ventje tijdens de
tweede helft een ander spelconcept zou hanteren.
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Nadat Tommie op een ochtend drie schijnbewegingen achter elkaar had uitgevoerd,
waarna de tegenpartij zich razendsnel met de bal uit de voeten maakte, schreeuwde
de trotse vader: ‘Lopen Tommie! Dat kleine ventje kun je hebben!’
‘Misschien kan-ie mij er meteen bij nemen,’ sprak een fors uitgevallen man in
driekleurig windjek.
In een oogopslag zag Johannes hoe de groei bij de man zich had doorgevoerd tot
in de handen.
Zenuwachtig schraapte hij zijn keel.
‘Leuk hè, onze jongetjes.’
‘Als jij eens opsodemieterde,’ stelde de man voor.
Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Want vechten langs de lijn: voor je het
wist namen hun zoons het voorbeeld over en brachten ze in het vervolg fietskettingen
mee naar de wedstrijd.
Glimlachend om zijn verstandige beslissing slenterde Johannes naar het clubhuis
en bestelde een boterham met kroket.
Wat maakte het uit dat hij zijn mond brandde?
Werken op zaterdag bood sindsdien rust en veiligheid. Maar deze ochtend, als de
gehele familie is uitgevlogen om hem de totale rust te laten, wil het werk niet vlotten.
De stapel rapporten op zijn bureau smeekt om een vuilniszak. Het artikel waaraan
hij al enige weken werkt, komt hem voor als een verzameling platitudes. Niet dat
iemand dat zal merken. Maar hij merkt het zelf Tot nu toe heeft Johannes een kleine,
harde kern binnen zichzelf intact gelaten. Binnen die kern bewaart hij de laatste
waarheid van zijn bestaan. Veel is het niet. Maar die waarheid is dat hij probeert te
overleven door te werken. Daarmee heeft hij voor zichzelf een duidelijk gemarkeerde
plaats in het huis afgezet. Jammer genoeg kan hij al enige jaren alleen maar rust
vinden via de arbeid. Soms valt hem de verheugende gedachte in dat hij de mensheid
diamanten biedt tegen de prijs van woorden. Maar die gedachte blijft steeds
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vaker weg. Tevredenheid raakt bij het ouder worden op de bon. In hem groeit een
instantie die zijn trots op geleverde prestaties alsmaar hatelijker uitlacht.
Johannes staat op van zijn bureau en kijkt naar buiten. Daar fietsen kinderen
voorbij, op weg naar de sportvelden die op een paar honderd meter van zijn huis
liggen. Hij draait zich langzaam om en loopt naar een van de boekenkasten in zijn
kamer. Op een plank bewaart hij snuisterijen die Maartje en Tommie op school
hebben vervaardigd. De vervagende kleuren van gefiguurzaagde beestjes en gekleide
kandelaars, benadrukken hoezeer zij inmiddels van deze handenarbeid vervreemd
zijn geraakt. Tussen de kunstwerken heeft hij een foto gezet. Met Maartje op de arm
staat hij in Artis, bij de olifanten. Maartje heeft belangstelling voor een mus.
Mocht hij haar nu willen optillen, dan dreigt zij hem aan te geven bij de politie.
Nog een foto: Tommie op het ijs; schaatsjes met dubbele ijzers. Een paar jaar terug
hebben ze samen geskied. Terwijl Johannes herhalingsoefeningen deed op het
idiotenweitje, gleed zijn twaalfjarige zoon achter de leraar over de zwarte piste.
Het hele gezin voor een kathedraal in Frankrijk. Hij moet ze onder schot nemen,
wil hij nog eens gezamenlijk een cultuurobject bezoeken.
Gelukkig heeft ook het heden zijn charmante taferelen. Ze willen hem even niet
te binnen schieten, maar dat komt wel weer. Als hij maar goed om zich heen kijkt.
Er zijn meer gedwongen opnamen dan vroeger. Niet de fotograaf bepaalt wat wordt
vastgelegd, dat doet de situatie. De zonnige beelden die het geheugen uitfiltert,
wekken pijnlijke vertedering, melancholie en het raadselachtige verlangen terug te
keren in de tijd.
Onderbelichte opnamen blijven jarenlang om opheldering zeuren. Meedogenloos
heldere foto's, die hij liever zou achterhouden, hullen de toeschouwer in schaamte.
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Hij keert terug naar zijn bureau, veegt de papieren op een hoop en voelt een verrassend
plan in zich opkomen. Hoewel, een echt plan is het niet. Hij gaat gewoon een straatje
om. Alleen trekt hij in de garage rubber laarzen aan, voor het geval de velden nat
zijn. Hij voelt zich een voorbeeldig vader.
Als hij de sportvelden nadert, hoort hij het geschreeuw van honderden opgewonden
kinderen. Een kluwen jongetjes ziet hij voor zich, begeleid door beschaafde moeders
met geruite broekrokken. Het moet hem lukken zijn mond dicht te houden.
Wat zal Tommie opkijken wanneer hij, met zijn aangeboren kijk op balspelen,
aan de zijlijn verschijnt.
‘Wat kom je doen?’ vraagt zijn zoon, die op het punt staat aan de tweede helft van
de wedstrijd te beginnen. ‘Ik heb liever dat je oprot.’
Johannes slikt. Maar de woorden van zijn zoon zijn geenszins onvriendelijk
bedoeld, dat ziet hij ook wel.
‘Nou,’ zegt hij, met enige moeite glimlachend. ‘Dan ga ik maar weer eens.’
‘Dag pa!’
‘Ik rot op. Wie volgt mij!’
Johannes voelt zijn slagvaardigheid terugkeren en glimlacht om het stakerige
wezen met zijn beginnende pluisbaard.
De scheidsrechter maakt een gebaar van beginnen.
In een hoek van het veld blijft Johannes nog enkele minuten staan toekijken. In
deze korte tijd komt het er helaas niet van dat zijn zoon een doelpunt scoort. Dat zou
prachtig zijn, een flitsend schot dat als een streep de lijn passeert. Wel pompt Tommie
de bovenkant van zijn stick hard in de maag van een tegenstander. Schijnbeweging,
moet er maar niemand in de weg lopen. Johannes grijnst. Dan snelt een andere vijand
langs Tommie en scoort. Gejuich bij de vijand.
‘Jouw fout!’ schreeuwt Johannes, voordat hij zich omdraait en wegbeent.
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Na dit korte uitstapje zit Johannes thuis aan de keukentafel en leest de krant. Debbie
is nog altijd niet thuis met de boodschappen. Maartje heeft haar wedstrijd alweer
achter de rug. De attributen die zij vandaag niet meer nodig heeft, laat zij vallen op
de keukenmat.
‘Wat kwam je bij Tommie doen?’ vraagt zij haar vader streng.
‘Kijken hoe het contributiegeld besteed wordt.’
‘Dat maken wij zelf wel uit. Ja?’
‘Ik wilde even van jullie genieten.’
‘Dat doe je dan maar in je eigen tijd.’
Misschien heeft ze verloren. Maar de woorden van zijn oogappel zijn niet zo streng
bedoeld als ze eruit komen. Ze moet nog oefenen met taal. Ze komt zelfs naar hem
toe en wrijft hem over het kale plekje op zijn kruin.
‘Het wordt alweer groter.’
‘Geen sprake van!’
Zij buigt zich voorover en kust hem op de wang.
‘Je moet niet naar ons komen kijken,’ zegt ze. ‘Wij willen ook wel eens op onszelf
zijn.’
Vroeger stopte je kinderen gewoon in bed. Maar dat is er allang niet meer bij.
Zelfs als zij op de zolderverdieping geheel op zichzelf zijn, blijven zij in de huiskamer
via hun geluidsinstallaties aanwezig.
Een geringe luchtverplaatsing achter zijn rug.
‘O ja pappa,’ zegt Maartje. ‘Dit is Bertus.’
Johannes sluit zijn ogen.
‘Hallo Bertus,’ zegt hij niet onvriendelijk. ‘Alles kits op school?’
‘Ja meneer,’ antwoordt Bertus beleefd. Zonder nadere toelichting loopt hij achter
Maartje aan in de richting van de gang. Johannes staat op om de deur dicht te doen.
‘Wat een mafkees zeg, die ouwe,’ hoort hij Bertus op de trap zeggen.
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‘Nou,’ zegt Maartje. ‘Maf... maf.. Gestoord is-ie natuurlijk wel.’
‘Een echte joop,’ stelt Bertus vast. ‘Zei je niet dat-ie professor was?’
‘Luister nou eens: daar kan ik ook niks aan doen!’
‘Boekenwurm,’ zegt Bertus. ‘Bleekgezicht.’
Johannes glimlacht, met een besef van superioriteit. Hij besluit definitief de
papieren op zijn bureau in de open haard te verbranden en de rest van het weekeinde
te besteden aan nadenken.

‘Je hebt het zeker wel gehoord vanochtend?’ vraagt Reintje, als hij met Debbie aan
zijn zijde de gang in stapt.
‘Gezongen dat ik heb!’
‘Het is je dus kennelijk ontgaan.’
‘Hartelijk gefeliciteerd meid!’
Johannes loopt naar Koos toe, die stukken kaas uitstalt op de ronde eettafel.
‘Zeg Koos. Proficiat!’
‘Dank je Johannes,’ zegt Koos, bijna bedremmeld.
‘Een feestelijke dag. Met een feestelijk begin!’
Johannes kijkt om zich heen. Zij zijn de eersten. Hij kan dus niet meteen weglopen
om thuis televisie te kijken.
‘Heb je ons vanmorgen nog gehoord?’ vraagt Koos met een verontschuldigend
gebaar in de richting van de gang, waar Reintje en Debbie nog even iets moeten
bespreken.
‘Maar natuurlijk kerel! Kom op Koos, we zijn op een leeftijd waarop we de dingen
bij de naam kunnen noemen. Bovendien,’ Johannes laat een stilte vallen om de
spanning op te voeren. ‘Bovendien geeft zo iets toch altijd een feestelijk cachet.’
‘Het feestelijke zie ik er niet van in,’ zegt Koos. ‘Maar er was genoeg lawaai.’
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Johannes glimlacht en loopt naar de keuken, waar de drank staat.
Koos komt hem achterna.
‘Kun je jezelf inschenken?’ Hij legt even een hand op Johannes' schouder en zegt:
‘Jij vindt het toch ook verschrikkelijk, zo'n verjaardag?’
‘Een begrafenis kan vrolijker zijn,’ geeft Johannes toe. ‘Laten we weggaan. Er is
een aardige film op de t.v.’
‘Ik kan moeilijk weg,’ stribbelt Koos tegen.
‘Kom op joh, ze missen je heus niet!’
‘Maar Reintje zal het uitleggen als...’
‘Als dienstweigering. Dat wil je zeggen Koos.’
‘Ik ben hier verdomme niet in dienst!’
‘En na vanmorgen kun je weer een potje breken.’
‘Het spijt me dat er zo geschreeuwd werd. Dat heeft de hele buurt gehoord.’
‘Koos,’ zegt Johannes, ‘ze is maar één keer in het jaar jarig.’
‘Eén keer te veel,’ antwoordt Koos. Hij glimlacht afwezig.
Als Koos naar de bel moet, loopt Johannes Reintje tegen het lijf De aanraking is
zacht en vriendschappelijk. Hij legt zijn armen om haar heen, kust haar op de mond
en begrijpt hierdoor dat hij zich in een speelse bui bevindt, waarbij verdere
handtastelijkheden niet uitgesloten mogen worden geacht.
‘Reintje, Reintje,’ zegt hij zacht. ‘Wat zou ik geven voor één nacht met jou!’
‘Ik ben nu even bezig Johannes.’
‘Eén nacht,’ dringt hij aan. ‘Waarbij de ster van Bethlehem zal verbleken tot een
vuurvliegje.’
Reintje kijkt hem even aandachtig aan.
‘Je past deze keer toch wel op met de drank?’
‘Over drank gesproken,’ zegt Johannes. ‘Ik hoorde vanmorgen vroeg champagne
in de glazen bruisen. En daarna heb ik voor je gezongen meid. Met mijn mond tegen
de muur!’
‘Ik heb niets gehoord.’
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‘Wat deed Koos allemaal, dat je zo gilde?’
Johannes kijkt zijn buurvrouw strak aan. Alsof de taferelen die zich in haar
slaapkamer hebben afgespeeld als een videofilm zullen terugkeren in haar ogen.
‘Hij liet een vol glas Duitse sekt kapseizen over mijn buik.’
‘Daar moet je toch niet om gillen?!’
‘Dat was om het cadeau. Een stoomstrijkijzer. Hij vond zijn overhemden de laatste
tijd zo gekreukeld.’
‘En dat heb jij toen naar zijn hoofd gegooid?’
‘Kon je dat horen?’
‘Ik hoorde jouw gegil.’
‘Dat was ik niet,’ zegt Reintje, ‘maar Koos.’
Later die avond, het is misschien al nacht, zelfs tegen de ochtend, zijn er nog weinig
gasten over. Om precies te zijn alleen hijzelf.
‘Iedereen huis,’ zegt Johannes. ‘Ik blijven.’
Met enige moeite staat hij op en zet zich op weg in de richting van Reintje. Wanneer
hij haar via de omweg van de tafel en zijn hand in de resten van de kaas bereikt heeft,
laat hij zich op de knieën zakken en legt zijn hoofd in haar schoot. Reintje streelt
hem over het haar. Het komt niet vaak voor dat Johannes zo zit. En het straalt zeker
iets devoots uit. Precies zoals hij zich voelt. De wereld is vredig, zonder lawaai en
een volgende ochtend.
‘Hoe oud geworden?’ wil hij weten.
‘Oud genoeg.’
‘Oud genoeg wat?’
‘Oud genoeg om “nee” te zeggen.’
‘Zeg je nee?’
‘Ja,’ antwoordt Reintje.
‘Goed,’ zegt Johannes. ‘Dan ga ik.’
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Wanda komt hem ophalen, vanwege een congres in Brussel. Het congres is verdeeld
in drie stromen. Die komen, als iedereen de bijeenkomst tot zijn opluchting allang
vergeten is, ten slotte samen in één congresboek met ‘proceedings’. Voortgang wordt
er nooit gemaakt, op een congres. Of het moest betrekking hebben op hoererij en
dronkenschap.
‘En hoe is het met Johannes?’ vraagt Wanda aan Debbie, met een bezorgde klank
in haar stem.
‘Hij staat zich te scheren.’
‘Toch niet met een mesje?’
‘Is daar iets mee?’
‘Nee hoor!’ roept Wanda op luchtige toon. ‘Die weet heus wat hij doet.’
Debbie gaat niet verder in op deze woorden. Ze denkt al jaren dat Wanda geschift
is. Geschift en lelijk. Wanda op haar beurt acht Debbie minder geschikt voor Johannes.
Zij vindt Debbie uitzonderlijk dom.
Voor de buitenstaander kunnen beiden het goed met elkaar vinden. Gezellig nemen
zij tegenover elkaar plaats in de keuken. Wanda prijst de kwaliteit van Debbies koffie.
Debbie wil iets terugdoen en wil best kwijt dat de gifgroene kleur van Wanda's
overgooier haar flatteert. Wanda ziet enkele damesbladen op tafel liggen en merkt
op dat er zulke voortreffelijke recepten in staan. Dit doet Debbie naar de oven snellen,
waar zich een geblakerde cake bevindt. Wanda houdt van lekker en vooral veel eten.
Debbie zegt dat de cake van binnen zacht is, met sinaasappelsmaak. Om precies te
zijn, heeft het binnenste van het gebak veel weg van de inhoud van een potje
babyvoedsel. ‘Heerlijk!’ roept Wanda. ‘Wie heeft jou leren koken?’
‘Bocuse,’ antwoordt Debbie en daarop weet Wanda niet onmiddellijk een antwoord.
Tijdens de rit naar Brussel kort Wanda de tijd met aardige anekdotes uit het liefdeleven
van collega's. Mondelinge over-

Rudolf Geel, De paradijsganger

53
levering is ook geschiedenis en behoort tot Wanda's specialismen. Daardoor is Wanda
zich ervan bewust dat haar zegslieden kwaadaardige roddel niet gespaard hebben en
dat haar eigen achterklap er nog een schep bovenop doet.
‘Vertel eens,’ zegt ze ter hoogte van Breda. ‘Hoe is het werkelijk met je Johannes.
Je kunt die twee dagen toch wel aan?’
Mocht hij ze per ongeluk niet aankunnen, dan levert haar dat gespreksstof voor
een aantal maanden op. Maar in dat geval zal zij hem eerst bemoederen. Het een sluit
het ander niet uit. Alles wat Wanda onderneemt, gebeurt in het belang van de
wetenschap. Om haar bemoeiingen met hem voor te zijn, besluit Johannes flink mee
te doen aan de beraadslagingen en zich duchtig te roeren in discussies. Dit betekent
dat hij niet rechtstreeks naar een terras op de Grote Markt kan doorreizen, maar de
dag zal moeten doorbrengen in benauwde zaaltjes, waar loden handschoenen zijn
schouders neerdrukken telkens als hij in paniek wil opstaan.
Wanneer Wanda en Johannes het congresgebouw betreden, zijn de beraadslagingen
juist begonnen. In de koffieruimte is het een drukte van belang. Groepjes deelnemers
staan bijeen, de hoofden dicht bij elkaar. Vaak zijn het de wandelgangen waar de
werkelijke zaken worden afgehandeld.
‘Johannes!’ roept een collega van een bevriende universiteit.
Johannes glimlacht, wuift en wil doorlopen. Maar zo gemakkelijk komt hij er niet
af vandaag. Hij schudt de hand die hem wordt toegestoken en vindt zichzelf terug
aan een hoektafel, waar de collega zich naar hem overbuigt, zijn in lange tijd niet
bijgepunte baard precies boven Johannes' koffie.
‘Toe maar, toe maar, toe maar,’ herhaalt de collega. ‘Johannes, ik zeg toe maar.’
Johannes zoekt Wanda. In de verte staat zij, als Penelope; de vrijers, haar klankbord
en tipgevers, om zich heen.
‘Wat bedoel je met “toe maar”?’
‘Ik noem het moed hebben Johannes. Jij vertolkt de gevoelens van ons allen.
Proficiat!’
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‘Misschien kun je uitleggen wat je bedoelt.’
‘Ja kom nou! Dat zul jij niet weten!’ De ander lacht schaterend, buigt zich naar
Johannes toe en zegt, op samenzweerderige toon:
‘Ik noem het een vernieuwing van het onderwijs, jazeker!’
‘O,’ is alles wat Johannes weet te zeggen.
Het gezicht van de collega is het zijne nu heel dicht genaderd.
‘Is het echt waar?’ vraagt hij. ‘Heeft Wanda goed gehoord wat je gezegd hebt?
Mijn god, wat een courage! Zelf durf ik ze nauwelijks te suggereren een passage te
herschrijven. Slappe lui die ik ben. Maar jij... Alleen, Johannes, twijfel ik een beetje
aan de praktische haalbaarheid van het voorstel.’
‘Het... het was een opwelling,’ zegt Johannes, die absoluut niet begrijpt waar zijn
collega het over heeft. Maar waarom heeft hij het dan over een opwelling? Dat
begrijpt hij ook niet. En dat is gemakkelijk. Niet begrijpen is het gemakkelijkste dat
er is.
De collega schudt meewarig het hoofd.
‘Een opwelling. Daar geloof ik natuurlijk helemaal niet in. Hoe lang werk jij al
bij deze zaak? Dat kan geen opwelling meer zijn. Het is structureel. Is het niet zo...’
Zijn stem daalt tot fluisterhoogte. Diep kijkt hij Johannes in de ogen. ‘Is het niet zo,’
herhaalt hij, ‘dat wij allemaal, zoals wij hier bijeen zijn, maar één ding werkelijk
voor ogen hebben: dat ze godverdomme hun hele hebben en houen in hun reet steken
en opzooien! Zo is het toch! Ja!’ roept hij, met de zorgvuldig gedoseerde
stemverheffing van de retoricus. ‘Dat is precies wat ontbreekt aan de armoedzooi
die wij in stand houden. Nog een paar jaar, dan moet je een smeekschrift aan de
minister richten voor een nieuw vlakgom. Maakt het wat uit?! Voor die bolle
bleekscheet die de lakens uitdeelt! Wacht maar!’ schreeuwt hij met een stentorstem
die zelfs Wanda stil legt. ‘Over een paar jaar is de kaalslag in dit land voltooid en
hoe-
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ven we de geschiedenis niet meer te bestuderen omdat we er zelf in leven! En dan
is iedereen met een I.Q. boven de honderd allang naar het buitenland gevlucht, waarna
de christelijke padden en bloedzuigers zich in uiterste verwondering afvragen hoe
het toch komt dat de gaslantaarns steeds uitwaaien. Heb ik gelijk kerel?’
‘Ja, ja,’ mompelt Johannes, met een schichtige blik om zich heen.
‘In hun reet. Wat een symbool! Laten ze die knevelwetten in hun reet steken. Plaats
genoeg! Wat een leven! Oprollen die handel. Wat scriptie? Niks scriptie. Hier met
dat ding en gewoon... prik!’
‘Prik?’
‘Prik!’ roept de collega, in opperste woede.
‘Verstandig, begin maar niet te vroeg met drank,’ zegt Wanda, als zij toevallig
hun tafeltje aandoet op haar eindeloze gespreksronde.

Falstaff heet het etablissement. Het ligt dicht bij de beurs van Brussel. De beschaafde
dames die er glaasjes drinken en taart eten, wanen zich in de beschutting van de jaren
twintig, toen slechts een minderheid onder hen nog niet geboren was.
Bedachtzaam roert Johannes een lepeltje door zijn koffie. Opeens merkt hij dat
zijn vinger draaiende bewegingen maakt in schuim.
Schuin tegenover hem, aan een ander tafeltje, glimlacht een bejaarde dame in zijn
richting. Johannes maakt een gebaar dat verstrooidheid moet uitdrukken, trekt zijn
vinger uit het glas en likt het schuim af De dame volgt deze handelingen met aandacht.
Als hij steels nog een keer in haar richting kijkt, knikt zij goedkeurend naar hem,
zoals vroeger zijn grootmoeder wanneer hij zijn bord had leeggegeten. Johannes zet
het glas aan de mond en drinkt het in één teug leeg.
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Eerst vindt hij het een beetje vreemd als de ober een volgend glas voor hem neerzet,
zonder dat hij zich ervan bewust is dat hij het besteld heeft. Op hetzelfde ogenblik
belandt zijn blik weer bij de oude dame. Deze lacht hem bemoedigend toe en maakt
een gebaar dat hij moet drinken. Johannes weet niets beters dan het glas te heffen en
het opzichtig aan de mond te zetten, hoewel de echte dorst voorbij is.
Hij sluit zijn ogen. In de bevriende wereld van zijn geheugen ziet hij zichzelf Hij
is eenenveertig jaar en nog niet zo lang wees. Zojuist heeft hij een bejaard, kinderloos
echtpaar ontmoet. Rijk geworden na een leven lang hard werken, willen zij hun geld
offeren aan de wetenschap. Met het oog daarop hebben zij besloten Johannes te
adopteren. Dat is een verstandig besluit. En zo werpt zijn bescheidenheid dan eindelijk
vruchten af. Al bij het eerste bezoek aan het vol antiek gestouwde pand waar zij
wonen, manen zij hem met zachte dwang tot een lang verblijf in hun smaakvolle
tweede huis in de Provence, niet ver van zee. Het heeft overigens een zwembad, en
oude bomen, een met wijnranken overdekt terras en een barstensvolle wijnkelder die
nodig gesaneerd moet worden. Helaas ontbreekt hen al enige tijd de kracht het huis
zelf te bezoeken. Een huisbewaarder bestiert het bezit, maar het is hun grootste wens
dat een familielid, de aangenomen zoon, het landgoed in hun naam bezoekt en de
maatregelen treft die nodig zijn om het voor lange tijd in stand te houden als een
pied à terre voor de familie.
Omdat Johannes in de kracht van zijn leven verkeert, en één keer per week zware
gymnastiekoefeningen doet om fit en sterk te blijven, valt het hem niet moeilijk zijn
vakantie op te offeren aan de inspectie van het bezit. ‘En als er kosten zijn, jongen,
bij het schoonmaken van het zwembad bij voorbeeld, dan kun je dat moeiteloos via
onze zaakgelastigde regelen. Op geld mag niet gekeken worden.’
‘Ja vader,’ zegt Johannes gehoorzaam.

Rudolf Geel, De paradijsganger

57
Omdat hij zijn ogen al gesloten heeft, knijpt hij ze nu extra dicht bij de herinnering.
Zijn nieuwe ouders zijn, kort achter elkaar, niet lang nadat ze hem die vererende
opdracht hadden gegeven, gestorven. Vanzelfsprekend hebben zij hem, als oudste
en enige zoon, hun volledige bezit nagelaten, zodat hij in het vervolg verschillende
keren per jaar het paradijs moet inspecteren en de wijnkelder saneren.
Als hij zijn ogen opent, blijft er van dit alles niet meer dan de kansberekening.
Moet een dergelijke fortuinlijke ontwikkeling in iemands leven uitgesloten worden
geacht? Maar al te vaak komt het voor dat beroemde geleerden en kunstenaars in
contact komen met een Maecenas, of tijdens een lezing of vergelijkbare openbare
bijeenkomst, een man of vrouw ontmoeten die zich opwerpt als chauffeur of secretaris,
in de hoop dat iets van de glans van de meester op hem of haar zal afstralen. Helaas
scheept de praktijk het merendeel der hoogbegaafden op met partners die er niet over
peinzen hen te vrijwaren van giro-enveloppen, kinderen en bezoeken aan de dokter.
Debbie zou niet weten waar ze haar handtekening moet zetten onder een acceptgiro.
Vreemd genoeg kan ze wel girobetaalkaarten en zelfs Eurochèques uitschrijven,
soms een pakje per week.
Voorzichtig gluurt hij naar zijn oude weldoenster, die nog geen aanstalten maakt
aan zijn tafeltje plaats te nemen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.
Als hij maar niet met haar hoeft te doen wat oude weldoensters van aangenomen
zoons verwachten.
En dat huis in de Provence moet geen flat zijn, die zij deelt met andere bejaarden.
Johannes staart naar zijn handen. Plotseling dringt het tot hem door: bier!
Met hoekige bewegingen staat hij op en stoot tegen de rugleuning van de man
achter hem. Deze wordt hierdoor gedwongen zijn koffie uit te gieten over een wit
overhemd.
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Woedend daarom springt hij op, juist wanneer een ober langs komt met een blad vol
bestellingen. Maar Johannes is al bij de uitgang en omdat er voorlopig niets is dat
hem dwingt te blijven, maakt hij voor de zekerheid dat hij wegkomt.

Wanda wacht geruime tijd in de lobby van het hotel op Johannes. De zorgen om zijn
welzijn wegen zwaar. Daarom neemt zij af en toe een vertroostende slok van een
dubbele whisky. Spoedig kan zij er alweer iets beter tegen en voelt zij zich sterk
genoeg voor een tweede. Langzaam vermindert de klamme hand om haar hart zijn
greep. Het lijkt zelfs of de hand zich opent en ook om een glaasje vraagt. Daar kan
Wanda inkomen; zelf lust ze er ook nog wel een.
Wanneer Johannes het hotel binnenkomt, springt Wanda verheugd op en werpt
zich op het zware pluche, precies voor zijn voeten.
‘O Johannes, ik ben zo ongerust geweest!’
‘Wanda! Alsjeblieft!’
‘Maar ik zag je in je eentje door de stad lopen. En je herinnerde je de naam van
het hotel niet meer.’
‘Wat dan nog?’
‘Ja hoor eens!’ roept Wanda geërgerd. ‘Je denkt toch niet dat je met een malloot
te doen hebt!’
Zij gaat zitten en kijkt enige minuten bokkig voor zich uit. Hierna verschijnt er
een traan in haar ooghoek, die langzaam over haar wang omlaag hobbelt.
‘Wanda,’ vraagt hij bezorgd. ‘Wat is er toch?’
‘Ik miste je zo.’
‘Maar je hebt toch wel een heel klein beetje gezelschap gevonden bij dit glaasje
whisky?’
‘Een beetje,’ moet Wanda toegeven.
‘En heeft het niet een broertje en misschien nog een zusje gehad?’
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‘Twee zusjes.’
‘Toe maar.’
‘En drie broertjes. Of vier.’
‘Wanda,’ zegt hij voorzichtig, op een toon alsof hij zijn kleine Maartje toespreekt,
tien jaar geleden. ‘Jij moet eigenlijk gezellig naar bed. En dan pak je een mooie
eigentijdse roman uit je koffer en val je vanzelf in slaap!’
Wanda haalt haar neus op, probeert door haar nu geheel betraande ogen heen te
glimlachen en kijkt Johannes liefdevol aan.
‘Je hebt me nooit zien huilen.’
‘Huilen lucht op.’
‘Kunnen we niet samen huilen?’
‘Als het lukte deed ik zeker mee.’
‘Heeft Debbie je wel eens zien huilen?’
‘Nooit. Wel schreeuwen en op de deur bonken.’
‘Dan zou ik de eerste zijn? Als je huilde.’
‘Als ik straks moet huilen, kom ik onmiddellijk naar je kamer,’ zegt Johannes met
tederheid in zijn stem.
‘Beloofd?’
‘Beloofd.’
Wanda lacht alweer een beetje.
‘Dus je vindt me nog steeds een beetje bijzonder?’
‘Wees er maar zuinig op.’
Wanda vergeet te vragen waar ze zuinig op moet zijn.
‘Tjee,’ zegt ze. ‘Zo wordt deze avond toch nog een beetje feestelijk, mijn lieve
Johannes.’
Eén ding weet hij zeker, als hij Wanda met zachte drang onder de dekens heeft
gestopt: zijn stemming bevindt zich in stijgende lijn. Misschien was een korte
inzinking nodig, als aanloop tot nieuwe hoogtepunten. Wat hem de laatste dagen
overkomt, laat zich steeds meer aan hem zien als een bevrijding. Binnen zekere
grenzen heeft hij altijd een oppassend
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leven geleid. Af en toe een vriendin, maar dan wel alleen 's middags, bij de thee. Om
vijf uur opgewekt naar huis, zich verheugend op het flesje wijn met Debbie voor het
slapen gaan. Dus in feite valt er weinig te bevrijden. Maar dat is alleen de oppervlakte.
Diep daaronder bevindt zich een duister, sinds zijn geboorte bezet gebied, waar een
tweede Johannes voor zijn vrijheid vecht, als onverzettelijke partizaan.
Vrijheidsstrijders zijn behalve helden dikwijls aanstichters van ongemak. Maar
van ongemak gaat hij de komende tijd in afnemende mate last hebben. Er valt hem
zelfs een naam in voor het voortreffelijke gevoel: midlife euforie, een bonus voor
mensen die jarenlang uitzonderlijk hun best hebben gedaan. Degene die dit overkomt
verliest op een dag zijn remmingen. De treurige waarheid omtrent het leven, die zich
gedurende een werkzaam bestaan achter plichtplegingen en complimentjes heeft
verstopt, treedt plotseling naakt en vlijmscherp uit de schaduw. Degene die zich door
de euforie begunstigd weet, voelt zich niet langer geroepen zijn medemensen op te
zadelen met valse hoop en opgeklopte verwachtingen. Al te lang heeft hij zichzelf
pijn gedaan door anderen te sparen. Met welk gevolg? Door zichzelf uit te knijpen
heeft hij anderen gestimuleerd hun mening over alles neer te schrijven in kranten en
tijdschriften. Daar is hij zelf weinig mee opgeschoten, want leerlingen prijzen hun
leermeesters pas als ze die het graf in hebben geërgerd.
Dit alles ziet hij in een weergaloze vlaag van helderheid. Een nieuw leven heeft
hij voor de boeg. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn en hij moet nog veel harde
beslissingen nemen. Maar zijn omgeving zal erdoor opknappen. Mededogen is de
allergevaarlijkste ouderdomskwaal.
Zacht klopt iemand op zijn kamerdeur.
‘Heb je een aspirientje voor me?’ vraagt Wanda als hij heeft opengedaan.
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‘Ik zou mij geen illusies maken,’ zegt Johannes een dag later aan het ontbijt tegen
zijn kinderen. ‘Ieder jaar wordt de korting die het leven biedt een beetje minder.’
‘Pa alsjeblieft, lui niet zo.’
‘Ja, jij hebt altijd wat te zeuren.’
‘Zelfs uit een imbo komt verstandiger taal!’
‘Illusies! Weet je wat jij begint te worden pa, een ontzettende buma.’
Tommie laat de krant onopgevouwen naast zich op de grond zakken, omdat hij
hem uit heeft. Vroeger kwamen ze die vers uit de bus aan hem brengen.
Waarom zijn die kinderen niet gewoon klein en aardig gebleven? Hoewel hij zich
dan zelf ook een beetje jong zou moeten voelen, gezien de menigvuldige ongemakken
die hij zich herinnert uit de tijd waarin zij nog de peuterspeelacademie bezochten.
Dokters midden in de nacht, oorontstekingen op iedere feestdag, kinderziekenhuizen
en afgezegde vakanties. Het verleden geurt niet alleen naar baby zeep en blote
kindertjes in dikke, veelkleurige handdoeken, maar vooral naar overgeefsel, diarree
en de dagelijkse portie penicilline.
Johannes kijkt naar zijn kinderen, die zijn aanwezigheid alweer vergeten zijn. Het
is bijna een overwinning dat zij hem aan de eettafel dulden. Vaak gebieden zij hem
naar de werkkamer af te reizen, wanneer er zaken zijn die ze met Debbie willen
regelen. Zijn functie in hun leven is die van een bodemloze portemonnee, een
geslachtloze ezeltje-strek-je in hun door Walkmannen van hem afgesloten
Luilekkerland.
‘Er is jullie vader iets bijzonders overkomen,’ probeert Johannes tegen beter weten
in. Maar voordat hij hen kan inlichten over de nieuwe eerlijkheid, waarvan hij ook
hen wil laten profiteren, staan beiden tegelijkertijd op, in de veronderstelling dat de
afwasmachine hun ontbijtborden zelf wel komt ophalen.
‘Vertel het later maar,’ zegt Tommie. ‘Ik bedenk opeens dat ik alleen het eerste
uur vrij heb.’
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‘Wacht even! Ik wil bij je achterop!’ roept Maartje.
‘Ga bij jezelf achterop, stomme trut!’ stemt Tommie goedmoedig toe.
Gillend rent zij hem achterna. Beiden stommelen de trap op, naar hun kamers. In
het middenhuis valt de bejaarde buurvrouw door de trillingen uit haar stoel.
Johannes loopt naar het aanrecht en draait de radio van drie naar vier. Daar legt
een acteur juist een verklaring af over de vraag waar en onder welke omstandigheden
hij Mozart voor de eerste keer ontmoet heeft.
Iedereen heeft zijn eigen bescheidenheid.

‘Zo jongen,’ zegt de vrouw die Johannes sinds de dag van zijn huwelijk met ‘moeder’
moet aanspreken.
Zij dribbelt zijn werkkamer binnen, zonder er rekening mee te houden dat haar
schoonzoon zich hier heeft teruggetrokken om de krant te lezen.
‘Moeder!’ roept Johannes blij verrast. Maar omdat hij niet voor acteur heeft geleerd,
brengt hij het niet verder dan een onhandig gerochel.
‘Ik stoor toch niet?’
‘Nee... nee... wat zal ik zeggen...’
‘Ben je nog naar België geweest Johannes?’
‘Maar natuurlijk!’ roept hij opgelucht, alsof het de geheime oplossing vormt uit
de impasse.
‘Dan heb je bonbons voor me meegebracht,’ stelt zijn schoonmoeder met de
intelligente mensen zo kenmerkende zekerheid vast.
O Jezus, hij is de bonbons vergeten. Terwijl Debbie bonbons had besteld, van die
grote, die alleen Belgen met één hap naar binnen kunnen werken, waarna de mond
gevuld wordt met zoete drab, warm aanbevolen door alle tandartsen ter wereld.
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‘Bonbons,’ zegt hij. ‘Over bonbons kan ik een treurig verhaal vertellen.’
‘Vertel het dan maar niet.’
Maar nu wil hij het juist aan haar kwijt.
‘Hij is ze vergeten!’ roept Debbie vanuit de deuropening. Uit haar blik leest hij
onmiddellijk het plan haar moeder enige tijd aan hem te slijten.
‘Natuurlijk ben ik die bonbons niet vergeten,’ zegt hij om er af te zijn. ‘Het is
allemaal veel erger. En daarom moet ik nu alleen zijn. Ik heb ze ergens laten staan.
In een café met oude dames, zodat ze toch een goed huis hebben gevonden.’
‘In een café!’ roept zijn schoonmoeder razend. ‘Nou wordt ie mooi!’
‘Hij liegt moeder,’ zegt Debbie. ‘Ik hoor het aan zijn stem.’
Nu wordt Johannes echt kwaad. De zekerheid waarmee zij de beschuldiging naar
voren brengt, vormt een blind waas voor zijn ogen.
‘Ik lieg niet!’ schreeuwt hij. ‘Ik had die verdomde rotbonbons gekocht! Maar ik
heb ze laten staan!’
‘In een tent met oude dames?’
‘In het park!’
‘Jongen, het is toch nog te koud voor het park,’ zegt zijn schoonmoeder.
‘Dat kan me niks schelen!’
‘Zat jij met een oud wijf in het park?!’ roept Debbie, die een rode kleur heeft
gekregen.
‘Ga je mond spoelen jij,’ gebiedt haar moeder. ‘En vlug een beetje. Ja?!’
‘Ik zat in het park,’ herhaalt Johannes, terwijl hij zich te binnen probeert te brengen
of die er zijn, in Brussel. ‘En ik had het koud. Ik had twee dozen bonbons gekocht.
Een voor Debbie en een voor u. U hoeft het niet te geloven.’
‘Ik geloof je jongen,’ zegt zijn schoonmoeder, al enigszins ontroerd. ‘En wat is er
met die heerlijke bonbons gebeurd?’
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‘Ik viel in slaap,’ zegt Johannes. ‘Ik heb zo hard moeten werken. En toen liet ik ze
staan. Laten andere mensen nooit iets in het park staan? Of dacht u dat de dingen
uitgerekend in een park pootjes krijgen en achter je aan hollen?’
‘Het is toch zonde,’ zegt zijn schoonmoeder. ‘Nou zit zo'n dik Bels wijf mooi weer
te spelen van mijn bonbons.’
Johannes haalt diep adem, twee, drie keer achter elkaar. Zijn hoofd zwelt op. Waar
is het prettige gevoel? Ook Debbies hoofd ziet er gezwollen uit. Staat zich in te
houden in het belang van haar moeder. Is bang dat de oude vrouw van schrik om de
uitbarsting in elkaar zakt. Hierna zal Debbie de erfenis op haar rekening laten
bijschrijven. Mogen duizenden dozen bonbons van de fijnste bankethuizen haar deel
zijn.
De kalmte die zij nastreven is geenszins in hun belang. De euforie laat het nu toch
lelijk afweten. Alleen zijn leugens zijn alom aanwezig. Ze hangen in trossen aan het
plafond, als stalagtieten. Tieten hangen, mieten staan. Alleen hij kan ze zien. Vanaf
deze plaats heeft hij ze om zich heen gesproeid, tot hij zelf nog nauwelijks een weg
wist te onderscheiden in de aangerichte chaos. En Debbie maar knikken,
hoofdschudden en tjonge tjonge wat heb je het ellendig mompelen. Waarom staat
dat oude mens hem aan te gapen? Boe! Hij gaat een einde maken aan de onwaarheid.
Hij gaat op tafel klimmen en meedelen dat hij heeft gelogen. En vervolgens kan ze
wat hem betreft die bonbons... Enfin, ze ziet zelf maar.
Wat kan het hem schelen. In zijn achterhoofd begint luidruchtig muziek te spelen.
Dit is de Pauken Symfonie van Haydn en het kan niet toevallig zijn dat juist die in
zijn persoonlijke jukebox vooraan stond.
Johannes legt zijn handen op de krant en glimlacht naar zijn familie. En hij weet
dat niets hem nog kan overkomen, dat alles al eens gepasseerd is. En zelfs die stations
beginnen te vervagen.
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Wanneer Johannes de collegezaal binnenstapt, voelt hij de spanning. Hij gaat zitten
en weet dat vandaag de dag is aangebroken waarop het hem voor de eerste keer in
zijn leven niet zal lukken. Toch voelt hij zich ook normaal: een oude kunstenmaker
die al jarenlang met hetzelfde programma door de wereld trekt. Levenslange
aanstellerij is de prijs die het onderwijs vraagt aan haar dienaren.
‘Goedemiddag,’ zegt Johannes.
De groep zwijgt.
Hij begint te praten. Zijn geest bevat een groot aantal voorgevormde en al ontelbare
keren uitgesproken zinnen: aansporingen, vermaningen, formules, standaardgrappen
en levenswijsheden in de vorm van zelfbedachte aforismen.
‘De mens,’ begint Johannes, en hij hoort zichzelf ‘de mens’ zeggen. ‘De mens is
slecht (“is slecht”), wreed (“is wreed slecht”).’
Hij haalt een zakdoek uit zijn zak en veegt zijn voorhoofd schoon. Even pauzeert
hij om adem te halen, daarna maakt hij de zin in zichzelf af, om te controleren of hij
hem zich goed herinnert: ‘De mens is slecht, wreed, gemeen, zelfzuchtig, pervers,
meedogenloos en machtsbelust.’ Het zweet breekt nog heviger uit. Waarom begint
hij vandaag op deze manier? Daar zitten ze niet op te wachten. Dit is een werkcollege
en niet een lezing voor de vereniging van plattelandsvrouwen, die een gezellig gevoel
over zich krijgen wanneer een begaafd spreker als Johannes, met een reputatie van
spitsvondigheid en geestige formuleringen, à raison van f350, - minus reiskosten,
zijn geld met een paar goed gemikte voltreffers waar maakt. Sommige studenten
turen op hun papieren, anderen kijken naar de gebeurtenissen op het plafond. Slechts
een enkeling staart hem recht in het gezicht, brutaal en eigenzinnig. Laat die blij zijn
dat hij zo zachtmoedig is, anders sloeg hij er meteen op.
‘Ik bedoel dus...’ gaat hij eindelijk verder. ‘Wat ik over de mens wil zeggen - en
ik kan dat niet genoeg herhalen...’
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‘Herhaalt u het maar niet,’ zegt een meisje op snibbige toon.
Johannes steekt zijn hand in de zak van zijn colbertjasje en ziet zijn zakdoek op
tafel.
‘Wat bedoel je?’ vraagt hij, met een glimlach op het gezicht, ten teken dat hij
geheel open staat voor kritiek, - maar binnen in hem wet een tot de tanden toe
gewapende instantie de messen.
‘Ik bedoel,’ zegt het meisje, ‘dat u nogal veel in herhalingen treedt. Dat is niet
alleen vandaag zo. We kunnen volgens mij gemakkelijk met de helft van het aantal
colleges toe.’
‘Zo,’ antwoordt Johannes, zijn vingers spreidend, ten teken dat hij er niet aan denkt
zijn vuisten te ballen. ‘Is dat de algemene mening?’
Een jonge man, met een streng en koel, zij het helaas lang geen lelijk gezicht, tuit
zijn lippen en zegt: ‘U bent lang van stof.’
‘De geschiedenis is lang van stof,’ zegt Johannes.
‘Maar bij u is dat wel erg lang. U laat bij wijze van spreken Jan van Speijk de
lucht in springen en dan rent u in uw verhaal naar beneden om hem op te vangen.’
‘Van Speijk,’ herhaalt Johannes, om tijd te winnen. ‘Ik kan mij niet herinneren...’
Een meisje dat tot nu toe haar nagels bestudeerd heeft, gaat rechtop zitten en steekt
haar hand op.
‘Ga je me vertellen dat ik Jan van Schaffelaar twee keer de toren op heb gejaagd?’
Het meisje blijft geduldig wachten tot hij uitgesproken is.
‘Ik wil weten wat u met onze werkstukken van plan bent.’
‘De vraag stellen is hem beantwoorden.’
‘Wilt u alstublieft antwoord geven?’
‘Dat heb je bij deze.’
‘Kunt u mij uw nieuwe archiefsysteem uitleggen?’
‘Ik weet niet waar je op doelt.’
‘Ik wil graag een verklaring voor uw vrouwonvriendelijke optreden van vrijdag.’
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Johannes knikt. Het is hem te veel. Aan deze groep heeft hij niet langer een boodschap.
Die vlegels ergeren hem, naar hij zich herinnert, al sinds de eerste dag, toen hij ze
toesprak bij de kennismaking. Het is de verwende generatie, met de ongemanierdheid
die hen aanhangt, als slijm. Toch zal hij het die kinderen niet kwalijk nemen; zij
hebben er nu eenmaal geen schuld aan. Voortdurende opslagen, inflatiecorrecties en
elektronica hebben hun ouders week en toegevend gemaakt. Belangstelling voor
kinderen is er niet bij; opvoeding een zwijgend ritueel, afgekocht met te veel zakgeld.
Beleefd met rust gelaten door moedeloze leraren, is het summum van hun jeugdcultuur
de Playbackshow. In popperige kleertjes luisteren ze languit naar ranzige muziek,
terwijl zij hun puisten, wratten en moedervlekken vetmesten met klodders mayonaise.
Johannes gaat voor de groep staan. Er is geen sprake van dat hij zichzelf kan horen.
Zijn oren suizen. Dat maakt hem niet bang; als geluid vindt hij het geenszins onprettig.
Hij pakt zijn papieren bij elkaar, richt zijn ogen op het plafond en glimlacht
mysterieus. Dan zegt hij, welluidender dan ooit tevoren:
‘De mens is slecht, wreed, gemeen, zelfzuchtig, pervers, meedogenloos en
machtsbelust. Ziehier de pijlers van de geschiedenis, die niet is liefde en
onbaatzuchtigheid, maar fanatieke slachting, van een vindingrijkheid die geen einde
kent. Ik wens u een prettige voortzetting van deze dag.’

Zoals Matthias Meijer een oorlog weet te beschrijven: daarbij is het verslag van een
breiwedstrijd een belevenis.
Zij zitten tegenover elkaar, voor het eerst sinds jaren samen in een café, zoals
vroeger, tijdens de studentenrevoltes. In die tijd wisten zij zich aangewezen op elkaar.
Matthias was al hoogleraar. Ver uit de buurt van de dichtstbijzijnde plenaire
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vergadering bespraken zij de wereld, met de lichte ironie van mensen die weten dat
er grote dingen te gebeuren staan, waar zij zelf te klein voor zijn. Gebeuren deed er
genoeg. Uitsluitend het verwerpelijke is gebleven.
‘Heb jij dat ook?’ vraagt Matthias, bedachtzaam aan zijn pijp lurkend. ‘Dat je je
werkkamer doorkijkt en je afvraagt: heb ik nog ergens te veel van?’
‘Te veel gezeur.’
‘Ik denk meer aan vlakgom, typepapier en enveloppen,’ zegt Matthias. ‘Soms
denk ik erover ze persoonlijk naar Den Haag te brengen. En dan zeg ik tegen de
minister: alstublieft, ik kan in het vervolg wel zonder.’
‘Je declareert het toch wel als dienstreis?’
‘Maar dan moet ik tweede klas.’
‘Ik heb niets te veel,’ zegt Johannes. ‘Wel van alles te weinig.’
‘Johannes,’ zegt Matthias. ‘Vreemde geruchten bereiken mij.’ Hij kijkt over zijn
bril. ‘Bij jou gaat alles hopelijk naar wens?’
Johannes antwoordt niet. Ergens op de achtergrond hoort hij zijn collega praten.
Andere zaken trekken zijn aandacht, hoewel hij zich daarvan even later zelfs de
omtrekken niet herinneren kan.
‘Een van de weinige tradities die wij moeten blijven koesteren,’ komt Matthias
plotseling weer helder door, ‘dat is het examen. Zelf verheug ik mij altijd op mijn
toespraak. Het examen is een laatste bolwerk van de oude wereld, die stijl kende en
goede smaak.’ Weer kijkt hij Johannes aan. ‘Ik mag aannemen dat jij er niet anders
over denkt?’
‘Nee,’ antwoordt Johannes. ‘Niet anders.’
Matthias knikt tevreden.
‘Er zijn collega's,’ gaat hij verder, ‘die maken zich er van af Anderen vergeten al
te licht de aard van deze plechtigheid. Tegen dezen zou ik willen zeggen: misschien
moet je er even uit. Soms weegt de macht van de traditie ons te zwaar. Hangt de
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toga klam en vol van eeuwenoude mores aan het lichaam. Is, om het rechtuit te
zeggen, de vrijheid van het woord een last die wij een ogenblik niet kunnen dragen.
Weet je wat het is mijn waarde: af en toe knellen ons de banden van het fatsoen.’
‘Ik heb er geen last van,’ zegt Johannes.
‘Wat ben ik blij om dat te horen!’ roept Matthias. ‘In het andere geval zou ik een
bezoek aan de bedrijfsarts adviseren. Kom, we nemen er nog een!’

Het pand waar de bedrijfsarts zitting houdt, is niet meer dan een paar huizen van het
stadhuis verwijderd. Binnen meldt hij zich bij de receptioniste. Hij mag meteen
verder.
‘Professor Rijkaert,’ zegt dokter Tadema, wiens opgewektheid de naderende
pensionering verraadt. Genoeglijk gezeten achter zijn bureau, legt hij de vingertoppen
ontspannen tegen elkaar.
‘Te hard gewerkt zeker?’ informeert hij, na een korte observatie van de patiënt.
‘Och,’ antwoordt Johannes, ‘In zekere zin...’
‘Professor,’ zegt de arts. ‘U kunt hier open kaart spelen. Niets van dit gesprek
komt buiten de muren van deze kamer.’
‘Wat doet dat bandrecordertje dan?’
‘Daarin dicteer ik mijn bevindingen en dan kan mijn secretaresse ze uitwerken.
Maakt u zich vooral geen zorgen. Wij zijn heel discreet.’
‘Ik kom liever niet met mijn hele hebben en houden in een dossier.’
‘Ach weet u, misschien hebben de gevallen die Freud op de divan deed plaatsnemen
dat ook wel gedacht.’
‘Ik ben geen geval,’ zegt Johannes. ‘Hoogstens een beetje ziek. Hoewel ik me
uitstekend voel, daar niet van.’
‘Ho ho!’ roept de arts. ‘Ziek is ziek! En het maakt mij niets
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uit hoe u zich voelt. Persoonlijk huldig ik de opvatting dat negenennegentig procent
van de wereldbevolking gedurende negenennegentig procent van de tijd “een beetje
ziek” is. Het is daarom bijzonder verstandig dat u mij bezoekt nu u zich nog uitstekend
voelt. Ik schrijf om te beginnen rust voor.’
‘Maar u weet helemaal niet wat ik heb!’
De arts schudt het hoofd. Dit schudden zou droevig genoemd kunnen worden,
maar ook wijs. Sadder and wiser.
‘Is het nog steeds zo'n bende op uw instituut?’ wil hij weten. ‘Het is toch een
schande wat die studenten tegenwoordig aanrichten. Ik zou het wel weten als ze hier
de boel kwamen bezetten. Ja, het is natuurlijk jullie eigen schuld. Hebben ze een
vinger laten nemen. En daarna misten jullie allemaal een hand. Je gaat er gewoon
maar een tijd uit man! Je moet eens zien hoe je daarvan opknapt!’
‘Er is niets met de studenten!’ roept Johannes, met een begin van ongedurigheid.
‘Niets met de studenten? Kom nou! U bent behoorlijk ziek.’
‘Dat is allemaal geweest,’ legt Johannes vermoeid uit. ‘Vijftienjaar geleden.’
‘Ah,’ zegt de arts. ‘Dus u hebt heimwee. Heimwee naar de horden! Naar de Duitse
filosofen van de stencilinkt! Professor, naar mijn oordeel bent u lelijk in de war!’
Met krassende pen schrijft hij iets op papier.
‘U moet er onmiddellijk uit. Ik zie het aan uw ogen. Ik zou het een algehele malaise
willen noemen. Maakt u zich geen zorgen. Het komt allemaal weer goed.’
‘Ik voel me juist zo vrolijk,’ zegt Johannes. ‘Eigenlijk lichtzinnig. Maar het
schijnt...’ Hij buigt zich vertrouwelijk naar voren en fluistert: ‘Het schijnt dat ik een
studente iets heb toegevoegd.’
‘Zo,’ zegt de arts. ‘En heeft ze erin toegestemd?’
‘Ik weet niet meer wat het is.’
‘U weet niet meer wat het is.’
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‘Het was tamelijk erg. Als ik mijn omgeving mag geloven.’
‘Uw omgeving zou om het even welke aantrekkelijke studente hetzelfde willen
toevoegen. Neemt u dat van mij aan. Ga gewoon op reis; vergeet wat u gezegd hebt.’
‘Maar ik ben het al vergeten!’
De arts schudt geduldig het hoofd en legt zijn handen voor zich op tafel. Dan kijkt
hij Johannes langdurig aan en glimlacht ten slotte bedroefd.
‘Het komt altijd terug professor Rijkaert. Niets is gratis in dit leven. Daar kunt u
gif op innemen.’

Zij wuiven hem alledrie uit: Debbie, Maartje en Tommie. Als zijn kinderen zich
naast de auto hebben opgesteld, begrijpt Johannes dat hij te klein voor hen is. Mensen
onder de 1.90 horen niet thuis in de overzichtelijke wereld van de jeugd. Omdat
vroeger mannen van 1.74 ook al niet echt meetelden, ziet hij zich dubbel
teruggeworpen in de rij der onaanzienlijken. Wat heeft vlijtig studeren hem geholpen?
Op de t.v. heeft hij debatten naar zijn hand gezet, maar dat was altijd in programma's
waar mensen met spierballen niet naar keken. Voor Sterrenslag zullen ze niet gauw
aan hem denken. Alleen als er ergens iets te oreren valt, komen ze naar hem.
Wie groot en sterk is, heeft altijd gelijk. Zelf heeft hij ook altijd gelijk, maar hij
is niet groot en sterk. Dialect tegenover dialectiek. Het dialect wint altijd.
‘Kinderen...’ begint Johannes.
‘Ik ben je kind niet,’ zegt Debbie.
Daar gaat de toespraak die hij tijdens het scheren heeft bedacht.
‘Kinderen en lieve vrouw...’
‘Kom op pa, nu even niet zeiken,’ meent Tommie.
Hij kijkt zijn vader goedmoedig aan.
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‘We hopen heus dat je terugkomt,’ zegt Maartje. ‘Maar wel over een hele tijd!’
Tommie legt twee koffers in de achterbak. Debbie heeft al zijn truien ingepakt.
Voor als het koud wordt. Behalve de koffers is er ook een tas met boeken.
‘Zou je die niet hier laten?’ vraagt Debbie. ‘Je moet vooral veel gaan wandelen
Johannes.’
‘Ik houd toevallig erg van wandelen.’
‘En zwemmen.’
‘Dat zit wel snor. Ik houd ook van zwemmen. Als het water niet zo koud is als in
augustus.’
‘Zul je niet veel drinken?’
‘Ik zou niet weten wat ik in mijn eentje met zo'n fles aan moest.’
Debbie kust hem op beide wangen.
‘Je moet elke dag even bellen.’
‘Maar ik wil hier ook iets zeggen!’
Johannes legt zijn hand op Debbies schouder en haalt diep adem.
‘Lieve gezinsleden...’
‘Pa, als je zo doorgaat ben ik weg!’
‘Goed,’ zegt Johannes kwaad. ‘Als jullie dan niet naar me willen luisteren, vind
ik het ook best. Ik bel ook niet op. En als ik wel bel...’
Hij kan de zin niet voltooien. Zijn tong raakt verlamd en zijn keel is te droog. Hij
wil Debbie en de kinderen omarmen, ze tegen zich aandrukken en knuffelen. En hij
wil lieve woordjes prevelen tegen Maartje. Maar die ziet hem aankomen.
Opeens licht zij op in zijn geheugen, met haar beertje. Wat beertje? Haar bed ligt
vol zachte beesten uit speelgoedwinkels over de gehele wereld. En dan overweegt
ze ook nog er zo'n Wim bij te nemen. Als die maar niet op de poezen gaat liggen.
Hoewel, misschien zal het een les zijn als ze hem krabben.
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Hoe zal hij aan Tommie denken? In zijn veel te grote winterpak rollebolt hij door de
sneeuw. Pappa neemt zijn kleine jongen op de schouder. Gooit hem omhoog. ‘Pas
op!’ gilt het in hem, als hij zich opeens moet voorstellen hoe het kind tegen de grond
kwakt en roerloos blijft liggen.
En Debbie?
Toen hij haar ontmoette waren zij allebei smal en verlegen. Nu is Debbie zelfs
niet meer verlegen.
‘Nou, dan ga ik maar,’ zegt hij een beetje bedrukt.
‘Niet te hard rijden hoor!’
Gelukkig komen op dat moment Reintje en Koos hun huis uit.
‘Bof jij even dat ik zo'n... zo'n BTW-dag heb. Kan ik je tenminste gedag zeggen.’
‘ATV-dag,’ kan Johannes niet laten zijn buurman te verbeteren.
‘Ja, ik bedoel een snipperdag,’ zegt Koos.
Hij schudt Johannes de hand.
‘Nou jongen, het beste. Rust maar eens goed uit. En niet te veel achter de meisjes
aan!’
‘En anders bel je Koos maar,’ zegt Reintje.
Koos lacht, al is het verlegen. Als hij met Debbie was getrouwd, hadden zij de
eerste jaren met de ruggen naar elkaar toe geslapen. Bij Reintje doet Koos dat nog
steeds, uit zelfbescherming.
‘Dag Johannes, lieve Johannes.’
Reintje neemt hem even apart.
‘Meende je wat je op mijn verjaardag tegen me gezegd hebt?’
‘Natuurlijk,’ antwoordt Johannes, die zich een verjaardag niet zo gauw herinnert.
‘Je hebt me gewekt,’ fluistert Reintje. ‘Je hebt me opnieuw gewekt.’
‘Nou dag dan maar,’ zegt Johannes.
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Het lijkt een heel eind, naar Frankrijk. En hij weet dat het ook werkelijk zo is.
Misschien valt hij in slaap, of raakt anderszins in het ongerede. Het is ook mogelijk
dat de auto hem spontaan in de richting van een boom stuurt, of weigert mee te doen
met remmen. Diverse spookrijders nemen plaats achter het stuur. Jonge vrouwelijke
Ufters omgorden de rugzak.
‘Ik ga er vandoor. Vaya con Dios. Het grote hit-succes van mijn jeugd. Les Paul
en Mary Ford. Als ik terugkom overweeg ik...’
‘Pa,’ raadt Tommie aan, met grote nadruk. ‘Als je eens ging.’
‘Ja, we staan hier alweer een hele tijd.’
‘Nou dag, dag dan maar!’
‘Dag schat.’
‘Onthoud wat ik gezegd heb!’
‘Wat heeft-ie gezegd?’ vraagt Maartje aan haar broer.
Johannes stapt in, steekt het sleuteltje in het contact en toetert.
Hij laat zijn arm uit het raam hangen wanneer hij langzaam de laan uit rijdt.

Rudolf Geel, De paradijsganger

75

II Het geitenparadijs
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Langs de Autoroute staat een bord. Overal langs de wegen in Frankrijk staan borden.
Er is veel te zien, zelfs dingen die ze beter voor zich konden houden. Maar Fransen
hebben geen last van bescheidenheid. Op het bord staat: ‘Le soleil de Langres’. Is
er zoveel zon in die plaats aan de rand van de Vogezen? Meestal regent het er. Voor
Fransen een reden te meer om die ene dag zon in het jaar op een bord te zetten. Maar
de zon van Langres is een beeldhouwwerk langs de snelweg. Het is goed dat ze lang
van tevoren aankondigen wat het moet voorstellen. Als dit in de visie van de
kunstenaar een zon is, moet het met diens levensvreugde zorgelijk gesteld zijn.
De weg, waarover hij zo snel mogelijk rijdt, is geheel grijs. Lage bewolking kruipt
over velden en heuvels in zijn richting. Hij probeert er onderdoor te schieten. Maar
de regenhorden hebben zich tot de tanden gewapend. En de cassetterecorder in de
auto is kapot. Er blijft niets anders over dan France Musique te zoeken op de radio.
France Musique heeft toevallig een praatdag. Fransen vormen een volk van
buurvrouwen. Het kan ze niet schelen waarover ze praten, zolang het maar geluid
maakt.
Johannes humt een oud volkswijsje, getoonzet door een Canadese popgroep. Niet
erg opzienbarende, maar wel melancholieke muziek. Dat geeft een prettig gevoel:
droevige schoonheid is troost.
Niet ver voor het einde van de A31 stuurt hij voor de eerste keer zijn auto een
parkeerplaats op. Daar, waar het 's zomers overvol is, zit hij nu alleen achter een
beboterd broodje en een blikje limonade. Het liefste wil hij snel wegrijden en de
portieren aan de binnenkant vergrendelen.
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Johannes pelt een ei.
Een tweede auto rijdt langzaam de parkeerplaats op. Er zit een man achter het
stuur. Als die maar niet denkt dat Johannes op hem wacht. Zulke ontmoetingen vinden
vaak plaats langs de snelweg. En omdat hij hier alleen zit, heeft de ander weinig
keus.
De man rijdt zijn auto vlak naast die van hem. Johannes voelt in de plastic zak
naast hem nog zes gekookte eieren. Daar kan hij de indringer eventueel mee
bekogelen. Deze heeft inmiddels de motor uitgezet en grijnst naar hem. Snel kijkt
Johannes achter zich. Bomen, donkere sparren. Hij pakt een ei uit de tas en omknelt
het als een handgranaat.
Het volgende ogenblik rent hij met een hand vol eigeel naar zijn auto. Voordat de
ander de tafel kan bereiken, heeft hij de motor al gestart.
Als hij met grote snelheid van de parkeerplaats wegrijdt, beseft Johannes dat hij
de man niet alleen de zak met eieren maar ook de koeltas met de blikjes limonade
heeft gelaten.

Ter hoogte van Dijon is de weg smal, vol vrachtauto's en oponthoud. Johannes moet
zich inhouden om niet in blinde woede naar de andere weghelft te gaan. Hoe moet
hij de logge massa's voorbij stuiven, op weg naar de vrijheid?
De werkelijke vrijheid, beseft hij opeens met grote helderheid, ligt dicht bij huis.
Soms maakt hij met Debbie een fietstochtje rond de wallen van het vestingplaatsje
waar hij dichtbij woont. Daar, aan een wandelpad, waar de vestingwallen het minst
onderhouden zijn en de oevers van de gracht overwoekerd door wild opspringend
struikgewas, en waar het water stilstaat en groen lijkt uit te slaan door de vale
najaarszon, daar liggen die korte momenten van vrijheid waarnaar hij, nu al uitgeput
door de eenzame autorit, zo smartelijk verlangt.
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Soms blijven zij staan, op het meest vergeten punt, waar de kanonnen en vlaggen
van het museum niet zichtbaar zijn en aan de overkant ieder moment een hellebaardier
op de wallen kan verschijnen.
Waarom voelt hij zich daar zo vrij? Het is eigenlijk voor het eerst dat hij zich die
vraag stelt en vervolgens zoekt hij lange tijd onophoudelijk naar een antwoord. Zijn
het de pittoreske kanten van die wereld, overblijfsels van een tijd waarin de mens
zich door middel van opgeworpen aarde, stenen muren en schietgaten kon verdedigen?
Een platte wereld, die uitsluitend vanaf torens kon worden waargenomen. In de wijde
omtrek hoogstens sloten, weiland en de Zuiderzee. Lange vluchten eenden op weg
naar het zuiden.
Zoals ik, beseft Johannes. Hoewel het hem er juist om te doen is het gekwaak
achter zich te laten.

Vroeger stak Johannes zijn duim op en liftte naar het zuiden van Italië. Maar dat is
lang geleden, toen lifters bij autobezitters nog iets wakker riepen van jeugd en
avontuur. Hedendaagse lifters roepen slechts berovingen en vreemde ziektes op.
Omdat zij doorgaans te moe en ondervoed zijn om hun duim op te steken, houden
zij bordjes omhoog met de verlangde bestemming. Johannes neemt nooit lifters mee.
Maar dan ziet hij, op iets minder dan tien kilometer van zijn bestemming, een meisje
langs de weg staan. Op bescheiden wijze maakt zij het aloude liftersgebaar en
plotseling is het alsof zij daarmee degelijkheid uitstraalt, en vertrouwen.
Johannes remt en buigt zich opzij om het portier voor haar te openen.
‘Monsieur Ricard!’
Als hij zijn blik van haar lange, onbeklede benen omhoog richt, herkent hij Nathalie.
's Zomers verkoopt zij hem frambozentaartjes en baguettes.
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‘Nathalie! wat een verrassing!’
‘U komt vroeg dit jaar, monsieur Ricard.’
Wat moet Johannes daar op antwoorden? Hij kan de waarheid spreken en zeggen
dat hij komt uitrusten. Maar dan moet hij uitleggen waarvan hij zo moe geworden
is. Die uitleg zal zij in verband brengen met het ontbreken van Debbie. Omdat Nathalie
Frans en terughoudend is, zal zij hem daar verder niets over vragen en slechts in de
familiekring veronderstellen dat meneer Ricard van zijn vrouw af is.
Johannes kijkt opzij en glimlacht geheimzinnig.
‘Tja,’ zegt hij. ‘Ik heb madame Ricard in de steek gelaten mijn kind.’
‘O wat vreselijk!’ roept Nathalie, vol medegevoel.
‘Zal ik je ook zeggen waarom ik helemaal alleen van huis ben weggegaan?’
‘Monsieur, ik wil niet nieuwsgierig zijn!’
Maar toevallig is ze dat wel. Nathalies ogen puilen bijna uit haar hoofd.
Johannes lacht ontspannen.
‘Ik heb haar in de steek gelaten om te werken.’
‘O,’ zegt het meisje teleurgesteld.
‘Ik moet namelijk werken aan het schrijven van een boek. En dat ga ik hier doen!’
Alleen klaroengeschal ontbreekt.
Nathalie denkt na. Dan vraagt ze:
‘Helemaal in uw eentje?’
‘Dat gaat vaak zo met boeken schrijven Nathalie.’
‘En wie moet er dan voor u koken?’
Het ligt Johannes op de tong haar aan te wijzen voor die verantwoordelijke taak.
Maar bijtijds herinnert hij zich dat hij hier voor rust komt.
Daarom antwoordt hij eenvoudig:
‘Ikzelf.’
‘Waarover gaat uw boek monsieur?’ vraagt Nathalie na een kort stilzwijgen.
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‘Het gaat over de geschiedenis Nathalie,’ antwoordt Johannes. ‘Het is erg ingewikkeld
en vereist veel rust. Daarom heb ik met mijn vrouw afgesproken dat ik enige tijd
alleen in ons huis zou doorbrengen. Met vrouwen in de buurt is het kwaad boeken
schrijven!’
Ja, dat snapt Nathalie ook wel. Zij bloost licht en lacht zedig voor zich uit. Haar
eigen verloofde zit op de banketbakkersschool.
‘Als ik ergens mee kan helpen, dan kunt u op me rekenen, monsieur Ricard.’
‘Vind je het goed als ik iedere morgen brood bij je haal?’
Nathalie lacht met een koket stemmetje.
‘Niemand in het dorp weet dat u komt.’
‘Maar daar ga jij natuurlijk snel een eind aan maken,’ zegt Johannes.

‘Ah mon vieux!’ roept zijn bejaarde vriend, de dorpsarts.
Johannes stapt naar het gat in de omheining rond zijn huis en vraagt of de dokter
wil binnenkomen. Juist heeft hij alle ramen tegen elkaar opengezet. De frisse
plattelandsgeur verdrijft de muffe naweeën van maandenlange bewegingloosheid.
Hoewel een van de dorpelingen toezicht houdt op het huis dat Debbie hier vijf jaar
geleden heeft gekocht, vergeet hij het zelfs te luchten als Johannes heeft gebeld dat
ze komen. Een vergeelde krant ligt op de plaats waar Debbie hem vlak voor hun
vertrek heeft neergelegd, met de bedoeling hem te lezen in de auto. Johannes ontdekt
boeken die hij heeft vergeten, en een trui van Maartje, tot een prop verfrommeld in
een hoek.
Het huis ziet eruit alsof ze het in verband met een vulkaanuitbarsting hals over
kop hebben verlaten.
‘Wat een verrassing!’ zegt de dokter na de begroeting. ‘En u
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hebt ons niets laten weten. Er is toch niets ernstigs aan de hand?’
‘Wat kan er aan de hand zijn, op mijn leeftijd?’
Daar weet de dokter een gedetailleerd antwoord op. Hij komt juist van een visite
bij een boer wiens hand is afgerukt door een machine. Die grote apparaten worden
steeds brutaler.
‘En, is alles naar wens met madame?’
‘Mijn vrouw is in Nederland gebleven.’
‘Dat vermoedde ik al,’ zegt de dokter, om zich heen kijkend.
‘Ik ga een boek schrijven,’ deelt Johannes mee. ‘Ik ben gekomen om hier rustig
aan mijn boek te schrijven.’
Even overweegt hij zijn beste vriend in het dorp te onthullen dat hij helemaal geen
boek gaat schrijven en voorlopig niet van plan is om er een te lezen. Maar onthullingen
kunnen wachten tot later. Als hij en de dokter op een avond voldoende hebben
gedronken.
‘Ik stel voor dat we vanavond...’
‘Maar natuurlijk! Hoewel er een bevalling voor de deur staat.’
‘Thuis?’
De dokter is bijna zeventig. Daarom moet hij zuurzoet lachen. Kinderen heeft hij
voldoende van zijn eerste vrouw. Hij gaat zitten en bekijkt Johannes oplettend.
‘U ziet er moe uit,’ stelt hij vast. ‘Kringen onder de ogen. Kom morgen op mijn
spreekuur. Dan schrijf ik rust voor. Hoeveel boeken heeft u inmiddels geschreven?’
Johannes telt ze op zijn vingers na.
‘Tien,’ telt de dokter mee. ‘Meer dan genoeg voor een mensenleven. Stel dat we
allemaal tien boeken schreven. Dan zou er voor onszelf geen ruimte meer zijn. En
de wereld is toch zo mooi. Alles staat in bloei. Er worden veel kalveren geboren, de
laatste dagen.’
‘Het doet me plezier dat te horen.’
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‘Weet u zeker dat u een boek gaat schrijven?’
‘Ik kan me geen betere tijdpassering denken. Morgen begin ik meteen. Eerst even
uitrusten van de reis, maar dan pak ik mijn blocnote en steek van wal. Het gaat over
de kruistochten.’
Over de kruistochten heeft hij een artikel geschreven. In zijn studententijd.
‘U moet bij geval eens een hoofdstuk voor mij vertalen en voorlezen,’ stelt de
dokter voor. ‘Een behoorlijk gesprek over een onderwerp van niveau, dat mis ik hier
tijdens de wintermaanden.’
‘Die kruistochten waren weinig verheffend.’
‘Over dat aspect wil ik het liefst horen,’ zegt de dokter. ‘En bedenk wel, waarde
vriend: het verhaal zelf is nooit verrassend. Het gaat erom hoe het verteld wordt.’
‘En door wie.’
‘Dat spreekt toch vanzelf,’ zegt de dokter.

Dit is vrijheid, het lang verwachte.
Met een zwaar gevoel in zijn hoofd is Johannes ontwaakt. Hij tast naast zich, zijn
ogen dichtgeplakt met slaap. Maar hij weet al te goed dat Debbie daar niet ligt, noch
iemand anders. Verrassingen in dezen moeten uitgesloten worden geacht. Vaste
patronen hebben zich als spinrag uitgespreid over vijfenveertigjarige mannen.
Johannes stapt uit bed en kijkt met enige moeite zonder bril de kamer in. Die heeft
Debbie smaakvol ingericht, met vrolijke gordijnen. Er staat zelfs een bureau waaraan
hij kan werken. Het lijkt verstandig dat eerst naar buiten te sjouwen om het tot
spaanders te verwerken. Maar het maakt bij de dorpelingen op zijn minst een vreemde
indruk wanneer het schrijven van zijn boek gelijktijdig plaatsvindt met het vernietigen
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van het meubilair waaraan hij geacht wordt dat werk te verrichten.
Hij besluit het bureau vol te zetten met bloemen. Zolang hij hier alleen is, gaan er
toch een paar dingen veranderen. Beneden, in de niet erg ruime kamer, laat hij een
t.v. zetten. T.v.'s zijn om onverklaarbare redenen bijzonder duur in Frankrijk. Maar
niet alleen daarom heeft Debbie de komst van het troostrijke apparaat weten te
verhinderen. Thuis kijkt zij elke avond naar de televisie. Maar dat maakt in Frankrijk
inbreuk op haar droom. Die droom heeft iets met een paradijs te maken; weliswaar
loopt zij niet naakt door de tuin, maar Debbie gelooft dat primitiviteit remmend werkt
op ouderdom en de daarbij behorende verloedering. In Frankrijk dwaalt Debbie door
haar kleine domein en daar wil zij de beelden buitensluiten die zij thuis niet kan
missen.
Johannes heeft geen last van paradijsgevoel. Wat moet hij in dit huis alleen doen?
Zoveel houdt hij er niet van. Hij wil eigenlijk een huis ver van hier, dicht bij zee. Hij
wil, om precies te zijn, een huis op een heuvel. Het is een huis met een prachtig blauw
zwembad. Vanuit dat zwembad kijkt hij uit op zee. De zee is vlakbij, hoorbaar en
helder. Maar nooit zo helder als zijn zwembad, en daar zijn ook geen schreeuwende
kinderen. Zo hoog is de heuvel waarop het huis van Johannes, dat hij de onaangename
geluiden van de zomer er niet kan horen. Johannes hoort pianomuziek, via de
compactdisc. Thuis heeft hij een volstrekt verouderde grammofoon, met aftandse
boxen. Nu de kinderen ouder worden, heeft hij nooit genoeg geld om ervoor te zorgen
dat hij zijn enige troost in dit leven zonder tikken, krassen, butsen en herhalingen
kan horen. Komt Debbie daar op hem af gelopen? Johannes pakt zijn zonnebril van
de rand van het zwembad. Debbie draagt een doorzichtige perspex wijnkoeler met
een fles Gewürztraminer. Voor het zwembad bukt zij zich en zet het dienblad met
koeler, glazen en fles op de rand. Glimlachend kijkt zij toe hoe Johannes de
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glazen volschenkt. Daarna neemt hij nog even een duik. Als hij briesend bovenkomt
en het water uit zijn haar schudt, staat Debbie naakt op de rand van het zwembad.
‘Debbie! Alsjeblieft!’
Johannes zit aan tafel in zijn huis in de Drôme. Geen Fransman begrijpt hem als
hij uitlegt dat Drôme rêve is in zijn moedertaal. Gekke Hollander. Werkt aan de
universiteit. De Drôme is een groen glooiend gebied, met hier en daar uitspattingen
van rotspartijen. Aardige dorpen en overal markt. Voor twee weken vindt Johannes
het hier prettig. Daarna gaan zijn gedachten alle kanten op, groeit zijn onrust. En
daarna, een week later, wordt hij overvallen door weemoedigheid en slaap. Hij stelt
zich voor dat hij hier nooit meer weg zal gaan. Maar 's winters vriest het er soms
meer dan twintig graden, terwijl je er bij gebrek aan sloten, meren en vaarten niet
kunt schaatsen. Hij is niet voor niets een Nederlander. Natuurlijk kan hij de Vercors
in rijden om te skiën. Maar hij kent de verhalen van dorpelingen die, bij opkomende
mist, de weg naar huis niet meer konden vinden.
Het is een mirakel dat ze toch aangekomen zijn.
Het paradijs, daar zijn de mensen niet alleen maar uit verjaagd. Het paradijs is een
over de aarde verstrooide legpuzzel. Maar het ene stukje betekent niet veel zonder
het andere en ieder partje van de opgedeelde Hof van Eden wordt aangetast door het
landschap waar het in is terechtgekomen. IJzige winden, overstromingen, lawines
en onkruid beginnen hun strijd tegen de indringer. Niet harmonie is het lot van de
wereld, maar verstrooiing, leegte en ontbering.
Johannes zit in zijn huis en kijkt naar buiten. Het regent vanmorgen ook nog. En
dat terwijl de zomerse droogte volgens de kalender al begonnen is.
Het is twee uur in de middag als Johannes besluit het huis te verlaten. Een flinke
wandeling ligt in het verschiet. De vraag
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is alleen of hij ook werkelijk zijn zin op lopen heeft gezet. Als hij daar zorgvuldig
over nadenkt, moet hij toegeven dat hij de omgeving als zijn broekzak kent. Gekke
uitdrukking hoe dan ook. Zijn broekzak kent Johannes alleen op de tast, en zijn
moeder had liever niet dat hij nieuwsgierigheid vertoonde in die richting. De
schitterende omgeving waar Debbie met hem een tweede jeugd wil beleven, heeft
Johannes al zoveel keren waargenomen dat hij hem al niet meer ziet. Hij kan net zo
goed een wandeling gaan maken over een wit vel papier. Daar kom je ook geen
boerenwoningen tegen, met grote valse honden, afgericht om te bijten. Zet je het hek
open, dan rennen ze meteen het erf af. Franse honden zijn expansief. Niet voor niets
zitten er veel Duitse herders tussen. Uit boeken die hij in zijn jeugd las, herinnert
Johannes zich honden die slechts happen namen uit broeken en daarmee luid
kwispelend wegrenden, terwijl het slachtoffer, die dat meestal dubbel en dwars
verdiend had, met zijn handen voor de billen terugsteigerde naar huis. Zo niet honden
in Franse boeken. Kleding interesseert ze niet. Ze zijn opgeleid in honger en bloed.
Van kwispelen na afloop kan geen sprake zijn, en in zijn zuurstoftent zou het
slachtoffer daar toch al weinig plezier aan beleven.
Niet dat Johannes bang is voor honden. Maar het wandelt onprettig. Afgelopen
zomer heeft hij naar huis moeten terugrennen, achtervolgd door zo'n hellebeest.
Debbie had het monster nog geaaid, in een poging hem aan een voorsprong te helpen.
Hoewel lopen dus gezond kan zijn, besluit Johannes dat het wandelen wordt
uitgesteld tot morgen. Tijd genoeg. Bij het kopen van het huis heeft Debbie een
kleinigheid over het hoofd gezien. Zodoende wonen ze geheel in de campagne, op
vier kilometer van het dorp waar ze hun inkopen doen. Vier kilometer, en dan ook
nog heuvelafwaarts, is niet veel voor wie snel het dorp wil bereiken. Althans met de
auto. Maar lopen is toch enigszins bezwaarlijk, vooral wanneer op de te-
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rugweg een volle tas met boodschappen omhoog moet worden gesjouwd.
‘Debbie,’ heeft Johannes gezegd, nadat de koopacte al was getekend. ‘Wat ik
opeens bedenk...’
‘Het is te laat om te bedenken,’ heeft Debbie geantwoord.
Zo bedenkt hij sindsdien in stilte dat hij nooit in het landschap van de postbode
uit Jour de fête zal wonen. Het dorp kent trouwens geen schilderachtig pleintje, met
een terras waar de mannelijke bevolking, juist als Johannes arriveert, zich achter een
ballon rode wijn in de kring zet om de toestand van het leven te bespreken.
Johannes verlangt naar een Frankrijk dat in filmstudio's werd opgebouwd.
Hij kan ook een eindje gaan fietsen.
De fiets heeft een lekke band. Die zal hij overmorgen moeten plakken. Morgen
heeft hij geen tijd. Dan moet hij immers wandelen. Nu blijft alleen de auto over.
Als hij noodgedwongen toch is aangewezen op de auto kan hij naar een grotere
plaats rijden, Valence bij voorbeeld. Daar zijn pleintjes, en op een daarvan, het Place
St. Pierre, weet hij een aangenaam visrestaurant. Maar om de een of andere reden
heeft hij weinig zin in vis. Hij weet, als hij eerlijk is, niet goed wat hij zal doen. De
auto nemen en snel boodschappen doen. Daarna naar huis terug, waar boeken liggen
die hij eigenlijk niet wil lezen. Hij kan in het dorp de Dauphiné Libéré kopen. Maar
die heeft hij doorgaans snel uit, vanwege het algehele onbenul dat zich over de
pagina's uitspreidt. Bovendien staan Franse kranten altijd vol foto's van mensen die
het goed getroffen hebben met elkaar. Wie Franse kranten gelooft, weet zich verzekerd
van een eindeloze stoet medemensen die voortdurend meedoen aan zangconcoursen,
opstelwedstrijden en pétanque. Wat zou hij graag zo'n loden bal op de tenen van een
speler laten vallen.
Het loopt inmiddels allemaal door elkaar. Dat beseft Johan-
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nes maar al te goed. Hij moet er nodig even uit. Valence is te ver, en ongezellig
omdat hij alleen is.
Johannes zucht. De dag vordert. Even overweegt hij in zijn handen te spugen en
terug te rijden naar Nederland. Maar daar zullen ze hem zo hartelijk uitlachen, dat
hij van de weeromstuit rechtsomkeert maakt naar Frankrijk. Nee, er zit niets anders
op.
‘Monsieur Ricard!’ roept Nathalie opgetogen als ze hem tegen zessen in de winkel
ziet verschijnen.
Maar in werkelijkheid zal hij nooit weten hoe blij zij is dat ze hem ziet. Wanneer
Johannes aanstalten maakt het huis te verlaten, doet zich een probleem voor. Het is
van geringe omvang maar toch enigszins lastig. Want als hij met zijn jek aan bij de
deur staat, wil hij opeens niet naar buiten. Het lijkt alsof zijn voeten zich vanzelf van
de deur afkeren en richting leunstoel gaan. Daar zit Johannes. En hij moet toch brood
halen. Maar er is iets in hem dat niet meedoet, dat hem een afkeer van winkels bezorgt.
En ook de tocht erheen doet zich voor als een onmogelijke opgave.

Nadat Tommie was geboren durfde Debbie een tijdje niet op straat. Voetje voor
voetje leerde zij de wereld weer betreden. In die tijd had Johannes het nog niet zodanig
druk met werken dat hij het familieleven ervoor aan de kant moest zetten. Daarom
is het misschien een straf voor zijn nalatigheid dat de straat zich zo plotseling tegen
hem keert. En Debbie kan hij ook niet bellen. Want de telefoon staat op het dorpsplein.
Hij moet dus wachten tot er iemand langskomt, als hij dan tenminste nog leeft. Voor
de zekerheid legt hij zijn paspoort op tafel. Wie zou het in zijn hoofd halen hem op
te zoeken? Zelfs zijn vriend de dokter komt alleen langs om hem bij aankomst in het
dorp te begroeten. Verder is hij geheel terecht de me-
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ning toegedaan dat je mensen die aan boeken werken beter met rust kan laten. Even
valt het Johannes in om dan ook maar werkelijk te gaan schrijven. Waarom probeert
hij niet een verhaal? Het staat tegenwoordig nogal achterlijk als je geen roman of
minstens een verhaal geschreven hebt. Nog even en het raakt algemeen bekend dat
schrijven helemaal niet moeilijk is.
Als hij eens een erotische vertelling schreef. Een verhaal dat hij zelf zou willen
lezen. Want dat is min of meer een voorwaarde. Als hij zijn ogen sluit, kan hij zich
pikante scènes voor de geest halen. Maar daarna is de follow-up een beetje lastig.
Misschien is schrijven alleen moeilijk als je het kunt. Hij kan evengoed bij het ballet
gaan.
Toch valt het te proberen straatangst met behulp van opwinding te verdrijven.
Opwinding geeft nieuwe krachten. Het maakt mannen ongeduldig en vol verlangen
naar vrouwen. Als je die wilt krijgen, kun je niet thuis gaan zitten wachten. En dan
moet je nog maar hopen dat die vrouwen ook de straat opgaan. Ergens aanbellen is
er niet bij. Misschien in Rusland, met een tas vol nylonkousen.
Het probleem lost zich vanzelf op. Johannes heeft geen zin om te schrijven. Hij
heeft nauwelijks fut genoeg om naar zijn bed te lopen en zich onder de dekens te
verschuilen. Als hij daar eindelijk is aangekomen, overvalt hem een weldadige
loomheid, waarna hij met zijn kleren aan in slaap valt.
Eenmaal ontwaakt is hij weer helder. Om te beginnen moet hij zich niet ongerust
maken. Als hij een week lang niet bij de bakker is gesignaleerd, vraagt heus iemand
zich wel af waar monsieur Ricard gebleven is. Ze zullen zichzelf een gemakkelijk
antwoord op die vraag aan de hand doen en hem nog een week aan zijn lot overlaten.
Tegen die tijd valt het ook wel iemand op dat zijn auto maar steeds voor de deur
staat. Monsieur is toch niet halsoverkop overleden? Niets is onmogelijk, denkt
Johannes. Als hij zuinig is met de blikjes die nog van
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vorige zomer in een kast staan, houdt hij het nog wel een paar dagen uit. Daarna
schakelt het lichaam vanzelf over op de vetreserves. En die heeft hij volop.
Hij besluit voorlopig in bed te blijven. Dat is het beste voor iedereen. Weliswaar
is het op twee personen berekend, maar als hij de dekens om zich heen vouwt is het
precies alsof hij in een konijnehol ligt, hoewel hij niet zeker weet of dat zijn grootste
wens is.
Johannes denkt na over de plotseling opgekomen vreemde ziekte. Misschien komt
het doordat hij oud wordt. Maar zo oud is hij niet. Hoogstens niet jong meer. Maar
dat maakt een heel verschil. Jong zou hij niet willen zijn. Jong zijn de vrienden van
Tommie en Maartje. Jong maakt lawaai en houdt zijn hand op. En jong herstelt snel.
Oud zorgt ervoor niet meer in situaties te geraken waarin moeizaam herstel geboden
is. Ertussenin houdt langdurige eetpartijen, met te veel drank en ongezonde
hoeveelheden Spa. Misschien durft zijn gehele generatie vandaag niet meer de straat
op. Lang kan het in ieder geval niet duren. En vrouwen hoeven zich er al helemaal
niet ongerust over te maken. Voor vrouwen zijn er werkgroepen en telefoonnummers.
Ze gaan met elkaar wandelen en na enige tijd winkelen in de Bijenkorf, eerst alleen
nog de parterre.
Johannes gaat rechtop in bed zitten. Dichtbij is een enorme supermarkt. Helaas
moet het vandaag uitgesloten worden geacht dat hij die zal halen. Bij het naar buiten
kijken, lopen er rillingen over zijn rug. Een onstuitbare woede klimt in hem omhoog.
Zijn trotse en machtige geest vertelt hem dat hij dit probleem rationeel zal aanpakken.
Maar het juiste schema voor de oplossing schiet hem, zelfs als hij lang nadenkt, niet
onmiddellijk te binnen.
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Wanneer Johannes de volgende ochtend ontwaakt, is er geen sprake van een zwaar
gevoel in zijn hoofd. Evenmin heeft hij onaangenaam gedroomd. Hij voelt zich niet
gedwongen op te staan, maar hij heeft ook geen zin lang te blijven liggen.
Onaangename voorgevoelens, vage onrust en de onverklaarbare angst voor de
komende dag, willen vandaag niet in hem opborrelen. De komende dag lijkt daarom
van een uitzonderlijk gehalte. Het is weer net als vroeger, na een griepje: moeder is
blij dat haar grote jongen een beetje is opgeknapt en gaat aan de slag met roereieren
en warme toast. Wat verwen je die kerel! roept zijn vader, als hij 's avonds aan een
boterham met paling zit en de rest van het gezin eet raapstelen. Zou het niet fantastisch
zijn als zijn moeder, die al jaren op een wolk woont, hem kon zien? Vanuit haar
plaats in het oneindige niets kan zij niets meer voor hem doen. Johannes gaat rechtop
in bed zitten en besluit zichzelf dan maar te verwennen. Hoe weet hij niet. Want
daarvoor moet hij het huis verlaten. Hij kijkt naar buiten. De zon schijnt, de tuin ligt
er vriendelijk bij, in ieder geval niet zo chagrijnig als gisteren. Hoewel: de tuin was
toen ook al groen, met frisse jonge blaadjes. En Johannes denkt: als ik het dorp niet
in durf, dan kan ik allicht een wandeling door de tuin maken.
Hij gooit de deken van zich af en schiet de kimono aan die Debbie in de koffer
heeft gestopt. Voor de douche laat hij het gewaad vallen en stapt achter het gordijntje.
Het water klettert niet zo hard en aangenaam op zijn lijf als in Nederland. Maar de
zachte regen van het zuiden heeft ook zijn bekoring. Johannes maakt de douchespons
nat, haalt het stuk babyzeep dat zo goed is voor zijn droge huid een aantal keren
langs het nylon en zet zijn geslachtsdeel overvloedig in het schuim. Als hij dat vroeger
deed, werd het meteen stijf. Dat was een stuk gemakkelijker, omdat hij het dan bij
het wassen beter kon vasthouden. Nu blijft een prettig gevoel en de herinnering aan
woeliger tijden. Hij glimlacht voor zich uit. Voor alles komt een oplossing. Dat weet
hij sinds vanmorgen zeker.
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Na het karige ontbijt kijkt hij om zich heen. Hij moet zo snel mogelijk naar Leclerc
om zich een luilekkerland te kopen. Jammer nog steeds dat hij het huis niet kan
verlaten. Maar als die gedachte zich in volle omvang aan hem heeft ontvouwen, valt
een volgende er pardoes bovenop. Deze is zo eenvoudig en helder, dat hij er perplex
van staat. Hij is vandaag namelijk helemaal niet bang! Hij kan zo het huis verlaten,
in zijn auto stappen en wegrijden. Of een wandeling maken. Alles lukt! Weliswaar
bevat deze gedachte een spoor van angst, een herinnering aan onmacht, maar dat
gaat snel over als hij de proef op de som neemt en de tuin in wandelt. Aangenaam
zonnetje. Het is elf uur. Dat is wat je noemt uitslapen en alle zorgen vergeten. De
nachtrust heeft de angst afgevoerd, zoals de lever dat met drank doet. Zo lang de
lever nog werkt.
Het is over! erkent Johannes. Voorbij. En dus hoeft hij er niet langer bang voor te
zijn dat vrouwelijke hormonen hem een loer willen draaien. Die hebben hem alleen
gewaarschuwd! Dat komt zonder twijfel voort uit hun moederlijke instinct.
Het lijkt op na het fietsen. Eerst kan hij niet meer zitten van vermoeidheid. Maar
na een flinke douche begint het lichaam te tintelen en strekt zich een oneindig
welbehagen over hem uit.
Hij trekt zijn jek aan, doet het dan trouwens weer uit en werpt het over een stoel.
Johannes gooit de deur achter zich dicht en springt in de auto. Als hij even later langs
het dorp rijdt, begrijpt hij plotseling met al zijn zintuigen dat na een korte inzinking
de werkelijke vakantie is begonnen!

Johannes zit met zijn vriend, de dokter, in het dorpscafé. Het is een pijpenla met
tafelvoetbalspel. Daarop speelde hij vroeger met zijn zoon. Vroeger nam hij Tommie
mee het café in
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voor het bedrijven van sport. Tegenwoordig wil Tommie liever alleen, om te drinken.
Kinderachtige genoegens zoals tafelvoetbalspel horen bij de tijd waarin hij nog maar
net boven de rand ervan uitkwam. Nu zou hij zijn vader moeiteloos verslaan. Het is
pijnlijk hoe vlug kinderen je te snel af worden. Toen hij Tommie tennisles gaf en de
bal leep in hoekjes prikte, was de wereld goed en vredig. Hoe koddig rende het
knulletje met het veel te grote slagwapen achter de stuiterende bal aan. ‘Goed zo!’
schreeuwt Johannes.
‘Pardon?’
‘Ik riep “Goed zo!”.’
‘Koetso?’
‘Ik riep “Goed zo”, tegen mijn zoon.’
‘En wat betekent “Koetso!”?’
‘Dat betekent “Très bien”.’
‘U hebt me helemaal niet verteld dat uw zoon is aangekomen.’
‘Dat is hij niet. Toen hij klein was riep ik “Goed zo!”’
‘Ah,’ zegt de arts.
‘Ik dacht eigenlijk aan het tafelvoetbalspel.’
‘Wilt u een partijtje?’
‘Laten we liever nog iets drinken.’
‘En hoe is het met uw zoon?’
‘Hoe het met mijn zoon is,’ herhaalt Johannes bijna automatisch. God, hoe is het
met zijn zoon? Dat weet zijn zoon zelf waarschijnlijk niet eens. Laat staan hij. Zijn
zoon en hij lopen elkaar voorbij. Of maken een kwinkslag. Er heerst een gewapende
vrede tussen Johannes en zijn zoon. Dat komt omdat Johannes een aansteller is. Hij
fietst, tennist en werkt. De eerste twee bezigheden kunnen nooit goed zijn voor een
oude zak en van het werken zal hij niet rijk worden. Dat vindt Tommie een gemis.
Rijk worden wil hij toevallig zelf wel. Hij heeft een actieplan klaarliggen. Bovenaan
geschreven staat vertrek naar Amerika. Want daar ligt het geld nog altijd voor het
opscheppen. Wie is er nu eigenlijk de oude zak?
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Soepel en ontspannen wandelt Tommie door zijn geest.
Ik, denkt Johannes.
‘Ik wil u een klein probleem voorleggen,’ zegt hij tegen de dokter.
‘Maar natuurlijk!’ roept zijn vriend. ‘Zullen we naar mijn spreekkamer gaan?’
‘Laten we iets bestellen,’ zegt Johannes, want hij weet uit ervaring dat dit moeilijk
gaat, in spreekkamers.
‘Gisteren durfde ik het huis niet uit,’ valt hij met de deur in huis. ‘In Nederland
noemen we dat agorafobie.’
‘Agorafobie,’ herhaalt de arts, proevend.
‘Het is doorgaans een vrouwenziekte.’
‘Waarom heeft u daar last van?’
Dit nu wil hij van de dokter weten. Deze buigt zich naar voren en legt met een
geruststellende glimlach zijn hand op die van Johannes.
‘Beste vriend, maak je geen zorgen over vrouwenziektes.’
‘Maar ik heb er last van!’
De dokter schudt met beslistheid het hoofd.
‘Neemt u dit van mij aan,’ verzoekt hij met nadruk. ‘Biologisch gezien is dat
onmogelijk. Misschien zat er een beetje bloed bij uw ontlasting, maar dat hoeft niets
te betekenen. Het gebruik van Frans brood leidt soms tot verstopping, met als gevolg
een verhevigde persing. Er kan even een adertje knappen in de anus, hetgeen dan
een helder, rood bloed afscheidt. Niets bijzonders!’ De dokter pakt zijn glas, neemt
er een ferme slok van en zet het met een klap terug op tafel. ‘Vrouwenziekte!’
‘Maar ik ben al in geen drie dagen naar de w.c. geweest,’ zegt Johannes, woedend
op zichzelf.
‘Daar heb ik iets voor. Loop even mee.’
Johannes komt thuis met gratis pillen tegen verstopping. Hij overweegt het hele
buisje in te nemen en bij de dokter op de stoep plaats te nemen. Maar onmiddellijk
volgend op deze
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gedachte moet hij denken aan de droom waarin het ondergelopen land in één kolkende
beweging van begroeiing en bebouwing werd ontdaan. In zijn gedachten wordt hij
zelf groter en groter, zo groot dat hij het landschap hurkend moeiteloos kan bemesten.
Juist als hij zijn broek laat zakken om deze daad van vruchtbaarheid te verrichten,
hoort hij ver boven zich zijn moeder ‘Goed zo! Goed zo!’ roepen, nog voordat ze
haar grote Johannes op het potje heeft getild.

Iedere dag is zondag voor Johannes. Vroeger had hij een hekel aan die dag.
Tegenwoordig kan de zondag er mee door. Maar hij is hier niet naartoe gekomen om
dagen te beleven die er mee door kunnen. Hij staat er op te genieten. Stond zijn huis
in de buurt van Mougins, dan zou hij iedere dag een wandeling kunnen maken langs
de gelijknamige molen, in het prettige vooruitzicht dat hij er, als zijn salaris
verdubbeld werd, misschien een keer zou kunnen eten. In dit dorp is alleen een
pizzarestaurant, en dat gaat pas eind juni open. Nu hij niet meer bevreesd is voor het
buitenleven, stapt Johannes daarom iedere dag in de auto om boodschappen te doen.
De dames kennen hem al, in de verschillende supermarkten die hij aandoet. Zij
pakken zijn tas voor hem in, waarbij hij hen bewonderend toespreekt. Maar zij hebben
alleen belangstelling voor de boodschappen in verhouding tot de beschikbare ruimte
in zijn tas.
Vandaag is het echt zondag. In de van oorsprong middeleeuwse abdijkerk in het
nabijgelegen dorp vindt een orgelconcert plaats. Johannes komt uit een christelijk
gezin. Het was niet zo christelijk dat hij er een boek over zou kunnen schrijven, laat
staan twintig boeken. En het moet ook uitgesloten worden geacht dat hij thuis naar
een orgelconcert zou gaan. Maar hier is een dergelijk evenement toch een uitje waar
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hij zich min of meer op verheugt. In zijn jeugd heeft hij dikwijls naar orgels moeten
luisteren, bespeeld door organisten die meenden te moeten preluderen, in plaats van
recht toe recht aan Bach en Buxtehude te spelen. Als kind vond Johannes het orgel
toch het mooist wanneer de organist het liet donderen. De kerk werd met geluid
gevuld. De krijsende uithalen in de hoge tonen gingen de toehoorders door merg en
been. Hij kreeg er tussen zijn benen net zo'n elektricerend gevoel van als bij het
touwklimmen. Niet helemaal onaangenaam, maar toch op een onverklaarbare manier
verontrustend.
Er zijn niet veel mensen in de kerk. Hoewel hij vroeg aanwezig is, groeit het aantal
toehoorders nauwelijks aan. En daarom kost het Johannes weinig moeite zich voor
te stellen dat hij daar in zijn eentje zit. Het orgel, dat is nagebouwd van een model
waarop Bach zelf nog heeft gespeeld, strooit zijn klanken door de ruimte. Johannes
sluit de ogen en probeert zich iets voor te stellen. Maar beelden uit zijn jeugd, bij
voorbeeld van het warme en gezellige kerstfeest in de grote kerk aan de rand van de
stad, willen niet naar voren komen. Hij kijkt in het gestencilde programma. De
organist zet ‘Schmücke dich, O liebe Seele’ in. En dan, eindelijk, ervaart Johannes
hoe zijn ziel het lichaam verlaat en opstijgt. Dit is precies wat, volgens de christelijke
leer in zijn kinderlijkste vorm, te gebeuren staat wanneer het lichaam afsterft. Het
moet dus als een genade worden gezien dat men hem toestaat er vast mee te oefenen.
Terwijl het orgel door hem heen fluit en gromt, fladdert zijn ziel door de lucht,
eindelijk bevrijd van zwaarte. Het voelt licht, het voelt in feite helemaal niet meer.
Inmiddels kan hij alles waarnemen, maar zijn geest filtert het gewicht uit zijn bestaan
en maakt hem vogelvrij. Hij glimlacht om de woordspeling, nog altijd de
gemakkelijkste vorm van humor. Juist passeert zijn ziel de hoogste top van de Vercors.
Hierachter liggen de Alpen. Maar de ziel vindt het voorlopig welletjes en daalt neer
in de totale stilte.
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De laatste gedachte gaat net even te ver. Want als onstoffelijk wezen, dat zelfs niet
meer naar muziek kan luisteren, lijkt het bestaan plotseling zinloos. Trouwens, een
ziel praat niet over bestaan maar zwijgt in eeuwigheid. En er is één ding met
betrekking tot die eeuwigheid dat hij heel zeker weet: een hoogleraar geschiedenis
heeft er niets te zoeken.

Johannes dwaalt over de langgerekte markt in het plaatsje waar het Bach-orgel in
hem natrilt. Een andere bezigheid weet hij vanmorgen niet te verzinnen en dat is in
zijn omstandigheden een kalmerende gedachte.
Wanneer hij ongeveer het midden van de markt bereikt heeft, blijft Johannes, als
door een slang gebeten, staan. Maar dat is bij nader inzien een ontoelaatbare
vergelijking. Wie door een slang gebeten wordt, kan beter naar een apotheek hollen.
Het meisje staat achter een stalletje. Dat laatste is trouwens te veel gezegd: haar
toonbank is niet meer dan een veel te laag tafeltje, geheel in de gedachte van de
kaasjes die zij te koop aanbiedt. Dit zijn namelijk niet zo maar platte ronde
geitekaasjes, van gemiddelde omvang, maar eenhapskaasjes, van klein uitgevallen
geiten. Want dat herinnert Johannes zich nog maar al te goed van de lagere school:
op het geitenweitje staat het kleine geitje naast de grote geit. Hoe ging het verder?
Het was iets met een snoetje en klaaglijk schreien erin. De dichteres was aan t.b.c.
gestorven, deelde de onderwijzeres als toegift mee, alsof dat een onontkoombaar
gevolg was van gedichten maken over geiten.
De verkoopster van de kaasjes ziet er niet in het minst uit alsof zij op korte termijn
aan t.b.c. zal overlijden of zelfs maar in schreien uitbarsten. Juist als Johannes haar
gedegen begint op te nemen, bukt zij zich over het tafeltje, waardoor hem,
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binnen het naar voren vallende flodderige witte t-shirt, een kort zicht wordt geboden
op stevige en zelfs gematigd omvangrijke borsten. En toch is dat het niet wat hem
treft, hoewel het hem niet ontgaat. Of heeft de cultuur, waarvan het uitdragen hem
zo moe heeft gemaakt, zulke diepgaande vervormingen teweeggebracht, dat hij zijn
zuiverste gemoedsaandoeningen niet meer durft te erkennen? Zo is het toch niet,
maakt hij zichzelf wijs, het is vooral haar gezicht, waarin bijna zwarte,
ondoorgrondelijke ogen, die zo contrasteren met haar mond, waarmee zij juist
glimlacht. Als hij naderbij schuifelt, daartoe in staat gesteld door een oude
dorpsbewoonster die een bestelling bij haar plaatst (doet u er maar twee, we krijgen
vanavond mensen), hoort Johannes haar stem, zacht en welluidend. Hoe klinkt
vriendelijk? Dat weet je meteen als je het hoort. Vriendelijkheid is een geheim, groter
dan ontoegankelijkheid.
Voor het eerst sinds lange tijd weet Johannes precies wat hij wil. Ook in normale
tijden kan hij dagen lang aarzelen. Maar deze keer voelt hij de onweerstaanbare drang
naar haar toe te gaan en met haar te praten. Hij zou trouwens ook wel naast haar
willen staan, om behulpzaam te zijn bij de verkoop van de kazen. Steeds als zij deze
in vetvrij papier wil wikkelen, zal hij deze taak van haar overnemen. Want hij wil
niet dat louche types, die over de markt zwerven, waarnemen wat niet voor hun ogen
bestemd is.
Johannes wil haar bezitten, in haar opgaan, haar zijn liefde verklaren, haar uitleggen
waarom hij de laatste tijd een vreemd gedrag vertoont. Want dat is hem op slag
duidelijk geworden. Zoveel is nu al in hem veranderd. Het is zonneklaar dat hij, op
zoek naar haar, onderhevig is geraakt aan onbestemde invloeden. Zo eenvoudig ligt
het als het erop aankomt. De bijbel bevat legio verhalen over wonderbare bekeringen
en opwekkingen uit de dood. Soms was een kleine vingerwijzing nodig om de mens
te overtuigen van de goede
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bedoelingen van het mysterie. Zoals het veranderen van water in wijn. Dit had juist
daarom zo'n verpletterende uitwerking omdat de gemiddelde mens zijn leven lang
weinig anders klaarspeelt dan het veranderen van wijn in water.
Maar heeft hij trek in geitekaas?
Naast het tafeltje is een kartonnen bord geplaatst waarop geschreven staat dat de
aangeboden produkten uit het natuurzuivere gebied van de Vercors komen. Zij
verkoopt dus niet zo maar de eerste de beste fabriekstroep. Dit is kaas van onbespoten
geiten. Hoe moet hij zich dit voorstellen? In kraakhelder witte overalls gestoken
geitenhoedsters die zich in de onverzuurde buitenlucht met hun pupillen onderhouden.
Herders doen het vaak met schapen. Het hoeden van geiten daarentegen is niet voor
niets opgedragen aan vrouwen.
Johannes stelt zich het meisje voor, gekleed in een witte overall, waarvan hij de
rits een beetje omlaag trekt, hetgeen een dankbare blik teweegbrengt, omdat het in
de heuvels van de Vercors verzengend heet is.
Durft hij zo'n kaasje te kopen?
Hier doet zich een gering probleem voor. Johannes heeft op zijn werk een grote
mond, altijd haantje de voorste. Doorgaans weet hij iedere situatie naar zijn hand te
zetten. Sommige mensen hebben een hekel aan hem. Daar kan hij slecht tegen. Als
het er daarom om gaat, weet hij helemaal niet hoe hij situaties moet regelen. Zijn
verlegenheid kan hij hoogstens bekwaam overschreeuwen. Maar dat doet hij al zo
lang en zo hevig, dat hij meestal niet meer weet hoe verlegen hij in werkelijkheid is.
In zeker opzicht moet hij dankbaar zijn dat hij het zich nu weer herinnert. Vandaag
heeft hij problemen met de aankoop van kaas.
Het is ongetwijfeld een verstandig besluit melkprodukten te eten, in plaats van
vlees en wijn. Hoewel hij geen liefhebber van geitekaas is, smeert Debbie het af en
toe op een toastje.
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Debbie is gek op geitekaas.
Johannes loopt naar het einde van de markt en blijft geruime tijd stilstaan om na
te denken. Hij kan naar het meisje teruggaan en achteloos een kaasje kopen. Daar
heeft hij zeker genoeg aan, voor een week. Hoewel ze dan misschien denkt dat hij
een armoedzaaier is, of een Hollander. Hij kan ook zeven kaasjes kopen, of, om zijn
goede wil te tonen, eenentwintig. Voor bij iedere maaltijd één. Maar in dat geval
denkt ze misschien weer dat hij niet goed bij zijn hoofd is, of een hippie.
Zeven dan toch maar. Hoewel hij dan weer op een boekhouder lijkt, zo keurig
afgepast. Doe er dus maar een extra bij, voor het verliezen.
Twee kaasjes kan voor een man in zijn positie ook genoeg zijn. En dan weet ze
meteen dat hij alleen is, anders kocht hij er wel vier.
De volgende gedachte brengt de oplossing. Hij koopt drie kaasjes, dat is ongeveer
een halve per dag, en brengt het gesprek op de voordelen van natuurzuivere produkten.
Als ze dan maar niet plotseling bukt.
Van een oplossing naar een geniaal plan is maar een stap. Hij wijst achteloos enige
kaasjes aan, begint over de Vercors en onthult dat hij een Nederlandse journalist is,
die in de bakermat van de culinaire beschaving een reportage maakt over
ambachtelijke bereidingswijzen. Als zij, met het oog op de reclame, belangstelling
toont, vraagt hij of zij hem de boerderij kan tonen waar de produkten vandaan komen.
Johannes ziet een schoolplaat van Jetses voor zich, met hoog opgetast hooi. Het
kriebelt een beetje, maar dat is niet bepaald een onaangename bijgedachte. En tenslotte
gaat het om de informatie voor de lezers. Helaas leveren tegenwoordig
landbouwmachines hooi af in vierkante pakketjes of grote ronde schijven. Wurm je
daar maar eens tussen. Daarentegen doen ze het in natuurzuivere gebieden
waarschijnlijk nog altijd met de vork. Te hard samenpersen is niet goed voor hooi.

Rudolf Geel, De paradijsganger

101
Hij kan trouwens een echte reportage schrijven over kaasbereiding, voor de
achterpagina van de NRC bij voorbeeld. Als hij maar het bewijs van zijn inspanningen
levert, voor haar.
Zonder bewijzen is Johannes' leven niet veel waard geweest, tot nu toe. Maar als
de fantasie zich aandient, beseft hij hoeveel hij gemist heeft.
Alsof hij bezig is te herstellen van een beroerte, zo langzaam nadert hij het tafeltje.
Als hij de confrontatie niet langer kan uitstellen, blijft hij met omlaag gerichte blik
voor haar staan en knikt in de richting van de kaasjes.
‘Bonjour monsieur.’
‘Bonjour mademoiselle.’
Als ze nu maar niet zegt dat ze madame is.
Het meisje neemt een afwachtende houding aan en Johannes begrijpt dat hij niet
langer kan aarzelen.
‘Deux, s'il vous plaît.’
Het duizelt hem als zij de bestelling inpakt. Hij staat er dan ook met zijn neus
bovenop. Een stevige meid; dat moet van onschatbare waarde zijn bij het zware
beroep van kaas maken. Hij moet nu over de Vercors beginnen, en over de voordelen
van zuivere lucht.
‘Ik ben journalist,’ lispelt hij in zijn moedertaal.
‘Pardon, monsieur?’
Hij glimlacht.
‘Ik zie dat u er twee heeft,’ zegt hij, niet in zijn beste Frans. Maar dan vermant hij
zich: ‘Twee soorten. Mag ik van de andere soort ook nog twee kaasjes graag.’
Nadat zij de tweede bestelling eveneens heeft ingepakt, overweegt hij zich nog
een combinatie van beide soorten aan te schaffen. Dit gaat toch al aardig in de richting
van de eenentwintig.
Johannes pakt zijn portemonnee en betaalt.
‘Au revoir m'ssieursdames,’ zegt ze als hij wegloopt.
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Mesdames? schiet Johannes te binnen, als hij in de auto stapt.

Het is nog maar achter in de ochtend als Johannes van de markt thuiskomt. Hij pakt
de kaasjes uit en snijdt er voorzichtig een stukje af, om de zuivere invloeden van het
natuurpark te proeven. En inderdaad, het smaakt precies naar geitekaas. Maar gelukkig
beschikt hij over een ontwikkelde smaak. Daarom wordt hem al bij het tweede hapje
duidelijk dat deze kaas afkomstig is van een kudde gezonde en bijzonder intelligente
geiten, die weten welke graspollen ze moeten aandoen om een optimaal melkprodukt
te bewerkstelligen.
Het valt Johannes in dat hij geen brood heeft gekocht, gewoon vergeten. Hij is op
weg gegaan en teruggekeerd; zijn hoofd vol neuriënde dromen. Over een week staat
zij opnieuw op de markt. Want zoveel weet hij wel van de provinciale commercie:
wie eenmaal tot het marktwezen geroepen is, keert er altijd in terug. Bovendien zou
de riante, op een uitzichtrijke plaats in het berglandschap gebouwde boerderij maar
al te gauw vol raken met onverkochte kaasjes, die het na verloop van enige tijd op
een hevig stinken zouden zetten, waarmee ze zelfs de meest onverschrokken muizen
op de vlucht joegen.
Bevangen door een gevoel van plotselinge onrust verlaat Johannes het huis en rijdt
naar het dorp.
‘Bonjour monsieur Ricard,’ begroet Nathalie hem met een allerliefste glimlach.
‘Schiet uw boek al op?’
‘O ja,’ beaamt Johannes. ‘De Franse lucht doet wonderen. Het is alsof de woorden
mijn hoofd binnen drijven. Het lijkt wel luilekkerland.’
‘Ik wist niet dat het zo ging, met boeken.’
‘Met mijn boek gaat het zo,’ beëindigt Johannes op besliste
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toon dit onderdeel van het gesprek. Er valt hem iets in. Peinzend kijkt hij het meisje
een ogenblik aan. ‘Nathalie,’ zegt hij.
‘Ja monsieur Ricard.’
‘Nathalie. Het is misschien een merkwaardige vraag. Maar ga jij wel eens naar de
markt?’
‘Nee,’ antwoordt de bakkersdochter, met een spijtig gezicht. ‘Ik moet altijd in de
winkel helpen.’
‘Ze verkopen bijzonder smakelijke geitekaas op de markt, Nathalie. Uit de Vercors.
Het is een natuurprodukt. Heel bijzonder.’
‘Wij eten nooit geitekaas, monsieur Ricard.’
‘Ach,’ zegt hij. ‘Daar mis je toch iets aan mijn kind.’
‘Mijn moeder vindt geiten vieze beesten.’
‘Niet de geiten van de Vercors. Dat kan ik je verzekeren.’
‘Ik zal het mijn moeder vertellen,’ belooft Nathalie dienstwillig. Maar zo ver hoeft
ze nu ook weer niet te gaan. Johannes weet allang dat het zinloos is ongelovigen van
voor de hand liggende waarheden te overtuigen.
‘Vindt je moeder koeien dan niet vies?’ kan hij toch niet nalaten te vragen.
‘Eh, dat geloof ik niet,’ zegt Nathalie.
‘Koeien zijn namelijk veel groter. Dus daar zit ook meer vuil aan. In Holland
vormen koeien bijna een plaag. En erg fris ziet het er niet uit, als je ze met elkaar in
de wei ziet.’
Nathalie overweegt zijn woorden. Fransen weten veel van voedsel. En erg
kieskeurig lijken ze niet uitgevallen. Zo eten ze zonder schromen hart, dat in
Nederland is gereserveerd voor poezen. Dus als een Franse huisvrouw geiten tot een
besmette diersoort verklaart, moet daar een kern van waarheid in schuilen. Zelf vindt
Johannes geiten ook vies, evenals koeien. Paarden zelfs; bijna alle dieren, honden
het meest. Behalve natuurlijk katten. In dierenland zijn katten hors concours.
‘Toch wordt er veel geitekaas verkocht in Frankrijk,’ zegt hij op bijna timide toon.
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‘O ja monsieur, heel veel.’
Johannes legt geld op de toonbank en pakt zijn baguette.
‘Zo leren we er steeds iets bij,’ zegt hij, glimlachend.
‘Tot ziens monsieur Ricard!’ roept Nathalie.
Voorzichtig legt Johannes enkele plakjes geitekaas op een stuk stokbrood. Toch nog
maar eens zorgvuldig proeven. Smaakt een beetje zuur. Dat doet geitekaas altijd.
Maar nu moet hij toch wel erg dwingend aan urine denken. Heeft het kaasmeisje
even, per ongeluk, aan een verkeerde speen getrokken? Boeren zijn ook mensen.
Misschien doen geitenmelksters dat wel met opzet. Net zoals alle banketbakkers ter
wereld bigareauxvruchtjes eerst even in de mond glimmend maken voordat zij ze
als bekroning op een mooie taart leggen.
Johannes denkt aan de verkoopster. Met grote zekerheid valt hem in dat zij met
dergelijke praktijken niets uitstaande heeft.
Hij legt de kaasjes weg en pakt de paté. Die smaakt ook een beetje zuur. Niet direct
bedorven, maar zuur. Met de rilette is het niet beter. Misschien ligt het aan zijn mond.
Maar rilette maken ze van darmafval. Dus die onbestemde zure smaak ligt voor de
hand. Waarom heeft hij dit altijd lekker gevonden?

In het riviertje staat altijd een visser. Zelfs 's zomers, als de waterstroom tot een
lekkende kraan is teruggebracht. Soms maakt Johannes een wandeling door de rivier,
wanneer hij naar rust verlangt en zich één waant met de natuur. Voor dit doel heeft
hij plastic sandalen aangeschaft, waarmee Maartje en Tommie hem treiteren. Vandaag
trekt hij kaplaarzen aan. Hij parkeert de auto bij een brug en begeeft zich te water.
Drie kilometer verder ligt een meertje, waar zij 's zomers zwemmen. In dit jaargetijde
is er geen hond.
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Johannes waadt door het ondiepe water, glibberend over stenen. Vissen schieten in
scholen weg. Het is stil in de natuur; een dag zonder wind en een waterige zon die
het landschap enige kleur op de wangen geeft.
Dan is er, op de terugweg, een hond. Hoog op de poten slaat het dier hem
nauwlettend gade vanaf een overspringende rots. Hoewel Johannes het ras niet meteen
kan benoemen, ziet hij onmiddellijk dat het dier is afgericht om iedere passant tussen
zijn kaken te vermorzelen. Hij is een wachter in een landschap dat niemand zou
willen verdedigen. Omdat hij zichzelf heeft uitgestuurd op een zinloze missie, is hij
niet meer dan een hond, waarschijnlijk zelfs een Rottweiler, een ras dat is
overgebleven nadat de goede Weilers waren uitgestorven.
Johannes blijft staan. Het probleem dat zich hier aandient kan hij oplossen door
terug te gaan. Maar het blazen van de aftocht is niet wat hem doorgaans als eerste
invalt. Diep in hem verscholen is zelfs een bezinksel van moed, een herinnering aan
god weet welke voorouder voor wie het uitroeien van honden een verzetje op de
zondagmiddag was.
De hond kijkt naar hem en Johannes kijkt terug. Dit terugkijken zorgt er voorlopig
voor dat de hond hem niet nadert. Je moet een hond altijd recht in de bek kijken.
Honden zijn laffe dieren. Ze bijten pas als je niet kijkt.
De hond doet een stap voorwaarts, en blijft nog even staan. Inmiddels heeft
Johannes vliegensvlug een steen van de grond opgeraapt. Als het op gooien aankomt,
wint hij het van de hond. Maar die is beter in bijten.
Johannes kijkt om zich heen, naar een dikke, gevorkte tak. Maar die zal hij eerst
met zijn Opinel-mes van een boom moeten snijden. Daar kan even overheen gaan.
In de tussentijd kan de hond moeiteloos tot de aanval overgaan.
Dit is nu al de zoveelste keer in zijn leven dat een hond hem belaagt. Waarom
heeft hij niet een flatje in Parijs gekocht?
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Maar dat lost het huidige probleem niet op. Johannes wil er langs. Maar hij aarzelt.
Daar komt het op neer. Veel mensen zouden er gewoon niet langs durven. Bij hem
is het meer een kwestie van kansberekening. Komt hij er heelhuids doorheen of niet.
Johannes zint op een list. Maar de enige die steeds op tijd een list verzint, is Tom
Poes. Die kan Johannes hier als laatste gebruiken. Honden zijn furieus op katten.
Als hij zelf ook eens een stapje voorwaarts deed.
De hond vindt dit een goed voorbeeld, en neemt er twee.
Johannes pakt nog een steen. Het beste is het op zijn plaats te blijven en voorzichtig,
zonder de hond kwaad te maken, een barricade van stenen om zich heen te bouwen.
Materiaal genoeg. Het water heeft de projectielen meegevoerd uit de bergen.
Opeens raakt Johannes ten prooi aan een merkwaardige aanval van zenuwen. Even
overweegt hij met de twee stenen in de hand op de hond af te rennen, kome wat er
komt. Maar als dat het verkeerde is?
Johannes verzet nog een stap. Dat is een leuk spelletje. De hond zet er drie. Maar
dan houdt Johannes het opeens niet langer uit. Krijsend als een indiaan rent hij naar
voren en gooit de stenen in de richting van de hond. Hij was nooit goed in gymnastiek.
Bij baseball speelde hij op z'n verst korte stop. Zo spatten de stenen, na een keurig
boogje, niet ver van hem vandaan een zuiltje water op. Maar voor Johannes lijkt het
alsof de aanval is geopend. Hij moet naar voren rennen, nieuwe stenen pakken. In
plaats daarvan roept hij woedend en enigszins schril:
‘Boe! Boe boe boe boe boe!’
De hond gaat er gezellig bij zitten.
Nu weet hij één ding over honden: als ze zitten, dan nemen ze er hun gemak van.
‘Zo ouwe jongen!’ gooit hij het daarom, met enigszins onvaste stem over een
andere boeg. ‘Dat zit daar maar zo'n beetje
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uitgezakt, terwijl baasje stenen gooit en allemaal malle dingen moet roepen.’
De hond begint zich te likken.
‘Ja hoor, ga je nog wassen ook!’
Of is dit een afleidingsmanoeuvre van het dier, voordat het zijn verscheurende
aanval inzet?
Johannes loopt verder, eerst nog langzaam, maar daarna met grotere passen. Het
riviertje is smal, wordt daarna breder en dieper, waardoor onverhoeds een golfje over
de rand in zijn laars spettert. Met grote, hoge stappen sopt Johannes verder door het
water, de hond vanuit zijn ooghoeken beloerend.
Het stroompje herneemt zijn oorspronkelijke afmeting. Johannes staat op het droge.
De hond heeft hij inmiddels een eind achter zich gelaten. Op hetzelfde ogenblik
verneemt hij een gesnuif.
Alsof hij zich bij het vonnis neerlegt, blijft Johannes staan. De hond, die hem heeft
ingehaald, kwispelt verdacht met zijn staart. Hij legt de laatste stappen naar het
nieuwe baasje af en ruikt oplettend aan diens broek.
‘Wat doe je nou?’ vraagt Johannes met knikkende knieën.
Stel dat de hond, zoals in sprookjes de gewoonte is, zou antwoorden in mensentaal.
‘Ik snuffel aan je broek, mafkees.’
‘Wat kom jij doen?’ vraagt hij met iets hogere stem dan zoeven.
Het kwispelen neemt toe. Het lijkt een uitbundige uiting van aandacht en
genegenheid.
Langzaam dringt zijn bewierookte status tot Johannes door. Als dit teken hem niet
bedriegt, moet hij het ijzer smeden nu het heet is.
‘Luister eens!’ zegt hij, zo bars als hij in de huidige omstandigheden kan opbrengen.
‘Ik wil je er wel op wijzen dat ik hier niet loop als een soort geleidemens voor bange
hondjes. Je kunt een eindje met me oplopen, maar in de eerste plaats loop jij voorop
en in de tweede plaats heb ik geen zin in praten.’
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Het kwispelen van de hond is niet langer een uiting van instinct. Het is een bewuste
aubade, een loftuiting op zijn kwaliteiten. Deze hond, - en het is met enige tegenzin
dat Johannes dit toegeeft -, heeft diep respect voor hem.
‘O.K.,’ zegt hij, op de wijze waarop hij dat Tommie meermalen heeft horen doen,
‘Tot de auto dan. Daar heb ik misschien nog een stukje oud brood.’
Dat laatste is niet waar. Maar als het problemen oplevert, kan hij de hond altijd
nog achter de auto aan laten rennen naar de bakker.
Een zekere vertedering maakt zich van Johannes meester. Op hetzelfde moment
wordt hem duidelijk dat hij geruime tijd niemand heeft geknuffeld. Niet dat zijn
gezin daarop is ingesteld. De kinderen mijden hem bijna vanzelfsprekend. En Debbie
is niet het type dat hem graag tegen zich aan trekt. Maar hij is veel te oud om daarover
te treuren. Het wordt juist zo langzamerhand prettig als mensen hem met rust laten.
Hier loopt hij dus, geheel alleen. Een lieve en aanhankelijke hond aan zijn zijde. Hij
zal worsten voor zijn vriend gaan kopen, en een grote bak met chien erop. Thuis
liggen nog bijna vier geitekaasjes. Daar zal deze makker ook niet vies van zijn.
Als de baas en zijn nieuwe vriend, inmiddels vrolijk naast elkaar voortstappend,
in de buurt van de auto zijn gekomen, klinkt achter hen een schril gefluit. De hond
spitst de oren en zet het opnieuw op een kwispelen. Nog één keer heft hij zijn kop
op naar Johannes. Vaarwel, in onbegrijpelijke taal sprekende vriend. Dan keert hij
zich om en rent de lange weg terug, nieuwe avonturen met zijn oude baasje tegemoet.

Die nacht krijgt Johannes een heldere ingeving. Hij hoeft niet tot de volgende maandag
te wachten om het kaasmeisje terug te zien. De draagwijdte van dit inzicht is niet
wereldschok-
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kend, maar toch gaat Johannes van pure opwinding rechtop in bed zitten. Dit brengt
op zichzelf weinig soulaas. Hij gaat weer liggen en probeert in slaap te komen. Geiten
tellen helpt niet. ‘Ik ben een gelukkig getrouwd man,’ zegt hij een aantal keren achter
elkaar. Voor het gemak maakt hij de zin korter. ‘Ik ben een man,’ mompelt Johannes.
Hierna wordt de slaap hem genadig.
De volgende ochtend gaat hij bijtijds op pad. Hij koopt een croissant, die hij
onderweg al kruimelend opeet. De provincieplaats waar vandaag markt wordt
gehouden ligt op niet meer dan enkele kilometers van zijn huis. Eigenlijk is alles
dichtbij, met het juiste vervoermiddel.
Het is al vol auto's als hij een parkeerplaats zoekt. Een paar minuten later loopt
hij, vanuit zijn ooghoeken rondspeurend, langs de kramen met uitgestalde waren.
Het meisje staat achter hetzelfde tafeltje, aan beide zijden omgeven door
uitstallingen groente. Het is koeler dan gisteren en daarom draagt zij een lange,
versleten mantel van roestbruine schutkleur, aan de kraag afgezet met bont. In het
enigszins opgestoken haar heeft zij een rode broche gestoken. Dit betekent dat zij
van opsmuk houdt, en misschien heeft zij deze versieringen aangebracht als hommage
aan de enigszins gedrongen vreemdeling die zo genereus vier kaasjes van haar heeft
afgenomen.
Helaas ziet Johannes geen gelegenheid haar zorgvuldiger te bekijken. Dat zou
opvallen. En hij heeft nog altijd niet bedacht hoe hij haar zal benaderen. Wel heeft
hij zich vannacht, in het donker, een kleine twintig ontmoetingsprocedures
voorgespeeld. Maar de werkelijkheid is weer eens van ander kaliber dan de
voorstelling.
Aan de rand van de markt, dicht bij de rivier, en zo ver mogelijk van haar vandaan,
koopt hij een potje honing, ook uit de Vercors. Het kan een goede indruk maken als
hij dat straks achteloos in de hand houdt. Tenzij ze denkt dat hij de Vercors
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spaart, zoals een ander postzegels. Met zijn vader liep hij eens over de postzegelmarkt
op de Nieuwezijds Voorburgwal. Zijn vader was niet zozeer een liefhebber van hard
spreken, maar hij deed het wel altijd. ‘Allemaal oplichters!’ deelde hij mee, meer
tegen zichzelf dan tegen zijn leergierige zoontje. De woorden schalden over de
kramen en deden menige zeldzame zegel opwaaien.
Johannes nam zijn vader bij de hand en trok hem mee. Al op jeugdige leeftijd was
hij op zijn hoede, en altijd een beetje bang uitgevallen.
Hij koopt ook een zak sinaasappelen.
Zonder haast te maken, zich zelfs nog enigszins inhoudend, slentert hij terug,
prijzen van groenten en andere produkten scherp in zich opnemend, opdat hij een
volgende keer zal weten welk adres het goedkoopste is. Ten slotte nadert hij haar
tafeltje. Zij heeft juist een klant bevoorraad. Dat is goed. Geld in het laatje bevordert
een zonnig humeur. Als Johannes dicht bij haar is, bukt hij zich om een schoen te
strikken. Maar in de haast heeft hij vanmorgen instapschoenen aangetrokken. Als
hij gaat staan, kijkt zij hem recht in het gezicht. Hij glimlacht en na enige vertraging
glimlacht zij naar hem terug. Dan weet Johannes dat het nu is of nooit. Het is nooit,
beslist zijn behoedzame innerlijke stem. Een tweede inwonende instantie gooit deze
voor de zekerheid het gebouw uit.
Johannes staat voor het kaasmeisje.
‘Mademoiselle,’ zegt hij. ‘Neemt u mij niet kwalijk.’
Het is een spontaan in hem opkomend scenario. Wat zou zij hem kwalijk moeten
nemen?
‘Wat kan ik voor u doen, monsieur?’
De instantie met de grote mond begint meteen opdrachten te krijsen. Zijn hart
springt over, het doet raar. Het jaagt bloed naar zijn wangen, een onmogelijk gezicht.
En uiteindelijk is hem ontschoten wat zij voor hem doen kan.
‘Ik heb uw kaasjes gegeten,’ zegt Johannes, als een grote knul.
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‘Ik herinner mij u van gisteren, monsieur.’
Zij staan afwachtend tegenover elkaar, ieder aan een kant van het tafeltje.
‘Ik kom uit Holland,’ zegt Johannes. ‘Uit Nederland, om precies te zijn.’
‘Hollanders weten veel van kaas.’
‘Maar wij hebben niet veel geiten.’
Het gesprek gaat de goede kant uit. Recht op zijn doel af. Het kan vrijwel
ongewijzigd gepubliceerd.
‘In Frankrijk zijn veel geiten.’
Kijk maar eens goed om je heen! roept de durfal in zijn hoofd. Maar Johannes
zoekt naar een degelijke voortzetting van het gesprek. Degelijkheid wekt vertrouwen.
‘Geiten,’ zegt hij bedachtzaam. ‘Interessante dieren.’
Het meisje kijkt hem verwonderd aan. Het kan ook afwachtend zijn. En misschien
zelfs onverschillig.
‘Ik zou u iets willen vragen,’ zegt hij langzaam, voorzichtig zijn woorden kiezend.
‘Ik zou iets meer willen weten over de bereiding van uw kazen.’
‘Ah,’ zegt ze. ‘Bent u journalist?’
‘Ja!’ roept Johannes opgelucht en veel te hard. ‘Wilt u met mij over de
kaasbereiding praten?’
‘Maar natuurlijk,’ zegt het meisje. ‘Zou het schikken als de markt voorbij is?’

Johannes en het meisje zitten naast elkaar op het terras bij het pleintje naast de markt.
Kooplieden zijn bezig hun onverkochte spullen in vrachtauto's te laden.
‘Ik heet Nadine.’
Hij steekt zijn hand uit, ter kennismaking, hoewel hij al heeft geholpen het
overschot van haar kaaswaren in een 2 CV te laden.
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‘Jo-han-nes,’ zegt hij, zo zorgvuldig mogelijk articulerend.
‘Jo-Anis,’ zegt ze hem na.
Jo Anis Ricard. Een Franse naam.
Nadine bestelt een panachée; Johannes heeft nog geen koffie gedronken.
‘Monsieur Anis,’ zegt ze. ‘Wat wilt u weten over geitekaas?’
‘Alles,’ zegt hij eenvoudig.
‘Ik haat geitekaas.’
Zo hebben ze al meteen iets gemeen. Maar hij kijkt alsof het antwoord hem
teleurstelt. Zij trekt haar volle lippen een ogenblik samen en kijkt hem onbevangen
aan. Opeens beginnen ze tegelijk te lachen.
‘Eigenlijk ben ik... Ik houd me meestal met de geschiedenis bezig.’
‘Van de geitekaas?’
‘Nee,’ zegt Johannes.
‘Ben u professeur?’
‘Aan de universiteit,’ voegt Johannes er uit onbedwingbare ijdelheid aan toe.
‘Dat dacht ik al.’
Hij fronst het voorhoofd.
‘Ik zag u vandaag over de markt gaan. Mag ik het eerlijk zeggen? U zag eruit als
iemand die niet weet wat hij moet kopen.’
‘Uw geitekaas is werkelijk bijzonder. Ik was op zoek naar u.’
‘U hebt ze toch niet alle vier achter elkaar opgegeten?!’
‘Ik heb nog iets over.’
Ze kijkt hem van opzij aan en glimlacht.
‘Als u ze echt lekker vindt, geef ik u er straks een aantal mee. Het is lang geleden
dat ik ze zelf geproefd heb.’
‘Voor iemand met uw... beroep houdt u er opmerkelijke meningen op na.’
‘U bent ook niet een echte journalist.’
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Johannes schrikt. Dat is een nare bijwerking van de waarheid. Alleen slechte detectives
onthullen hun vermomming bij het strikken van afwezige veters.
‘Nadine,’ zegt hij met meer moeite dan hem lief is. ‘Wij bevinden ons in een
vreemde positie.’
‘Ik studeer politieke wetenschappen. In Parijs.’
Vroeger, toen hij zelf studeerde, was ‘werkstudent’ een bekend begrip.
Tegenwoordig werkt iedere student, een enkele studeerstudent daargelaten.
‘Mijn ouders hebben een boerderij.’
Zijn eigen ouders harken dagelijks hun wolk aan. Hoe oud zou Nadine zijn? Nu
ze naast hem zit jonger dan gisteren. Maar gelukkig ook jonger dan morgen.
‘Bent u alleen in Frankrijk?’
Johannes maakt zich op om ja te knikken. Dan beseft hij dat hij dit voor deze
gelegenheid ook werkelijk mag. Hij is een professeur die boeken schrijft. Bij nadere
overweging beperkt hij zich tot knikken.
‘En er is nog iets,’ voegt hij aan zijn zwijgende verklaring toe. ‘Ik had de laatste
maanden erg veel mensen om mij heen Nadine. Ik wilde dus een tijdje uit de stad
weg.’
‘Ik moest wel uit Parijs weg,’ zegt Nadine. ‘Het geld was op.’
‘Als je ouder wordt,’ kan Johannes niet nalaten te onderwijzen, ‘is het geld altijd
op. Het is zo verschrikkelijk en voorgoed op, dat je er niet meer op let.’
‘Vindt u het prettig?’ vraagt ze. ‘Alleen in een ander land.’
Muziek van Enrico Moricone zet in. Diepe, warme kleuren overspoelen het pleintje.
‘O ja,’ zegt hij met zachte stem. ‘Het is eenzaam. En toch is het niet eenzaam op
de banale manier, zoals beschreven in boeken die studenten in de politieke
wetenschappen gewoonlijk niet lezen. Boeken die in aanmerking komen voor de
Prix Femina. Als je er belang in stelt, zal ik je de ware aard van de wetenschappelijke
eenzaamheid kunnen uitleggen, Nadine...’
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Zij gaat er gezellig voor zitten. Maar als Johannes van wal wil steken, kan hij niets
verzinnen. Eenzaam is een omfloerst, al te zwaar beladen begrip. Lanterfanten klinkt
een stuk moderner. In plaats van deze platgetreden paden onder woorden te brengen,
raakt hij plotseling ontroerd. In zijn geheugen gaat de zon onder. Daar, hoog in de
bergen waar haar wieg stond, lopen zij hand in hand het beeld uit. Het verhaal is nog
maar nauwelijks begonnen of ze zijn al bezig met de aftiteling. Daarom moet er een
mogelijkheid tot een vervolg worden geschapen. Een belofte van nieuwe
ontwikkelingen.
‘Nadine,’ zegt hij met een als nadenkend bedoelde blik in de ogen. ‘Ik heb er altijd
naar verlangd de Vercors te zien door de ogen van een van de oorspronkelijke
bewoners!’
‘Mijn god,’ antwoordt het meisje. ‘Ik kan er wel voor zorgen dat er een inboorling
met u meegaat.’
Later zal Johannes kunnen zeggen: is dit werkelijk gebeurd? Maar op dit ogenblik
worden zijn gedachten geheel in beslag genomen door het heden. Onmiddellijk nadat
zij hem een autochtone bewoner in het vooruitzicht heeft gesteld, vraagt zij hem of
hij een vakantiehuis heeft gehuurd dan wel verblijf houdt in een hotel. Hij legt uit
dat hij een eigen huis bezit. Met een vanzelfsprekendheid die hem de taal ontneemt,
veronderstelt zij dat hij haar zijn huis wil laten zien.
‘Of houdt u het liever voor uzelf?’
Al sinds gisteren wil Johannes niets liever dan haar zijn huis laten zien. Maar op
een zodanig snelle ontwikkeling is hij niet ingesteld. Hij is er sinds zijn jeugd aan
gewend dat iedere vreugde in het leven moet worden bevochten. Bij zijn kinderen
is het precies andersom: die moeten er voor vechten in hun feestelijke levens een
gaatje vrij te maken voor het afhandelen van huiswerk.
In zijn eigen jonge jaren moest je eerst zaaien, alvorens te oogsten.
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‘Ik zal vereerd zijn als je mijn huis wilt bezoeken.’
Verwonderd kijkt zij hem aan.
‘Hoe bedoelt u?’
‘Ik vind het leuk als je meegaat.’
‘Heeft u het huis ingericht of uw vrouw?’
Johannes sluit een ogenblik de ogen. Even wordt hij bezocht door de gedachte
haar te vertellen dat hij vrijgezel is. Maar Debbies aanwezigheid is alom in het huis
bespeurbaar, al was het alleen maar haar vakantiekleding in de kast.
‘Had ik je verteld dat ik getrouwd ben?’
‘U draagt een ring.’
Met enige verbazing staart Johannes naar zijn rechter wijsvinger. De ring zit er al
zo lang dat hij het bestaan ervan vergeten is. Nadine bezorgt hem een verfrissende
kijk op het leven. Het is als met het litteken op zijn onderbuik, vanwege het
verwijderen van zijn blindedarm. Misschien zou het iets opleveren als zij dat ook
zag.
‘Ik heb een vrouw en twee kinderen,’ antwoordt hij in een vlaag van eerlijkheid
die niet zonder bijbedoelingen is, al weet hij zelf nog niet wat erachter steekt. ‘Een
jongen en een meisje.’
‘Dan kan een beetje vakantie in uw eentje nooit kwaad.’
‘Dat is zeker waar,’ beaamt Johannes. ‘Veel mensen maken zich voorgoed
ongelukkig doordat zij op jeugdige leeftijd met iemand het huwelijk ingaan, waarna
ze er nooit meer achter komen hoe het is ergens alleen te zijn.’
‘Bent u vaak alleen?’
‘Geregeld,’ zegt hij. ‘Binnen mijn huwelijk is het een voorwaarde.’
Hij roept de ober om nog iets te bestellen, hoewel een tinteling in zijn bloed het
verlangen versterkt haar zijn huis te laten zien. De opwinding zorgt er tegelijk voor
dat hij een beetje nerveus is, als een kwajongen die zich zorgen maakt over de
gevolgen van kattekwaad.
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‘Het is een eenvoudig huis,’ zegt hij, als zij even later in de richting van hun auto's
lopen. ‘Maar een simpel bestaan ligt mij het beste.’
In onaangename verhalen met opvoedende strekking wil het vaak voorkomen dat
leugenaars hun trekken krijgen thuisbezorgd. In het normale leven gaat dit anders.
Daarom mag Johannes zich nog altijd ongestraft een profeet van de eenvoud noemen
als zij over de drempel van Debbies lusthof stappen. Dit biedt inderdaad een ruimte
waar een blind paard op ontspannen wijze zou kunnen verkeren. Bij gebrek aan geld
zijn er nauwelijks kosten gemaakt.
‘Is dit Hollandse stijl?’ vraagt Nadine.
‘Wij hebben oud-Hollandse en nieuw-Hollandse stijl,’ kan Johannes niet nalaten
te onderwijzen. ‘Dit is nieuw-Hollands. Vind je het mooi?’
‘Het lijkt mij functioneel.’
Een van de keukenstoelen staat een beetje wankel. Daar kan niemand iets aan
doen. Misschien had hij beter niet in de weg kunnen staan toen alle stoppen in het
huis doorsloegen, die van Johannes zelf nog het meeste.
‘Het is een vakantiehuis.’
Nadat hij Nadine heeft rondgeleid, gaan zij tegenover elkaar aan de keukentafel
zitten. Johannes vraagt wat zij wil drinken. Misschien een Ricard.
‘Ik wil jou,’ zegt Nadine plompverloren.
Johannes staart als versteend voor zich uit, om van de schok te bekomen. Is dit
werkelijk? Om daar achter te komen kan hij zich het beste stevig in de arm knijpen,
hoewel zij dan wellicht zal denken dat hij een sado-masochistische inslag heeft. De
gebeurtenissen waarvan hij zich deelgenoot weet, wijken op een zodanige wijze van
de werkelijkheid af dat hij zijn hart vasthoudt wat er nog meer gaat komen. Straks
wil ze mee naar Nederland en tussen Debbie en hem in slapen. Zelf zou hij
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daar vrede mee kunnen hebben. Maar Debbie vindt het waarschijnlijk niet goed.
‘Je wilt mij,’ herhaalt Johannes langzaam.
‘Bien sûr. Daarom ben ik meegegaan.’
De logica bevalt hem. Dat is zeker. Hij staat langzaam op. Hij moet nu om de tafel
heen lopen en zich bukken. En dan kan hij zijn armen om haar heen leggen en haar
kussen. Verwacht zij dat hij zal zeggen dat hij altijd naar haar verlangd heeft? Het
is allemaal niet eenvoudig. Maar met wat goede moed slaat hij er zich wel doorheen.
Na het kussen mag hij voorzichtig haar borsten betasten, naar hij zich van lang
geleden herinnert. Vooral niet te hard kneden. Haar vervolgens ook weer niet als een
dolleman in de nek bijten. Zacht blazen is misschien het beste. En niet te hard en te
langdurig, anders denkt ze dat hij haar van stof tracht te ontdoen. Het beste is dat zij
niet merkt dat hij blaast en alleen de oneindig prettige gewaarwording van een warme
luchtstroom ondergaat. Wanneer hij die bij haar teweegbrengt, mag hij hopen dat zij
zich binnen niet al te lange tijd naar hem omkeert, want hij kan niet eeuwig in die
nek blijven ademen. Wanneer zij haar gezicht naar hem opheft om hem hartstochtelijk
te omhelzen, zal hij een hand op haar borst leggen, terwijl hij haar met de andere
stevig tegen zich aandrukt. Op zijn leeftijd kan hij het hartstochtelijke bij nader inzien
beter vervangen door iets vaderlijks, hoewel ook weer niet al te veel, want dan wil
zij niet meer met hem naar bed. Het liefst wil hij zo gauw mogelijk haar spijkerbroek
uittrekken, maar deze gezonde neiging kan hij beter even voor zich houden. Wat een
gedoe allemaal. Daar lag hij vroeger nachten van wakker.
Dan gebeurt er iets met hem, wanneer hij de mogelijkheden nog snel even
langsloopt. Hij legt zijn handen op haar schouders en knijpt er zacht in. En vervolgens
verstevigt hij onwillekeurig zijn greep. Het is alsof hij zich aan iets vastklampt dat
hij geen naam kan geven. Maar het voelt warm en veilig. Het is
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een gevoel dat lang geleden in hem verloren is gegaan. Maar kijk, daar is het terug,
onverhoeds en met alle tederheid. Hij wil het eigenlijk niet. Hij wil niet zacht en
ontvankelijk worden, en geheimen aan haar vertellen die hij zichzelf nauwelijks durft
toevertrouwen, uit angst dat hij er in enige vorm over gaat zeuren.
‘Lieve Nadine.’
Hij spreekt de woorden langzaam uit. En zijn hoofd buigt, als vanzelf, naar haar
toe. Hij snuift haar geuren in. Een zoet parfum hangt om haar heen. Toen Tommie
klein was snoof hij altijd aan zijn hoofdje, vooral als Debbie hem net in bad had
gedaan. Zonder concurrentie is dat de prettigste geur die Johannes ooit geroken heeft.
‘Blijf nou eens van mijn kop af pa!’
Tegenwoordig vindt Tommie het niet leuk als zijn vader op zijn tenen staat om
bij zijn haar te komen.
Debbie glimlacht.
‘Laat je eens nakijken,’ verzoekt Tommie dringend.
Nadine ruikt anders. Maar de geur is even geruststellend en werkt verslaving in
de hand.
De geur neemt zijn laatste weerstanden weg.
Evenals zijn ironie.
Wie op rijpere leeftijd zijn ironie kwijtraakt - nou ja, een geheel andere aanpak is
nooit weg. Als de neuzen maar in dezelfde richting wijzen.
Zijn neus raakt die van Nadine.
Hij kust haar. Het is niet eenvoudig plotseling medeplichtige te zijn in een idylle.
Ook had hij nooit gedacht nog eens de hoofdrol te mogen spelen in een herdersspel.
Nadine staat op en pakt zijn hand. Hij heeft haar zojuist de slaapkamer laten zien,
in zijn onschuld. En in zijn eigen huis trekt zij hem mee naar zijn bed, dat zij zelfs
na die ene rondleiding moeiteloos weet te vinden.
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Waarom heeft hij zichzelf ooit wijsgemaakt dat het bereiken van de nazomer van
het leven de driften op een lager pitje zet? In de liefde is het niet anders dan bij sport.
Het ontbreken van geduchte tegenstand verslapt de concentratie.
‘Je wilt mij,’ herhaalt hij voor de zoveelste keer, alsof hij het nog altijd niet kan
geloven.
‘O ja,’ antwoordt Nadine, blij lachend. ‘Ik wil je zelfs nog steeds. Ik wil je nog
veel sterker dan een uur geleden.’
Johannes tast naar zijn horloge.
‘Liggen we hier alweer een uur?’
Eindelijk hoeft hij eens nergens naar toe.
‘Nadine,’ zegt hij.
Volzinnen wellen in hem op als luchtbellen in kokend water. En het voltrekt zich
allemaal razendsnel. Voordat hij ze kan uitspreken, is hij ze alweer kwijt.
Hij streelt haar en zegt:
‘Wat ben je lief.’
‘Je vrouw zal daar anders over denken.’
‘Ik heb nog geen tijd gehad het haar te vragen.’
‘Ga je haar vanavond bellen?’
‘Niet dat ik weet.’
‘Zal zij dan niets gaan vermoeden?’
‘Nederland is een eind weg.’
‘Vrouwen voelen de ontrouw van hun man op grote afstand.’
‘Zelfs op duizend kilometer? Dan moet het wel een sterke ontrouw zijn.’
Zij houdt haar hoofd een beetje scheef.
‘Het kan me niet schelen,’ zegt Nadine. ‘Het is jouw zaak. Zullen we dat afspreken?
Als ze in de buurt was, werd het anders.’
Heel anders, weet Johannes.
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‘En dan zou ik hier niet zo gezellig bij je liggen.’
Die mogelijkheid mag inderdaad uitgesloten worden geacht.
‘Je bent heel aantrekkelijk,’ zegt ze. ‘En dat voor een oude man. Ik was meteen
weg van je. Het is niet altijd prettig een ochtend lang achter een tafel kaas te staan.’
‘Maar toen kwam ik langs...’ zegt hij verlangend, in de hoop dat zij het sprookje
zal uitbreiden.
‘Zo is het,’ geeft zij toe. ‘Vraag me alsjeblieft niet het je uit te leggen.’
En dat wil hij zo graag. Het relaas van zijn onweerstaanbaarheid, in de meest
welluidende taal ter wereld. De taal van het niets en van de liefde. L'être et le néant.
‘Soms gebeuren er dingen,’ zegt hij langzaam, ‘die je niet zou geloven als je ze
als mogelijkheid overwoog. En daarom doe je dat toch, telkens opnieuw. Uit behoefte
aan troost.’
‘Ben ik jouw troost, monsieur Anis? Vooruit, dan ben jij de mijne.’
Wanneer Nadine in de vooravond wegrijdt, steekt zij haar arm uit het klap raam van
de 2CV en zwaait. Johannes wuift haar na en loopt naar binnen, waar hij verder niets
te doen heeft. Hij moet de avonden zinvol leren besteden, anders is hij verkocht. Het
ligt niet in de bedoeling dat hij de komende weken tot diep in de nacht naar de bergen
zit te staren, waar zij met haar moeder nieuwe kaasjes fabriceert. O, kon hij daarbij
zijn en toekijken! Maar voor vanavond is het niet onaangenaam alleen te zijn. Morgen
mag hij Nadine zelfs helpen met de verkoop. Te klagen valt er weinig. Ook vroeg
opstaan is niet erg voor een keer.
Zingend dweilt Johannes de vloer van de badkamer. Het valt hem in dat zich een
goed gesternte boven het huis heeft genesteld, als beloning voor eerder in dit leven
geleden leed. Misschien hebben ze hem in de hemel uitgeroepen tot Man van de
Week.
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Tevreden gaat Johannes op een stoel zitten en telt zijn zegeningen. Daarbij haalt hij
zich, in plaats van een telraam, Nadine voor de geest. Hierdoor krijgt het tellen iets
opwindends, hoewel hij niet kan ontkennen dat zijn fysieke scherpte tijdelijk buiten
dienst is gesteld. Loomheid en tevredenheid strekken zich over hem uit. Alles gaat
anders worden, daar is hij zeker van. Al te lang heeft hij het leven met hem laten
doen wat het wilde.

Op de markt is het nog stil. Nadine groet collega's en stelt hen voor aan de
Nederlandse journalist die een reportage schrijft over de agrarische industrie in
Frankrijk. Binnen korte tijd heeft Johannes uitnodigingen ontvangen deel te nemen
aan de jacht, het zoeken naar truffels in de winter en een rituele slachting van ganzen.
Als de markt op gang komt gaat hij naast haar op een bankje zitten, naast het
tafeltje met kazen.
‘Soms duurt het een uur voordat iemand iets koopt,’ onderwijst Nadine. ‘De markt
leertje geduld.’
Johannes herinnert zich de boekenmarkt, waar hij eens een dag lang achter een
kraam met zijn geschiedkundige werken heeft gezeten. Die dag heeft hem
bescheidenheid geleerd. Het leven van de verkoper is bijzonder vermoeiend. Telkens
als een eventuele klant stilstond en in zijn boeken bladerde, moest hij zijn best doen
niet een armoedige en vooral hongerige blik in zijn ogen te laten verschijnen. Omdat
hij als de dood was de belangstellende uit eigen beweging toe te spreken, keek hij
hooghartig van hem weg. De boekhandelaar, die met behulp van hem iets extra's
hoopte te verdienen, verlangde juist dat hij zich agressief op de passanten stortte. De
praktijk leert dat dit bij slappe naturen wel eens leidt tot een paniekaankoop. Het
merendeel van de leesgierigen legde zijn
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werk met een vies gezicht terug waar het behoorde: op het stapeltje.
Hoe verschillend is de gang van zaken bij de kaasverkoop.
Bij kaas weten mensen zelden van tevoren dat zij er geen genoegen aan zullen
beleven.
‘Ik zou kunnen helpen met inpakken,’ biedt hij aan, wanneer de eerste klanten
zich hebben aangediend.
‘Inpakken. Kun je dat ook al?!’
Het klinkt enigszins spottend. Maar dat schrijft hij toe aan haar leeftijd.
‘Als kind kon ik goed boeken kaften,’ zegt hij, glimlachend bij de herinnering aan
warme zomermiddagen op school.
‘Daar heb je weinig aan, bij kaas.’
Meestal is hij zelf de eerste die een antwoord weet.
‘Johannes!’ klinkt een verbaasde stem.
In plaats van op te kijken, krimpt hij ineen. Maar dat kan hij niet lang volhouden.
Hij haalt diep adem en stelt zich zo breed mogelijk op achter het tafeltje.
‘Johannes! Dat is toch niet te geloven!’
Johannes gelooft het zelf ook niet.
‘Maarten,’ zegt hij, en hij probeert te doen alsof de ontmoeting hem blij maakt.
‘Zit jij tegenwoordig in de kaas?!’
‘Ach, zo'n beetje,’ antwoordt Johannes.
‘Dat het slecht gaat op de universiteit is mij bekend. Maar zo slecht!’
‘Het gaat slecht,’ beaamt Johannes, en het is alsof een ijskoude hand hem neerdrukt.
Maarten woont alweer een paar jaar in Frankrijk. Zijn geestelijke gezondheid
bezuinigde al op hem lang voordat de minister op dezelfde gedachte kwam. ‘Je moet
langskomen,’ luidde de in vele toonaarden gevatte mededeling die hij zijn voormalige
collega's deed toekomen. Het valt Johannes op dat Maarten er uitstekend uitziet.
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‘Ik zit in de kaas,’ zegt Johannes.
‘En niet zo'n beetje ook! Ik zie dat je er personeel op nahoudt.’
Maartens grootste probleem was dat hij de jeugd niet serieus nam.
‘Zij is geen personeel,’ legt Johannes uit.
‘Allemachtig,’ is alles wat Maarten kan uitbrengen.
‘Zo gaan die dingen,’ geeft Johannes toe.
Maarten is niet in zijn eentje met vervroegd pensioen gegaan. Dat had hij gehoopt.
Zijn vrouw, een advocate, had er tegelijk met hem genoeg van. Sindsdien houdt zij
haar pleitredes tijdens de maaltijden.
‘Als Hetty dit hoort,’ begint Maarten.
‘Wat dan?’
Maar Maarten schudt wijselijk het hoofd.
‘Moet je ook 's winters naar de markt?’ wil hij weten. ‘Het kan hier gemeen koud
zijn. Ik wil je niet ontmoedigen.’
Johannes haalt achteloos zijn schouders op.
‘Een kwestie van aanpassen.’
‘En Debbie,’ vraagt Maarten. ‘Zijn jullie eindelijk gescheiden?’
‘Met Debbie gaat het goed. Ze komt over een maand naar ons toe. Alles is prettig
geregeld.’
‘Godverdomme!’ roept Maarten jaloers.
‘Kalm nou maar,’ zegt Johannes. ‘Hier, neem een kaasje.’
Maarten kijkt hem met onverholen bewondering aan.
‘Je komt natuurlijk bij ons langs,’ zegt hij na enig nadenken. ‘Hetty is dol op Frans
praten. Dat is ze toch wel, Frans?’
‘Franser kan niet.’
Maarten werpt een snelle blik op Nadine, alsof hij Hetty's ogen in zijn rug voelt.
‘Het zit jou ook altijd mee.’
‘Het zit mij eens een keer niet tegen.’
‘Je moet bij zo'n jong kind wel goed je best doen,’ adviseert
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Maarten, als hij eindelijk aanstalten maakt zijn tocht te vervolgen. En hij voegt eraan
toe: ‘Hetty zal niet weten wat ze ziet. Gauw langskomen hoor, professor Unrath!’

Omdat er de volgende dag geen markt is, blijft Nadine bij hem slapen. Hij neemt
haar mee naar een restaurant en geniet ervan wanneer hij zich voorstelt hoe de eigenaar
hem met een mengeling van bewondering en achterdocht opneemt. Ziet Nadine er
zoveel jonger uit dan hij? In het toilet beschouwt hij zichzelf langdurig in de spiegel.
Hij mag er best zijn. Hij kan er zelfs, als hij strikt eerlijk is, uitstekend mee door.
Johannes gaat op zijn tenen staan om meer van zijn lichaam in de spiegel te kunnen
waarnemen. De spiegel is oud en bekrast. In een nieuw exemplaar zag hij er nog veel
minder verbrokkeld uit.
De aanblik geeft moed. Niet dat hij verlegen zit om extra courage. Maar een zekere
meerwaarde is nooit weg.
‘Je voelt je toch wel goed?’ vraagt Nadine.
‘Uitstekend. Kan niet beter.’
‘Dan wilde je gewoon even alleen zijn.’
‘Alleen? En jou hier achterlaten?!’
‘Om jezelf in de spiegel te bewonderen.’
‘Vind je dat ik er goed uitzie?’
‘Het is dat ik mijn eigen ogen moet geloven.’
‘Ik stel voor dat we het duurste gerecht van de kaart nemen.’
‘Ze hebben twee menu's. Van 45 en 65 francs!’
‘We nemen dat van 65. We gaan het vieren!’
‘Wat gaan we vieren?’ vraagt Nadine.
Daar moet hij over nadenken. Gek is dat. Als je spontaan denkt dat er iets te vieren
valt, weet je niet meer wat het is. Zo broos is vreugde.
‘Ik houd van je,’ zegt hij, als onderdeel van het vieren.
‘Weet je dat zeker?’
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‘Ja,’ zegt hij. ‘Ik weet het zeker.’
Maar ook dat weet hij niet zeker.
Plotseling steekt het onaangename gevoel in hem op dat zij hem beschouwt als een
prettige afwisseling in haar bestaan. Weer eens iets anders dan geit. Wat maakt het
uit? Maar het gevoel laat hem niet los. Hij heeft altijd last gehad van neiging tot het
absolute. Directeur van de wereld, dat was iets voor hem. Maar de plaats is nooit
vacant. Waarom geniet hij niet van Nadine op de door zijn leermeester Epicurus
aangewezen wijze? Het antwoord op de vraag is simpel: Epicurus was niet zijn
leermeester. Zijn leermeester heette Plicht, en daarna Macht, en vervolgens is de
zaak een beetje in de war geraakt en ging hij zonder herkenbare leidsman door het
leven. Pluk de Dag. Dat zou hem bijzonder aanstaan. En de nacht krijgt hij er bij
cadeau. Maar toevallig wil hij ook de toekomst, en eigenlijk het verleden, omdat hij
inmiddels allang weet dat je het verleden moet herschikken om de toekomst naar
behoren te regelen. Dat is dus het probleem in de wereld. Het verleden ligt vast. Hij
kan er hoogstens een verhelderend boek over schrijven. Eventueel kan hij de mensen
aan het lachen maken over wat ze hebben meegemaakt. Maar hij heeft geen zin in
leuk schrijven. Een van zijn vroegere meesters heette Ernst, en een ander Strenge
Discipline. In de middeleeuwen zouden ze een leerzame allegorie hebben opgeleverd.
En dan had hij zijn eigen leven als wagenspel kunnen bekijken.
‘Wat ben je stil Anis,’ zegt Nadine.
Hij wil haar uitleggen dat te veel voorspoed een mens ook noodlottig kan worden.
Hoewel hij, zoals altijd, verlangt naar de vreugde die zij hem te bieden heeft. Zal hij
daarna aan Debbie denken? En zich herinneren hoe hij 's ochtends Maartje een schone
luier omlegde. Waarna het kind het op een krijsen zette. Die had hem gauw door.
Zodat Debbie haar bed uit moest om hem te helpen.
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Tommie, twee weken oud, op zijn knietjes slapend op Debbies buik. Het is allemaal
lang geleden. Nadine zal dat allemaal zelf meemaken, als zij overgaat tot een
verstandiger keuze van partners.
Johannes stelt zich een geitenhoeder voor. Een douche hebben ze natuurlijk niet,
in de armoedige bedoening hoog in de Vercors. In de oorlog waren het moedige
mensen. Hielden hun poot stijf tegen de Duitsers. En als hij dat bedenkt, neemt het
wonder van haar jeugd haar opnieuw voor hem in.
Ik heb het toch wel aardig voor elkaar, denkt Johannes. Maar dat is een verkeerde
gedachte, van het soort dat midden in de nacht om uitleg vraagt.

‘Zou je altijd bij me willen blijven, Anis?’
‘Reken maar!’
‘En als je je kinderen dan nooit meer zag?’
‘Dat moet in deze moderne communicatiemaatschappij uitgesloten worden geacht.’
‘En als je vrouw je niet meer wil zien?’
‘Ze hebben het hier smaakvol ingericht, vind je ook niet?’
‘En als je hier dan in je huis zit, terwijl ik er niet ben?’
‘Ik bereid me voor op een heel ander leven. Ik zou bij voorbeeld kaastaarten kunnen
bakken, om de inkomsten te vergroten.’
‘Hoe oud ben je, Anis?’
‘Vijfenveertig. Laten we zeggen dat ik nog twintig jaar mee kan. Hoeveel dagen
per jaar ga je naar de markt? Tweehonderdvijftig. Als ik nu eens vijftien van die
taarten op een dag bak. Dan kan ik dus, als ik volgende week begin, 75.000 kaastaarten
aan het Franse nationale produkt bijdragen.’
‘Maar ik werk alleen in de vakantie op de markt.’
‘Ik vond 75.000 meteen al aan de hoge kant.’
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‘Zul je dan hier op mij wachten, als ik in Parijs zit.’
‘Ik ga natuurlijk met je mee. Parijs! Parijs inspireert me enorm!’
‘Ik kan je in Parijs niet hebben. In Parijs heb ik een vriend.’
Johannes slikt. En daarna slikt hij nog een keer. Zij heeft een vriend. Waarom zou
zij geen vriend hebben. Iedereen heeft een vriend. Het is al te achterlijk om geen
vriend te hebben. Laat staan om haar die te misgunnen. Aan dat soort
kinderachtigheden doet hij niet mee. Godverdomme! roept het plotseling in hem, en
een pruilend kind gaat stil voor zich uit zitten kniezen.
‘Je vindt het toch niet vervelend dat ik een vriend heb?’
Hoe zou hij dat vervelend vinden? Het is juist prettig, en ontzettend handig. Hij
heeft Debbie en Nadine een vriend. In de vakantie kunnen die twee kennis maken.
Dat worden gezellige avonden, met wijn en Franse kaas.
‘Je vindt het wel vervelend,’ zegt Nadine op enigszins verongelijkte toon. ‘Je wilt
mij voor je alleen hebben.’
‘Hoe kom je daarbij? Ga je dat alsjeblieft niet inbeelden!’
‘Meen je dat?’
‘Maar natuurlijk!’ roept Johannes, terwijl hij zich half van zijn stoel opricht.
‘Natuurlijk! Hoe had je het anders gedacht?’
‘Dat je mij voor je alleen wilde,’ zegt Nadine. ‘En dat je me dat uitlegde. Waarna
ik over de relatie met mijn vriend zou moeten nadenken. Want misschien, misschien
Anis, zou ik voor jou kiezen. Als je het niet verdroeg dat een ander mij aanraakte.
Een jaloerse minnaar, dat is toch waar iedere vrouw haar leven lang van droomt.’

Het is niet helemaal een dag zoals Johannes die voor ogen had, maar het moet gezegd:
sommige dagen dienen zich onvriendelijker aan, met een onverklaarbare neiging tot
droefheid.
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Het komt waarschijnlijk doordat hij moe is. Vannacht heeft hij slecht geslapen.
‘Je moet meer beweging hebben, Anis,’ zegt Nadine.
Johannes is juist moe van het bewegen.
Na het ontbijt maken zij een wandeling. Een onverklaarbaar verlangen drijft hem
naar het riviertje. Hij wil platte steentjes op het water laten ketsen en zich voorstellen
dat hij een tevreden mens is. En hij zal Nadine bij de hand nemen en haar behoedzaam
door de woeste stromen leiden. Daar waar de onherbergzaamheid begint, niet ver
van het natuurbad, zal hij stilhouden en... Nou ja, hij ziet wel. Iedere dag kan de
laatste zijn. En vanavond moet hij Debbie weer eens bellen. Hoewel hij dat kan
uitstellen tot morgenochtend. Maar dan tennist Debbie. Zodat hij zo zoetjesaan alweer
bij morgenavond zit.
Plotseling blijft Nadine staan.
‘Anis...’
Zij wijst. Niet ver van hen, waar de stroom zich vernauwt tot een straaltje, wacht
een hond. Trots en eenzaam als een Indiaanse krijger bewaakt hij de doorgang.
Eerst schrikt Johannes, net als zij. Maar vervolgens weet hij zich omspoeld door
een golf van ontroering. Degene die de wacht houdt is zijn vriend. Hoeveel dagen
ligt hun ontmoeting achter hen? Al die tijd heeft hij geduld getoond, wetend dat het
buitenlandse baasje terugkwam.
Het inzicht doet een ogenblik pijn. Een dier is hem de baas. Terwijl hij zich te
buiten ging aan praatjes, stond dit stomme beest te wachten. Geduldig en trouw. In
de instinctieve zekerheid dat zelfs de mens, met zijn overontwikkelde verstand en
zijn gevoel zo groot als een speldeknop, eens, op een dag, zou inzien waar de ware
kern der vriendschap ligt.
‘Anis... Blijf hier!’
Maar Johannes laat zich niet gezeggen. Met wilde, dwaze sprongen rent hij door
het water, op weg naar zijn makker!
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‘Braaf beest! Baasje hier!’
Baasje? Is hij wel zo'n baasje? Ligt hier niet de oorsprong van alle dood en
ondergang? Dat de een zich een baas acht, waardoor de ander als vanzelfde knecht
kan spelen.
‘Vriend!’ wil Johannes roepen.
Maar ‘vriend’ tegen een hond is al te mal.
‘Kom maar!’ roept hij. ‘Beste kerel! Heb je dan zo trouw gewacht?!’
‘Anis!’ gilt Nadine.
Hij is nu bijna bij de hond. Hij wil zich op de knieën werpen en de grote snuit
tegen zijn borst trekken. Voor één keer zal hij het zelfs toestaan dat de lange tong
hem likt. Maar daar maken we geen gewoonte van!
‘Anis! voorzichtig!’
Johannes lacht. Het is niet zo maar een lach, vol sarcasme, zoals gewoonlijk. Deze
lach is anders; misschien is lachen zelfs het woord niet. Johannes is gelukkig. Voor
het eerst weet hij wat dit woord inhoudt. Hij voelt de scherpe steentjes niet, buiten
het water. Nog een laatste sprong en dan trekt hij de hond tegen zich aan.
‘Au! godverdomme!’
‘Anis! Anis, alsjeblieft!’
‘Godverdomme laat los, klotebeest! Godverdomde rothond!’
Zijn hand zit muurvast in de muil van het monster. Begint hij te trekken, dan zal
de grommende hond hetzelfde doen. En wie is dan de dupe? De mens, zoals altijd!
Daarom duwt hij het ondier van zich af, alsof hij hem de hand wil schenken. En
Johannes brult van pijn en woede.
Met zijn vrije hand grijpt hij het beest in zijn nekvel en knijpt. Hij weet niets beters
te doen.
Dan staat Nadine naast hem. En zij treft de hond met een tak, die een hogere macht
voor haar van een boom moet hebben losgerukt.
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‘Sla hem dood!’
De hond aarzelt en laat los. Nadine houdt de stok half hoog, klaar om hem nog
een mep te verkopen.
Johannes kijkt naar zijn hand. Dat is geen hand meer, maar een stomp. Als hij,
door de pijntranen heen, nog een keer kan kijken, ontstaat in hem het vermoeden dat
de hand er nog aan zit, zij het onder het bloed.
‘Hier,’ zegt Nadine en zij verpakt Johannes' hand in het sjaaltje dat zij om haar
hals droeg.
In de verte loopt de hond weg, in lichte draf.
‘Johannes,’ zegt Nadine bestraffend.
‘Ik kende hem,’ mompelt hij.
‘Als je van mensen net zo weinig verstand hebt als van honden...’
‘Minder,’ zegt hij in een opwelling van eerlijkheid.
Na het eten gaat Nadine naar huis. Daar, in de niet zonder reden fletse bergen die hij
uit het keukenraam kan zien, hebben de geiten niet stilgezeten. Zendingen kaas
wachten op gretige kopers, die op de markten naar haar op zoek zijn. Kan hij niet
mee, naar dat zuivere paradijs, waar de uitlaatgassen de wereld nog niet in haar laatste
kleed hebben gehuld? Maar zij kan het haar ouders moeilijk verkopen dat haar vriend
uit Parijs plotseling twee keer zo oud is geworden. Weliswaar is het stadsleven slecht
voor de mens, maar zo snel gaat de verloedering ook weer niet, hoewel ze hun enige
dochter meer dan eens hebben gewaarschuwd.
‘Maar ik moet toch eens zien waar je bent opgegroeid,’ probeert Johannes. ‘Hoe
kan ik me nu een voorstelling van je jeugd maken als ik niet over de paadjes heb
gewandeld waarover je naar school huppelde?’
‘Er kwam een bus.’
Helemaal zonder uitlaatgassen kon het ook daar niet.
‘Maar je wilt me de school toch laten zien, en het klaslokaal waar ze je vlechten
in de inktpot stopten.’
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‘Nee.’
‘Nee dus.’
‘Wat bedoel je met een inktpot?’
‘Dat was vroeger,’ zegt hij. ‘Trek het je niet aan.’ Hij aarzelt. ‘Je wilt me dus niet
meenemen?’
‘Het is beter van niet.’
‘Dat begrijp ik.’
‘O nee, je begrijpt het niet.’
‘Ik begrijp het verdomme wel!’
‘O nee,’ houdt Nadine vol. ‘Omdat je het niet wilt begrijpen.’
‘Ik wil jou. Dat is wat ik wil.’
Nadine legt een wijsvinger op zijn neus en drukt het puntje naar binnen, waardoor
zijn neusvleugels naar buiten komen, als bij een briesend paard.
‘Johannes,’ zegt ze. ‘Er bestaat een bekend Frans spreekwoord. Dat ga ik je nu
leren. En dan moet je er maar over nadenken. “Partir, c'est mourir un peu”.’
‘Ja, en mourir c'est partir beaucoup.’
‘Kom Anis! Zo erg is het niet!’
‘Hoe moet het verder met mijn hand? Wat gebeurt er als ik koorts krijg? En als ik
wild begin te dromen, waarna ik misschien ga slaapwandelen? Waar moet ik heen?’
Zij pakt zijn gewonde hand en drukt een kus op het verband.
‘Jij redt het wel. Je bent een ervaren man.’
‘Wat helpt ervaring, in het zicht van de dood?’
‘Dag Anis. Dag lieve Anis.’
‘Ik breng je even naar de auto.’
Ze kust hem nog eens, nu op beide wangen.
‘Wat moet ik doen als ik ga ijlen?!’ roept hij Nadine na.
Later op de avond komt de dokter bij Johannes langs.
‘Hoe is het met uw hand?’
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‘Hij klopt.’
‘Gewonde lichaamsdelen willen aandacht. Het zijn net kinderen.’
‘Ik heb honden altijd gehaat.’
‘Ik vraag mij af of dat u iets zal helpen.’
‘Ik haat ze uit het diepst van mijn hart.’
‘U hebt in ieder geval iets om over na te denken,’ zegt de dokter.
Tot diep in de nacht denkt Johannes over honden na. Je kunt dus beter niet op ze
af rennen. Maar is het bij mensen zoveel beter? Wie vol vertrouwen op een mens af
rent, raakt meestal meer kwijt dan een hand. En zijn hand zit er tenminste nog aan.
Als de injectie tegen hondsdolheid maar werkt. Het zou niet prettig zijn als hij straks
midden in de nacht wakker werd met een beginnend toefje schuim om de mond.
Beter kan hij wakker blijven en zich voorbereiden op het ergste.
Johannes drinkt een laatste glas wijn. De lege fles zet hij naast de twee andere.
Hij kleedt zich uit en loopt door het huis.
Voor de spiegel in de badkamer houdt hij zijn bebloede hand omhoog.
Het witte verband is een beetje vuil.
Als hij straks in slaap valt, zal hij wolven horen huilen - zijn verdiende loon.
Want welke halve gare loopt recht in de muil van een bloedhond?
Het is allemaal bedoeld om indruk te maken.
Johannes wuift langzaam naar zichzelf.
Het lijkt hem niet prettig in zijn eentje dood te gaan.

Waarom is Nadine naar huis gegaan, hem aan zichzelf overlatend in het uur van zijn
nood? Deze vraag, als een herhalings-
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oefening, valt Johannes in wanneer hij uit een korte slaap wakker schrikt. Hij probeert
zich voor de geest te halen wat zij tegen hem gezegd heeft. Ze moest morgen werken.
Maar dat kan het probleem niet zijn. Morgen is de markt in het dorp met het
Bach-orgel. Als hij morgenochtend eens zijn witte pak aantrekt en een schoon verband
om doet. Aan het begin van de markt kan hij bloemen kopen. Die legt hij voor haar
neer, bovenop de handel. En hij zal toekijken hoe zij zich voorover buigt om aan de
bloemen te ruiken, hoewel het misschien nog aardiger is haar de bloemen in de armen
te drukken. Daarna zal hij haar kussen. Alles wil hij doen om haar te laten zien dat
hij niet in de eerste plaats een zonderling is, met een plotseling opkomende passie
voor hellemonsters.
Toch heeft zij hem alleen gelaten in de nacht, die tussen de vruchtbomen en
eindeloze glooiende weilanden een doodse stilte uitdraagt, waarnaar hij altijd verlangt,
maar die hem benauwt wanneer hij er zich alleen tegenover weet gesteld.
Hij staat op en drinkt water. Alcohol neemt vocht weg uit het lichaam.
Morgenochtend heeft hij kringen onder de ogen. In het witte pak zal hij ongetwijfeld
een verlopen en zelfs louche indruk maken, afgezien van het feit dat het kostuum
zijn lichaamslengte onvoordelig doet uitkomen.
Het beste is een spijkerbroek, donkerblauwe trui met V-hals en een sjaaltje,
achteloos rond de hals gedrapeerd, zonnebril, eventueel zelfs als de
weersomstandigheden dat niet direct nodig maken. En een map met papieren onder
de arm.
‘Wat heb je daar bij je, Anis?’
Hij weet zo gauw niets te verzinnen, daarom laat hij de map schieten. Een krant
is beter. Le Monde bij voorbeeld. Als hij die in het dorp zou kunnen kopen. 's Zomers
hebben ze wel De Telegraaf. Het maakt niet veel uit. Als hij maar met een krant
komt aanzetten.
Gemakkelijk is het niet om indruk te maken. Waarom is hij niet een cowboy uit
een sigarettenreclame? Met één hand
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stuurt hij het paard, terwijl hij met de andere een sigaret uit zijn borstzak plukt. Dat
soort lui loopt er niet over te tobben of ze met roken zullen stoppen.
Ontdekkingsreiziger had hij ook willen worden. Hoewel er niets meer te ontdekken
valt. Veel mogelijkheden voor het vertoon van indrukwekkend mannelijk gedrag
zijn er niet meer. Feministen hebben dat woord niet voor niets veranderd in menselijk.
Schepen werden vroeger bevaren door manschappen en vergingen met man en muis.
Vrouwen kwamen er niet aan te pas. Als er ergens in de wereld iets te ontdekken
viel: vrouwen bleven daar ver van. Hoe moet hij zich een vrouw voorstellen die een
droom achterna zeilt, terwijl ze nog niet weet hoe die droom eruitziet? ‘Bep, I
presume,’ zegt Truus in de binnenlanden van Afrika. Johannes maakt zich kwaad.
Waarom heeft ze hem vannacht alleen gelaten? Met zijn kloppende en naar aandacht
en liefde hunkerende hand.
Hij drinkt nog een glas water.
John Wayne verdreef dronkenschap met whisky.

Johannes ziet zich plotseling geplaatst in een enorme zaal met aan een kant ramen
van de grond tot het plafond. Daarachter strekt zich een Caribisch landschap uit,
voorzien van blauwe zee, een vlekkeloos wit strand met schaduwrijke palmen en
meisjes die zich vermaken met een veelkleurige strandbal.
Zelfs geen aangespoeld Pepsiflesje bevuilt de blanke vlakte, waar zo nu en dan
een ruiter langs de waterlijn galoppeert.
‘Zo Johannes, je begrijpt zeker wel wat ik je kom aanzeggen?’
De omstreeks zestigjarige heer in het antracietkleurige pak kijkt hem niet
onvriendelijk aan.
‘Ik weet niet eens waar ik hier zit.’
‘Kom kerel, houd je niet van de domme!’
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‘Ik stel me altijd voor, als ik iemand aanspreek.’
‘Jij weet heel goed wie ik ben.’
‘Ik weet het bij God niet.’
‘Warm.’
‘Hè?’
‘Je bent warm. Het kan niet meer mis.’
Johannes denkt na. Zijn vader had precies zo'n pak. Maar zijn vader is het in ieder
geval niet. Zijn vader was een schlemielige leraar economie. Thuis hadden ze altijd
geldgebrek.
‘De directeur van C & A.’
‘Fout.’
‘Dan weet ik het ook niet.’
‘Ik geef je nog één kans.’
‘En anders?’
‘Niks anders. Eén kans, anders niks.’
‘Jezus Christus! Ik ben niet in de stemming voor spelletjes!’
‘Net op tijd,’ zegt de heer. ‘Je hebt het uiteindelijk geraden. Maar van een
hoogleraar had ik beter verwacht.’
Waarschijnlijk, zoals Johannes de volgende ochtend vaststelt, is dit een droom.
Hoewel hij zich dromen nooit herinnert en deze wel. De wereld is raadselachtig. 's
Nachts leef je gewoon door, zonder dat je nog iets aan het bestaan kunt sleutelen.
Misschien is ook de dood niets anders dan een onafgebroken droom, die in dat geval
net zo goed ‘leven’ zou kunnen heten.
‘Je gelooft me toch wel, Johannes?’
‘Heet ik soms Thomas?’
‘Let op!’
Naast Johannes, op een lage salontafel, staat een schuimend glas champagne.
‘Proef eens!’
Johannes pakt het koele glas op en brengt het naar zijn mond. Een slok.
‘Gadverdamme! Water!’
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De antracietkleurige heer kijkt Johannes aan met een toegevende glimlach.
‘Maar nu ter zake!’
volgt het armgebaar in de richting van het strandleven, dat zich achter het glas met
grote animo, zij het voor hem onhoorbaar, afspeelt.
‘Dit is dus het paradijs, waar jij vandaan komt. Naakte meisjes beoefenen er het
balspel. Aan de bomen hangt een uitgelezen keur aan verboden vruchten. Slangen
schieten af en aan. Ach, iedereen moet zijn kans krijgen. Maar met de naakte meisjes
is het dus even gedaan. Tropische verrassingen in chocoladeverpakking: kijk er nog
maar eens goed naar!’
‘Maar waarom?’ hoort Johannes zichzelf schreeuwen. ‘Wat is dit voor onzin?!’
‘Als je voor een mens geboren bent, Johannes, dan word je nooit een...’
‘Kwartje?’
Maar de Heer geeft geen antwoord. Hij spreidt zijn armen en vervaagt. Langzaam
wordt hij wit, ten slotte doorschijnend. Het laatste wat Johannes ziet is de glimlach,
raadselachtig rond de dunne lippen.

‘Monsieur Ricard!’
Hij droomt alweer. Nu staat Nathalie voor het raam. Ze draagt een zwarte plastic
regenjas, want buiten zorgt een wolkbreuk voor wateroverlast. Met holle ogen kijkt
hij de bakkersdochter aan. Het is beter dat hij onmiddellijk ontwaakt en haar op die
manier kwijtraakt. Maar hij weet niet hoe hij uit de slaap moet stappen. Daarom
droomt hij dat hij zichzelf knijpt.
‘Monsieur Ricard! Wat doet u!’
Johannes steekt zijn omzwachtelde hand naar haar op.
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‘Een ogenblik Nathalie. Ik maak de deur open.’
Als hij bij de deur staat, knijpt hij nog een keer. Hij is echt wakker.
‘Ik stoor u toch niet bij het schrijven van uw boek?’
Johannes schudt het hoofd.
‘Het plan kwam juist in mij op een ochtend vrijaf te nemen, Nathalie.’
‘Ik hoef ook niet te werken.’
Het is maandag. Hij kan beter stellen dat het alweer maandag is. De tijd heeft
haast. Hij was het een ogenblik vergeten.
Intussen blijft Nathalie verlegen staan. Zo geheel anders dan wanneer hij haar
achter de toonbank treft. Het zwart linnen jasje over een roze blouse staat haar
bijzonder goed. Alleen van roze houdt hij niet. Roze is de kleur van moeders.
‘Wil je niet gaan zitten?’
‘Dat zou ik wel willen, monsieur Ricard. Maar u heeft misschien andere plannen.’
Plannen genoeg. De meeste uitvoeringen afgelast. Zo zit het leven in elkaar. Hij
zou het haar bijna willen vertellen. Hij vraagt zich af wat de bedoeling is van haar
bezoek. Zo erg kan zij zich toch niet vervelen. Of is hij toch wat hij zich altijd heeft
voorgehouden, een onweerstaanbare man, in het bijzonder aantrekkelijk voor jeugdige
vrouwen?
Johannes glimlacht.
‘Waar lacht u om, monsieur Ricard?’
‘Ik heet Anis. Als je me thuis komt opzoeken, mag je me Anis noemen. Jo-Anis,
dat is eigenlijk mijn volledige naam.’
‘Jo-Anis,’ zegt Nathalie hem na. ‘Vindt u het echt niet vervelend dat ik u kom
opzoeken?’
‘Maar natuurlijk niet!’
Nathalie slaat haar ogen op naar het plafond. Dat zit vol vochtplekken. Soms kijkt
Johannes er zelf naar. Vreemde voorstellingen nemen vorm aan in zijn hoofd. Maar
gelukkig heeft hij daar vandaag geen last van.
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‘Wat is er met uw hand?’ vraagt Nathalie.
‘Bijna afgebeten door een hond. Het is niets.’
Nathalie zwijgt. En Johannes begrijpt dat zij hem iets wil meedelen. Iets dat haar
dwars zit, waar haar gemoed vol van is. In haar meisjeskamer heeft zij hem zich
voorgesteld, eenzaam vechtend met zijn boek. Wie zich zo in de mens kan verdiepen,
moet uit stevig hout gesneden zijn. Johannes kan zich voorstellen hoe haar geest zich
tegen wil en dank verplaatst naar de banketbakkersschool. Daar werpt de leraar haar
verloofde een enorme deegbal toe.
‘Monsieur Ricard, wilt u mij vertellen hoe je een boek schrijft?’
Zijn mond valt een beetje open.
‘Weet je dan waarover je wilt schrijven, Nathalie?’
‘Je hoort veel, in de bakkerij.’
‘Dat wil ik geloven.’
‘Denkt u dat ik het zou kunnen?’
Daar hoeft Johannes niet lang over na te denken. Het geluk lacht hem toe. Maar
geluk is bedrieglijk. Het grijnst achterbaks, als altijd.
‘Sommige mensen willen wat ze niet kunnen,’ antwoordt hij. ‘En het komt ook
geregeld voor dat mensen kunnen wat ze juist niet willen. Begrijp je wat ik bedoel?’
‘Nee monsieur Ricard.’
‘Ik zal een voorbeeld geven Nathalie. Als ik gewild had, dan was ik een beroemd
wielrenner geworden. Omdat ik aanleg heb voor hard fietsen. Maar ik wilde het niet.
Ik wilde namelijk schrijver worden.’
‘Maar dat kunt u toch ook?’
‘Daar wilde ik het met je over hebben. Behalve kunnen maar niet willen, en wat
nog veel meer voorkomt: willen maar niet kunnen, zijn er de gevallen waarin kunnen
en willen samenvallen. Maar dat zullen we moeten ontdekken.’
‘Ik schrijf veel brieven, monsieur Ricard.’
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‘Brieven is een goed begin.’
‘Wilt u mij uitleggen hoe je een boek schrijft?’
‘Met alle plezier Nathalie. Ik heb alweer een hele tijd niets uitgelegd.’
‘Wat aardig van u, monsieur Ricard.’
‘Je hoeft me geen Anis te noemen.’
Nathalie gaat staan. Zij komt naar hem toe en wacht. Hij hoeft alleen zijn handen
op haar heupen te leggen en haar tegen zich aan te drukken. Hoe komt hij op die
gedachte? Die kan hij zich niet veroorloven. Het zou goed zijn als ze hem een klap
gaf. Johannes doet een stap achteruit. Nathalie slaat haar ogen neer. Zo lijkt zij een
beetje op Maartje. Dat is een geruststellende gewaarwording, want Maartje staat
onder geen beding toe dat hij zijn handen op haar heupen legt.
Hij heeft nooit geweten dat de Franse jeugd zich zo onafhankelijk ontwikkeld had.
En hij moet Nathalie en Maartje niet te veel door elkaar halen.
‘Laten we iets afspreken,’ zegt hij.‘Zal ik je in de namiddag vertellen hoe je een
boek schrijft?’
‘Als het opklaart, ga ik eerst zwemmen... Anis.’
‘Zwemmen is een goed begin. Schrijvers moeten fit zijn.’
‘Gaat u... ga jij met me mee?’
Johannes haat water. Maar in dit geval kan dat geen reden zijn te weigeren.
Als Nathalie wegfietst, om haar moeder bij de bereiding van het middagmaal te
helpen, stapt Johannes in zijn auto en rijdt naar de markt. Daar is niets meer te doen.
Gezelligheid heeft de tijd doen wegtikken en nu loopt hij daar, tussen de overblijfsels
van gedane zaken.
Als hij uit het plaatsje wegrijdt ziet hij in de verte de besteleend van Nadine, diep
overhellend in de vele bochten. Nu kan hij laten zien welk een begaafd coureur hij
is. Hij klemt
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zijn handen om het stuur en knijpt zijn lippen op elkaar. Het kost moeite om haar in
te halen. Maar dat maakt hem juist trots. Die dekselse meid weet wat chaufferen is.
Eindelijk zit hij dicht achter haar, bijna op haar bumper. Johannes begint te toeteren
en met zijn lampen te seinen. Hij probeert haar te passeren, maar het lijkt of ze zijn
bedoelingen niet wil begrijpen.
Als zij plotseling vaart mindert, moet hij scherp remmen. Nadine brengt de auto
langs de kant tot stilstand en gooit het portier open.
Zij is veranderd in een besnorde dikke man met een blauw hemd. Op haar armen
liggen spierbundels als kabels.
‘Quoi?!’
‘Ik... ik dacht dat u een dame was,’ zegt Johannes beleefd.
‘Een dame?’
‘Neemt u me niet kwalijk.’
‘Een dame hè? Cochon!’
‘Het is een misverstand.’
‘Doe je altijd zo, bij dames?’
‘Ik wist niet dat u een man was!’
‘En als ik wel een dame was geweest? Ja?! Vuile mof!’
‘Ik ben een Hollander.’
‘Smerige tulp!’
Dreigend komt de geweldenaar op Johannes af. Op school, maar dat is lang geleden,
was hij goed in worstelen. Niet overdreven sterk, maar wel taai. Ze kregen hem er
niet gauw onder. Het is de vraag of deze tegenstander genoegen neemt met worstelen.
Zijn hoofd en vuisten staan naar klappen. In stompen was Johannes nooit bedreven.
Meestal rende hij onmiddellijk weg. Met rennen behoorde hij gelukkig tot de besten.
‘Het is een misverstand,’ probeert hij nog eens.
‘Een misverstand hè?!’
‘Een misverstand. Gelooft u mij.’
‘Een tulp geloven?’

Rudolf Geel, De paradijsganger

141
De man lacht smakelijk. Johannes lacht van de weeromstuit mee. Een beetje als een
tulp met kiespijn. Maar zo moet het genoeg zijn. Het is hem voornamelijk om
sfeerverbetering te doen.
‘Nog lachen ook!’ brult de gespierde Fransman.
Johannes haalt zijn schouders op. De angst valt weg.
‘Een misverstand hè?’
‘Een misverstand.’
‘Bon.’ De man steekt zijn hand uit.‘Voorzichtig met de vrouwen.’
Johannes grinnikt schaapachtig.‘Ik doe mijn best.’
‘Je woont hier niet ver vandaan. Ik heb je meer zien rijden. Blijf uit de buurt van
mijn vrouw.’
‘Dat zal ik zeker doen.’
‘Succes.’
‘Dank u,’ roept Johannes.‘Dank u! En een goede reis nog.’

In het natuurbad is hij met Nathalie alleen, 's Zomers komt hij hier, als hij zich niet
langer aan de indruk kan onttrekken dat hij onder het stof zit. Zelfs als hij zich twee
keer per dag afspoelt onder de douche. Johannes heeft een afkeer van het zwembad.
In het bijzonder kinderen zijn hem een gruwel. Toch is er ruimte genoeg voor iedereen.
Ruime grasgazons zorgen ervoor dat hij geen zand tussen zijn tenen krijgt. Zand
tussen de tenen is het ergste. Dat vond hij als kind. Daarom zat hij vaak op de
boulevard van de badplaats die zij bezochten te lezen, omgeven door bejaarde vissers.
Veel verhalen heeft hij aangehoord over de zee, hoe deze ruimschoots gaf, maar er
menigvuldig mensenleven voor terug eiste. Dat heeft hij sindsdien sympathiek
gevonden van de zee, maar het hielp nooit, het bleef altijd vol op het strand.
‘Onze Johannes is een beetje een zonderling,’ zei z'n moeder,
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met liefde in haar stem. ‘Hij houdt niet van scheppen, hè Johannes?’
‘Scheppen haat ik!’
‘Bij de wedstrijd in fortenbouwen heeft hij wel aanwijzingen gegeven. En toen
hebben ze de eerste prijs gewonnen. Maar zelf een schep hanteren, ho maar.’
‘Die Johannes!’
‘Vliegeren vindt hij ook dom. Alle kinderen houden van vliegeren. En dan zenden
ze langs het vliegertouw een telegram naar boven. Onze Johannes heeft wel wat
anders aan zijn hoofd.’
‘Ik heb die vlieger niets te melden.’
‘Het is toch maar een spelletje!’
‘Ik houd niet van domme spelletjes. Waarom nemen jullie me niet mee naar een
museum?’
‘Omdat het strand zo gezond voor je is!’
‘Van zon krijg je kanker. Let op mijn woorden!’
‘Let op zijn woorden! Spuit elf geeft modder!’
Het is niet een herinnering die hem prettig stemt. En hij heeft het een beetje koud.
Nathalie staat al in haar badpak. Johannes denkt in een pijnlijke opwelling van
heimwee aan Nadine.
‘Zullen we doen wie er het eerste in is?’
Johannes klemt de tas met de handdoeken tegen zijn buik.
‘Ik weet niet of ik daar verstandig aan doe Nathalie. Het is bovendien sterk
verontreinigd. Huiduitslag zal het minste zijn. En daarbovenop bronchitis, vanwege
de temperatuur.’
‘Weet je het zeker?’
Hij weet het niet zeker.
‘Laten we er dan voorzichtig inlopen.’
Zij pakt zijn hand.
Zo staat hij even later tot zijn borst in het water. Het moet een potsierlijk gezicht
zijn. Debbie zou er plezier aan beleven.
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‘Koud,’ bibbert Johannes.
‘Ik zal u afdrogen!’
Nathalie pakt een badhandoek en wikkelt hem er helemaal in. Zij trekt hem tegen
zich aan en wrijft stevig over zijn rug.
‘Vindt u dat prettig?’
‘Dat vind ik heel prettig.’
‘Nu de andere kant.’
Zij gaat achter hem staan en wrijft over zijn voorkant. Johannes voelt zijn huid
drogen onder haar aanraking.
‘Nu moet u mij wrijven.’
Nathalie stelt zich tegenover hem op en reikt hem haar eigen bandhanddoek aan.
Haar rug is het gemakkelijkst. En daar is hij vlug mee klaar. Als hij haar een slag
wil draaien, duwt zij haar billen tegen zijn onderlichaam. Snel kijkt Johannes om
zich heen. Er is niemand in de buurt. Zijn ingepakte en vrije hand wrijven zachtjes
over haar borsten, en lager, onwillekeurig en ondanks zichzelf, over haar buik.
‘Het mag best harder!’
Kaas of brood, wat is het verschil?
Gelukkig was het niet meer dan een droom waarin hem lieflijke geneugten ontzegd
werden.
De handdoek zakt langzaam naar de grond, hoewel zijn handen licht draaiende
bewegingen over haar buik blijven maken.
Nathalie draagt een hoog opgesneden badpak, van het soort waar hij de afgelopen
zomer zijn ogen niet van kon afhouden, hoewel hij de aanschaf ervan aan Debbie
heeft ontraden.
Allang heeft hij zijn handen eens aan weerskanten van zo'n badpak onder de stof
naar binnen willen laten glijden. Het is er nooit van gekomen.
Nathalie maakt tevreden geluidjes.
Toch is het raar, het onverwachte geschenk stemt hem niet
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vrolijk. Het is alsof hij op een fiets zonder remmen van een steile heuvel rijdt. Het
enige dat hij kan doen is zo goed mogelijk sturen.
Een boek schrijven is op zijn geheel eigen manier ook een liefdesdaad, overweegt
Johannes. Maar als dat werkelijk zo is, kun je je evengoed aan de beproefde manier
houden. Dat is gezelliger, en ook minder tijdrovend. Tot nu toe heeft hij iedere
ochtend de bakkerij bezocht om brood te kopen. In het vervolg zal zij het hem willen
bezorgen. Een schrijver is iemand die met een brood onder de arm de bakker
binnenkomt. Leg dat maar eens uit aan het meisje achter de toonbank. Hoe zal hij
het Nathalie uitleggen? Zij droomt ongetwijfeld van een gebeeldhouwde roman, vol
elkaar weerstrevende karakters.
‘Misschien kunnen we de schrijfles beter uitstellen tot morgen,’ oppert hij.
‘Morgen help ik in de winkel.’
Zij komt gezellig dicht tegen hem aan zitten.
‘Monsieur Anis,’ zegt ze.‘Weet u, aan uw vingers is te merken dat u nooit deeg
hebt gekneed.’

Als Johannes wakker schrikt, is het nog niet helemaal licht. Hij stapt het bed uit en
schuift het gordijn opzij. Het landschap wenkt hem niet met zonnestralen en
vogelgefluit. Het waait zacht over het grijze maaiveld waarop de achterkant van
Debbies aankoop uitkijkt.
Wat heeft hij zich aangehaald?
Ook als zij op de gedachte was gekomen acrobaat te worden, had hij haar zonder
nadenken zijn diensten aangeboden.
Straks levert zij verhalen bij hem in, vol kinderlijke gebeurtenissen, - dorpsschetsen
waarin de raadselachtige aantrekkingskracht van haar jeugd verloren is gegaan achter
gezwollen taalgebruik.
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Johannes haalt een natte washand over zijn gezicht en kleedt zich aan. Buiten start
de auto onmiddellijk. Als hij de weg afrijdt, in de richting van de bergen, verschijnen
er regenwolken aan de horizon. De dag heeft weinig goeds in petto. Hoe moet hij
Nadine vinden? Hij weet zelfs niet of hij dat wil. Als kind fietste hij iedere avond
langs het huis van zijn eerste vriendinnetje. Veertien was hij; zijn schoenen knelden
op dansles. Daarom stond zijn gezicht altijd een beetje benauwd, alsof dat werd
veroorzaakt door de nabijheid van vrouwen. Ergens in de Vercors heeft Nadine
zojuist haar bed verlaten.
Hij denkt aan haar als aan een oudere zuster. Nathalie is negentien. Hij moet Nadine
om raad vragen en haar uitleggen waarom hij de gebeurtenissen hun gang met hem
laat gaan. Als hij dat tenminste begreep.
Hij zou haar kunnen tegenkomen. Het is vroeg opstaan voor wie naar de markt
moet. Maar net zo goed kan hij zijn auto neerzetten bij de invalsweg naar het stadje
waar zij vandaag zal verschijnen. Dan hoeft hij meteen niet die veel te hoge bergen
in, langs afgronden en door slecht gestutte tunnels. Johannes verlaat de ingeslagen
route en neemt een zijweg, die eveneens in de richting van de bergen voert. Maar
deze tocht duurt langer, zodat hij tijd heeft zijn komende stappen te overwegen. Bij
een boerderij ziet hij plotseling, alsof het er speciaal voor hem is neergezet, een geitje,
naast de moedergeit. Verrast en ontroerd tegelijk zet hij de auto stil en stapt uit. De
geiten staan achter prikkeldraad. Hij overweegt er overheen te stappen, maar in dat
geval moet het niet uitgesloten worden geacht dat de plaatselijke chien méchant hem
komt verscheuren. Bij overhaaste vlucht werkt prikkeldraad niet altijd mee. Daarom
blijft hij op afstand van de geiten, die zich zelfs zo ver mogelijk van hem vandaan
aan de overzijde van de wei opstellen, om te laten zien dat ze hem niet vertrouwen.
Kom dan, kom dan, roept Johannes, niet al te luid, want hij voelt er niets voor de
eigenaar van deze dieren uit te leggen wat hij komt doen.
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Op dat moment valt hem het meest gehate woord in dat hij kent. Geitenwol, denkt
Johannes, en in het plotselinge besef dat hij eigenlijk helemaal niet naar de markt
wil, kijkt hij onwillekeurig omlaag naar zijn sokken.

Het is een voordeel dat hij precies weet waar Nadine haar plek op de markt heeft.
Alleen de plaats ligt vast. Achter het lage tafeltje zit een verweerde boerenvrouw.
Ongetwijfeld is dit Nadines moeder, of haar grootmoeder; boeren klitten tot op hoge
leeftijd aan elkaar. De oplossing van het ene probleem leidt altijd onmiddellijk tot
het volgende. Een onmiskenbare opluchting vermengt zich met spijt. Johannes stelt
zich voor dat Nadine hals over kop naar Parijs is vertrokken.
Wanneer hij, gebiologeerd door de gedaanteverandering, nog even blijft staan,
klinkt dichtbij - te dichtbij - een triomfantelijke stem.
‘Kom eens kijken! Heb ik iets te veel gezegd?!’
Waarom denkt Johannes altijd dat onaangename dingen, zoals ontmoediging en
verveling, hem niet zullen treffen?
‘Maarten,’ groet hij, zonder op te kijken.
Zijn voormalige collega geeft hem een vriendschappelijk klapje tegen de bovenarm.
‘Ik heb Hetty meegebracht!’
Maartens echtgenote kijkt Johannes onderzoekend aan.
‘Nou,’ zegt ze,‘veranderd ben je niet. Ouder, grijzer, dikker. Maar dat reken ik
niet mee.’
‘Hallo Hetty.’
‘Naar ik hoor ben je in de kaas gegaan.’
‘Ach,’ zegt Johannes. ‘Dat is alweer verleden tijd.’
Maar Hetty laat zich niet afschepen. Oplettend kijkt zij om zich heen. Bij de
boerenvrouw blijft haar blik steken.
‘Is dat haar?’ vraagt ze haar echtgenoot. ‘Je had het over een bloedstollende meid.’
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Maarten maakt een hulpeloos gebaar in de richting van de hemel.
‘Johannes,’ vraagt Hetty. ‘Wat is er aan de hand?’
‘Wat is er aan de hand?’ zegt Johannes. ‘Tja, wat er aan de hand is; er is helemaal
niets aan de hand.’
‘Maak dat de kat wijs!’
‘Kun je je mij voorstellen? In kaas?’
‘Wil je een eerlijk antwoord?’
‘Graag.’
‘Het zou mij niets verbazen.’
‘Dat is tenminste een antwoord,’ zegt Johannes.
‘Je denkt zeker dat ik die onzin geloof,’ vraagt Hetty agressief, terwijl zij brood snijdt
op het terras van de door Maarten op sommige plaatsen eigenhandig gerestaureerde
boerderij.
In de uitgestrekte tuin verzorgt haar echtgenoot een plant.
Johannes houdt niet van tuinen, althans niet voldoende om ze te bezichtigen.
‘Wat voor onzin?’
‘Over die verkoopster. Kom nou! Ik wist niet dat je er zulke praktijken op nahield,
Johannes. Ik heb je vroeger nogal hoog geacht, hoewel ook weer niet al te hoog.
Maar als ik er aan denk op wat voor goedkope manier je met vrouwen omgaat...
Walgelijk.’
Johannes glimlacht.
‘Heb je me uitgenodigd om dat te vertellen?’
‘Dat hoef ik niet te vertellen,’ zegt Hetty. ‘Dat weet je.’
Johannes legt zijn handen aan weerszijden van haar schouders.
‘Ik ontmoette Maarten bij die kaasstal. Echt!’
‘Ha ha.’
‘Ik zweer het!’
‘Zweer het maar. En wat dan nog?’ Hetty maakt zich van hem los. ‘Voor mannen
zoals jij is zweren het gemakkelijkste
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middel. Maar ik heb altijd wel gedacht dat er een steekje aan je los zat.’
Na de lunch wil Johannes naar huis. Maar daar komt niets van in. Maarten haalt de
cognacfles en steekt een sigaar op.
‘Soms denk ik een hele dag aan niets.’
Dat had hij vroeger ook. Maar toen werd hij er voor betaald om wel iets te denken.
‘Wat zie je voor je, als je aan niets denkt?’
Maarten grinnikt.
‘Wat zou jij voor je zien als je aan niets denkt?’
‘Niets,’ zegt Johannes.
Maarten probeert het zich voor te stellen. Zo staren ze een tijdje voor zich uit.
‘Waar is je vriendin?’ vraagt Maarten ten slotte. ‘Waarom was ze niet op de markt?’
Johannes maakt een gebaar dat hij het niet weet en dat het hem ook niet kan schelen.
‘Maakt het je echt niets uit?’
‘Vredig is het hier,’ zegt Johannes. ‘Vredig en hoopgevend.’
‘Hoop waarop?’
‘Op een nieuwe wereld. Waar mensen het elkaar naar de zin maken.’
‘Maarten maakt het vooral zichzelf naar de zin,’ mengt Hetty zich in het gesprek,
als zij het terras op komt met koffie.
‘Hetty!’ roept Maarten. ‘Alsjeblieft.’
Alsof hij een geheime spreuk geuit heeft, die een logisch vervolg vindt in hevig
verdriet, begint zijn echtgenote plotseling te huilen.
‘Let maar niet op mij!’ roept Hetty, in de geruststellende zekerheid dat zij alle
aandacht op zich heeft gevestigd.
Even weet Johannes zich bevangen door de aarzeling die conflicten altijd bij hem
hebben teweeggebracht. Dan staat hij op en steekt zijn hand uit naar Hetty.
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‘Mag ik even met haar praten?’
‘O Jezus, ga je gang!’ Maarten knikt Johannes bemoedigend toe.‘Geef maar een
schreeuw als je hulp nodig hebt.’
Johannes pakt Hetty's hand en trekt haar op.
‘Wij gaan even rustig praten.’
Maarten kijkt naar zijn nagels en zucht.
‘Wat wilde je tegen me zeggen?’ snikt Hetty, als ze alleen zijn.
Het is alsof ze hem de tuin laat zien. Ver achter hen, achter struiken, is het terras.
Rook kringelt er omhoog - signalen van een verre stam.
‘Ik weet het niet, Hetty. Ik weet echt niet wat ik tegen je moet zeggen.’
‘Waarom neem je me dan mee?’
‘Omdat jij iets wilde zeggen, tegen mij.’
Achterdochtig kijkt zij hem door haar betraande ogen aan.
‘Hoe weet je dat zo zeker?’
‘Ik raad het ook maar.’
Hetty aarzelt, maar het hoge woord moet er uit.
‘Ik wil niet meer in Frankrijk wonen, Johannes.’
‘Je wilt niet meer met Maarten in Frankrijk wonen.’
‘En ik wil dat hij weer aan het werk gaat en gewoon ieder jaar overspannen raakt.’
‘Ik weet het,’ zegt Johannes. ‘Je wilt eigenlijk ook dat je kinderen weer klein zijn.’
‘En dat Maarten boodschappen met ze gaat doen, terwijl hij eigenlijk moet
studeren.’
‘En dat je nog op de middelbare school zit,’ voegt Johannes er aan toe. ‘En dat
Maarten opbelt om te vragen of je meegaat naar het jaarlijkse bal van de dansschool.’
‘Hij zou het erg vinden als ik weigerde!’
Johannes heeft nog steeds haar hand vast. Hij weet niet wat hij ermee moet doen.
‘En je wilde dat je klein was, Hetty,’ zegt hij zacht. ‘En dat je
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moeder riep: “In de oorlog had je ernaar gesnakt!”, omdat je je bordje niet leeg at,
terwijl zij zelf in zo'n geval nog eens van de bloembollen opschepten.’
‘En dan waren we stout geweest en vroegen heel lief aan onze moeder of ze het
niet aan vader wilde vertellen als hij thuiskwam. Want daar waren we bang voor.’
In dierbare herinnering kijkt Johannes naar zijn verleden terug.
‘En dan zei je moeder genadiglijk, als ze in een grote pan met aardappelen en
groenten stond te stampen, dat ze het niet zou vertellen. Maar als je vader dan om
vijf over zes aanschoof, barstte ze meteen in snikken uit en snotterde dat jullie zulke
krengen van kinderen waren.’
‘Ik wou dat ik mijn vader was!’ zegt Hetty venijnig. ‘En dat ik na de oorlog kon
meewerken aan de wederopbouw. Want dan had ik een doel voor ogen gehad in mijn
leven. Misschien was ik schrijver geworden. Schrijvers die de oorlog meemaakten,
hebben het maar makkelijk! Soms werd er vlak voor je raam iemand doodgeschoten.
Bij ons gebeurde nooit wat, in Amsterdam-Watergraafsmeer.’
‘Leeft je vader nog?’
Hetty knikt.
‘In dat geval,’ zegt Johannes, ‘verkeert hij in de mening dat je deze riante villa te
danken hebt aan het werk van zijn door de oorlog gelouterde handen, en dat je het
niet zelf verdiend hebt.’
‘Maarten heeft het ook niet verdiend. Toen de psalmdichter het lied schreef: “Daar
is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgestaan”, dacht hij niet aan
hem.’
‘Maar jij hebt het verdiend. Jij hebt ervoor gezorgd dat er nog iets van terechtkwam,
bij jullie thuis.’
Hetty snikt. Maar haar verdriet is een beetje over.
‘Johannes,’ vraagt ze, ‘Is het prettig, een andere vrouw?’
‘Het is allemaal schijn,’ zegt Johannes. ‘In werkelijkheid zit ik hier ook maar
alleen.’
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‘Dan moet ik je misschien eens komen opzoeken.’
‘Net als vroeger,’ glimlacht Johannes. ‘Toen we jong waren.’
‘En nog vroeger,’ zegt Hetty. ‘Als je elkaar zag, ieder aan zijn eigen einde van de
straat. Hoe je elkaar aanriep. Herinner je je dat?’
‘Ik weet het,’ zegt Johannes, en als vanzelf, zonder dat hij er erg in heeft, kraait
hij luidkeels door de uitgestrekte tuin: ‘Hoehoi! Hoehoi! Hoehipperdepip hoehazelip,
hoehoi!’

Wanneer hij 's avonds laat op zijn stukje land staat, trekken inktzwarte gedachten
voorbij. Geheel tegen zijn gewoonte in rookt Johannes een sigaret, uit een pakje dat
hij onder een stapeltje linnengoed in Tommies kamer heeft gevonden. Het is half
een. Johannes zoekt in zichzelf naar lichtpuntjes, die de donkere aanwas kunnen
verdrijven. Het lijkt wel een regendag in zijn jeugd, op vakantie in Noordwijk. Zijn
vader kocht pijpjes boetseerklei voor hem, in verschillende kleuren. Daarvan
fabriceerde hij poppetjes. Als hij klaar was, reikte zijn vader hem de eerste prijs uit.
Hoewel hij de enige deelnemer was, stemde dit eerbewijs hem gelukkig. Hij was
zonder concurrentie. Lange tijd heeft hij gedacht dat het zo zou blijven in het leven.
De eerste prijs bestond uit nieuwe pijpjes klei, die hij de volgende ochtend mocht
gaan kopen. Maar kijk, soms was dat niet nodig, want dan scheen de zon. ‘Naar het
strand jongens!’ riep zijn vader. ‘Johannes ga jij maar vast vooruit.’ Johannes zocht
een kuil die er nog min of meer lag van de vorige dag. Daarin trok hij zich terug met
het legertje fantasiefiguren dat hij meedroeg. ‘Zo kerel,’ zei zijn vader, die tegen het
middaguur arriveerde met broodjes. ‘Jij hebt je in het zweet gewerkt.’ Johannes
glimlachte en verdiepte zich in zijn boek. Soms moest hij een week doorbrengen met
zijn neefje. Hij zette het ventje aan het werk en beloofde hem prachtig ge-
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kleurde klei. Dan moest hij de kuil zo diep maken dat hij voor iedereen onzichtbaar
werd.
Genoegens van de jeugd. Naast Debbie maakte hij wandelingen met de
kinderwagen, terwijl Maartje onder de overkapping sliep.
‘Wat heeft dat kind er aan?’ informeerde hij. ‘Ze ziet niets.’
‘Doe niet zo dom, Johannes. Dat kind snakt naar de buitenlucht.’
‘Kun je snakken aan een baby merken?’
‘Het is maar bij wijze van spreken.’
‘Dus ik loop hier bij wijze van spreken, terwijl ik een mooi boek kon lezen.’
‘Je loopt hier omdat je een kind wilde. En nu heb je er een.’
‘Dat zie ik echt wel Debbie. Dat ik een kind heb. Maar jij wilde een kind.’
‘En jij wilde altijd doen waarvan je een kind krijgt.’
‘Als kind zat ik het liefst in de box, met een mooi boek over konijntjes.’
‘Gezonde kinderen eisen buitenlucht,’ stelde Debbie definitief vast.
Johannes wil naar binnen, maar de sigaret is nog niet op. Hij neemt korte trekjes,
zonder te inhaleren. Slechts gekleed in een short heeft hij het een beetje koud. Als
hij teruggaat naar Nederland duurt het niet veel langer dan een maand en dan moet
hij hier alweer naartoe. Op een dag zal hij Nadine terugzien, achter het veel te lage
tafeltje. Er is veel herhaling in de wereld. Vooral als je de helft van het leven achter
de rug hebt. Hij kan maar één ding verzinnen dat zich, althans in de voorstelling,
steeds als nieuw voordoet, hoewel het aan dat nieuwe in de uitvoering wel eens
schort. Hij moet er niet te veel over nadenken. Beter is het jezelf een rad voor ogen
te draaien en te doen alsof de dagen geen herhaling kennen. Dat is tegelijk de
blijmoedigheid van het vergeten. De ouderdom is wreed en genadig tegelijk. Stel dat
je als oude opa op de wijze van een twintigjarige naar een vrouw verlangt.
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Maar dat is nu precies mijn probleem, denkt Johannes.
Helemaal alleen is ook niks. De komende jaren zullen, dat weet hij heel goed, in
het teken van het afscheid staan, dat zich zal voordoen in velerlei variëteiten. Het is
niet anders dan in de jaren van de ontdekking. Eigenlijk hetzelfde dus: droevig en
vrolijk, het eerste neemt in de tweede helft van het leven de koppositie over van het
tweede.
Hij laat de sigarettepeuk op de grond vallen en trapt hem oudergewoonte uit onder
zijn voet. Au verdomme.

‘Zou je het erg vinden als ik een tijdje naar Nederland ging,’ vraagt hij aan Nathalie.
‘Is uw boek nu al af?’
‘Ja en nee mijn konijntje.’
‘Af en niet af? Dan kan toch niet?’
‘Bij het schrijven van boeken kan alles,’ doceert Johannes. ‘Mijn boek is af in het
hoofd en niet op papier. Veel boeken zijn af op papier en niet in het hoofd. Dat zijn
slechte boeken. Als ik terugkom ga ik je leren hoe je je gedachten op papier moet
zetten. Maar het is beter als je het eerst zelf probeert. Straks, als we gezwommen
hebben, zal ik je een paar onderwerpen opgeven. Daarmee moet je dan maar eens
beginnen.’
‘Van die onderwerpen als Te Groot voor Servet en Te Klein voor Tafellaken?’
‘Te Klein voor Servet maar Groot Genoeg voor Badlaken. Als schrijver moet je
nieuwe wegen vinden en het bekende vermijden.’
‘U vond het toch leuk in het zwembad?’
‘Het heeft mij een beetje in de war gebracht.’
‘Ik ga morgen naar Lyon. Naar mijn vriend.’
‘Ik vertrek naar mijn vrouw.’
‘Zou u bij me blijven, als ik dat vroeg?’

Rudolf Geel, De paradijsganger

154
‘Ach,’ antwoordt Johannes, na enig nadenken. ‘Ik zou op den duur een last voor je
zijn.’
‘U bent toch wel een beetje jaloers?’
‘Ik ben zelfs enorm jaloers! Ik moet er niet aan denken dat een ander je aanraakt.’
Nathalie glimlacht met gesloten ogen.
‘Ik vind uw vrouw aardig. Ik vind haar echt heel aardig.’
Johannes knikt. Zij heeft gelijk. Natuurlijk is Debbie aardig. Debbie is zelfs meer
dan aardig. Debbie is zijn vrouw.
‘Nathalie,’ zegt hij. ‘Het leven gaat vaak buiten aardig vinden om.’ Hij wacht
even. ‘Waarom wil je schrijver worden?’
‘Om te vertellen hoe vreselijk het is, op een dorp.’
‘Vandaag en gisteren was het minder vreselijk.’
‘Vandaag en gisteren heb ik ook niet willen schrijven.’
Hij pakt haar hand en drukt hem tegen zijn mond. Waarom hij dat doet, weet hij
ook niet. Hij weet het natuurlijk wel. Maar hij wil er niet over nadenken. Nadenken
is voor later. Wanneer haar geuren, haar stevige en toch zachte lichaam, samen met
haar dromen, een zoveelste uitbreiding vormen van zijn verleden. Goed en kwaad,
hand in hand. Zo moet het maar; het kan ook moeilijk anders.
‘Monsieur Anis,’ vraagt Nathalie. ‘Als u morgen weggaat, rijdt u dan toevallig
langs Lyon?’

‘Beste vriend,’ zegt de dokter. ‘We zullen je missen. Maar je komt terug in de zomer.
Met madame. Geloof me, dat is beter voor een man. Wat hebben wij aan alle onrust
die wij, willens en wetens, over onszelf afroepen? Sommigen noemen het een
lotsbestemming. Ah. “Mon âme est monogame; mon corps toujours dehors.”
Lamartine. Maar wij hebben onszelf aangepraat dat er bevredigender vormen van
liefde bestaan dan die wij ons hebben weten te verwerven. En wat dan nog? Mijn
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vrouw werkte vroeger soms een halve dag aan een gerecht dat wij in tien minuten
tot ons namen. Zo is het uiteindelijk ook met de liefde. Bij het ouder worden raakt
de mens vanzelf met minder tevreden.’
‘U dineert tegenwoordig toch niet bij McDonald's?’
‘Je eigen vrouw als fast food van de liefde... Daar zal ik over nadenken,’ belooft
de dokter. ‘Zullen we zeggen: tot spoedig?’
‘Tot spoedig.’
‘Soms is een Big Mac bevredigender dan ganzelever!’
Of getruffelde geit, denkt Johannes, maar de bitterheid is uit de gedachte
verdwenen.

‘Dan zet ik je hier af, Nathalie.’
‘Hij zal een beetje zenuwachtig zijn, door het wachten.’
Johannes streelt haar over een wang.
‘Het komt allemaal goed.’
‘En nu kan ik hem tenminste eens wat leren!’
‘Het is een heerlijke gedachte dat ik mij verdienstelijk heb kunnen maken.’
‘Dag monsieur Anis! Dag lieve Anis!’
Ze zwaaien elkaar na.
Het is nog een eind rijden, naar Nederland.
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III Verschijningen
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‘En,’ wil Debbie weten, als de kinderen zich hebben teruggetrokken op hun kamers.
‘Kon je nog een beetje wennen, in je eentje?’
‘Beetje eenzaam,’ antwoordt Johannes. ‘De enige aanloop in huis ben je zelf.’
Dit antwoord stemt Debbie tot volledige tevredenheid.
‘Dus ik moet volgende keer maar weer meegaan?’
‘Daar kan ik me nu al op verheugen!’
Glimlachend kijkt Debbie hoe een vaste hand haar wijnglas volschenkt.
‘Hoe is het nu met je?’ wil ze weten.
‘Tja. Hoe is het met mij? Laat ik ervan uitgaan dat ik genezen ben. Zo ben ik bij
voorbeeld weer helemaal verzoend met het bestaan. Hoewel, niet helemaal natuurlijk.
Half, zou ik zo zeggen. Waarschijnlijk zelfs iets minder. Maar in ieder geval niet ver
van de rode streep. Van nu af aan gaan we de zaken opbouwen. Dat heb ik mij
tenminste voorgenomen.’
‘Wat heerlijk dat te horen!’
Debbie buigt zich naar hem toe en legt haar hand op de zijne.
‘Johannes,’ zegt ze, eerst nog aarzelend maar al spoedig met meer zekerheid. ‘Je
bent altijd zo'n werkzame man geweest. Het is ook niets voor jou om doelloos voor
je uit te staren.’
‘Niets voor mij!’ beaamt Johannes met overtuiging.
‘Op je rug liggen, daar ben jij geen mens voor.’
‘Nee,’ zegt Johannes, hoewel met weinig overtuiging, want het kan ervan afhangen
wie naast je ligt.
‘Wat deed je zo de hele dag?’ wil Debbie weten.
Johannes moet lang nadenken.
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‘O ja,’ herinnert hij zich eindelijk. ‘Op maandag naar de markt.’
‘Dat doen wij samen ook altijd!’
‘Met jou is het leuker,’ zegt Johannes. ‘En op dinsdag...’
Hij wil zeggen: ook naar de markt. Maar de woorden blijven hangen.
‘Op dinsdag deed ik niets. Maar ik heb wel een excursie gemaakt,’ kan hij niet
nalaten eraan toe te voegen. ‘Naar een kaasboerderij in de Vercors. Machtig
interessant. Daar krijg je een heel andere kijk op boeren.’
‘Aan mijn kijk op boeren mankeert niets.’
‘Op de mijne was iets aan te merken.’
‘Waarom wou je opeens op excursie?’
‘Dat zal je niet geloven: ik raakte in gesprek met zo'n boerenvrouwtje.’
Debbie kan haar oren niet geloven.
‘En je bent altijd zo mensenschuw! Is het echt wel goed met je gegaan? Ik kan
toch nauwelijks geloven dat je in een mens veranderd bent. Kan ik die boerderij ook
bezoeken, van de zomer?’
‘Als het vrouwtje er dan nog maar is,’ zegt Johannes bedachtzaam.
‘Was ze zo oud?’
‘Maar nog iedere dag naar de markt!’
‘Eigenlijk zielig,’ zegt Debbie.
‘Zeg dat wel,’ beaamt Johannes. ‘Geiten stinken trouwens.’ Hij legt zijn handen
op haar wangen. ‘Ik heb honger. Zullen we in het geheim met z'n tweeën naar
McDonald's gaan?’

Navratilova verrassend gewipt.
Johannes laat de avondkrant naast zich op de grond zakken. Man bijt hond, dat
zou pas goed nieuws zijn. Hij bekijkt de
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beterende hand. Er blijft een litteken, als durende waarschuwing tegen overmoed.
Zijn voormalige speelpopje betreedt met grote, boze stappen de kamer. Haar is
een hem onbekende woede deelachtig geworden, een van de dagelijkse ongemakken
waarover hij haar allang niet meer straffeloos kan troosten.
‘Kom Sam, we gaan slapen,’ beveelt Maartje. Ze plukt de zwarte kater van de
bank en stopt hem onder haar trui.
‘Misschien moet Sammie muisjes vangen,’ oppert Johannes voorzichtig, want op
het gebied van huisdieren is Maartje niet de gemakkelijkste.
‘Sam heeft slaap.’
Ze kust Debbie op de wang en steekt haar tong uit naar Johannes.
‘Krijg ik niks?’
‘Nee.’
‘Dan hoop ik voor jou dat ik vannacht niet onder de tram kom. Want dan zul je je
leven lang spijt hebben van de gedachte dat je geen afscheid van je vader hebt
genomen.’
‘Waarom is-ie teruggekomen?’ vraagt Maartje op klaaglijke toon aan haar moeder.
Zij komt naar Johannes en laat uitgerekend op het plekje waar zijn kruin geen haar
vertoont een kloddertje spuug vallen.
Johannes weet dat ze ondanks alles van hem houdt.
‘Vergeet je strippenkaart niet, kale.’
‘Welterusten mijn engel.’
Even later rent Sam met opgeheven staart de trap af en verdwijnt schielijk naar
buiten door het kattenluikje.
‘Sam!’ roept Maartje van boven op bevelende toon. ‘Sammetje!’
Ze stommelt naar beneden.
‘Die rotkat heeft me gekrabd!’ schreeuwt ze vanuit de gang.
‘Eindelijk iemand die haar de baas is,’ oppert Johannes.
‘Ik heb anders geen last van het kind gehad. Dat begint duidelijk nu je weer thuis
bent.’
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‘Ik wil wel weer opkrassen.’
‘En mij alleen laten met die kinderen!’
‘Had je dan gewild dat ik gebleven was?’
‘Je moet doen wat je niet laten kan,’ zegt Debbie. ‘Dat heb je tenslotte altijd
gedaan.’
Johannes laat zich tevreden onderuit zakken op de bank waar hij ligt. Een niet
onprettig gevoel is dat: woedende berusting. Of berustende woede. Het komt op
hetzelfde neer. Hij is helemaal terug in het strijdperk. Een sportheld na een blessure
kan onmogelijk vervuld zijn van meer dadendrang.

Het is daarom een verheugend weerzien met de plaats waar hij hoort, waar zijn
fantasie de toppen heeft bereikt, en het vervolgens heeft begeven.
Even kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat Wanda al die tijd voor zijn
kamer op wacht heeft gestaan.
‘Johannes,’ roept Wanda. ‘Ben jij even gek!’
Hij lacht haar ontspannen toe.
‘Terugkomen,’ moppert Wanda. ‘Net nu het semester er zo goed als op zit.’
‘Mijn semester gaat altijd door,’ zegt Johannes, en het lijkt erop dat de belerende
toon alweer een beetje terug is.
Als hij het raam in zijn kamer open heeft gezet, komt Wanda binnen en gaat op
de rand van het bureau zitten, zoals vroeger.
‘Durf je al in het diepe, Johannes?’
Hij maakt een gebaar alsof dat het minste is wat hij aan kan.
‘Kijk deze scriptie dan wel even in voor het examen.’
Johannes weegt de in bonte kleuren uitgevoerde scriptie op zijn hand.
‘Misschien,’ zegt hij met een knipoog naar zijn medewerkster, ‘moet ik dan ook
maar weer eens een toespraakje houden.’
Wanda verstrakt.
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‘Weet je dat zeker?’
Johannes lacht smakelijk.
‘Hoeveel toespraakjes denk je dat ik gedurende mijn jaren hier gehouden heb?
Minstens 75.000!’
‘Kom nou!’
‘Ik vond 75.000 meteen al aan de hoge kant,’ moet hij toegeven.
De student is een ernstige jongen met een bril. Niet iemand om verliefd op te worden.
Dat lijkt geen van de aanwezigen van plan.
Het werkt verfrissend dat hij zichzelf weer eens kan horen praten, op de enigszins
gedragen toon, vol goed gekozen pauzes, die hij voor officiële gelegenheden bewaart.
‘En nu wat uw scriptie betreft...’
Steels kijkt hij opzij, naar Wanda. Zweet parelt op haar voorhoofd. Maar Johannes
weet dat het goed zal gaan, dat de vorm is weergekeerd, de wegen vastliggen, zodat
hij over vijftien jaar met een welgemeende receptie en een huldeboek afscheid zal
nemen.
‘Wat uw scriptie betreft...’
En ja, daar is de oude Johannes terug op de plaats waar hij regeert, al is het met
een krijtje als scepter.
Hij aarzelt. Dit is het bewuste punt. Eindelijk begrijpt hij zelf waar het fout dreigde
te gaan, of fout ging, in ieder geval waar zijn gedwongen vakantie min of meer begon.
Wat zal er komen? Hij is er zelf benieuwd naar. In gedachten schudt hij het hoofd.
En dan doet hij dat ook in werkelijkheid, een bestudeerd gebaar, zij het voor slechts
de meest oplettenden onder de aanwezigen waarneembaar.
‘Wat uw scriptie betreft, die zou ik opsturen naar een tijdschrift, met het voorstel
hem om te werken tot een artikel.’
Hij knikt de jonge doctorandus waarderend toe. Deze, het zweet eveneens in
minuscule druppeltjes op het gezicht, knikt
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blij en opgelucht terug. Een artikel! Zo ben je afgestudeerd en de dag erna meteen
beroemd! Heeft hij zich daarvoor de zenuwen gemaakt en vannacht niet geslapen?
Rare knakker, die Rijkaert.
‘Ik meen het,’ hoort Johannes zichzelf zeggen. ‘Stuur hem op en dan maar hopen
dat ze hem niet retourneren met de mededeling dat je hem wat hun betreft... Ik zou
zo zeggen: noemt u er gerust mijn naam als aanbeveling bij.’

Alles heeft een voordelige kant. Wie dood is hoeft bij voorbeeld niet langer belasting
te betalen.
Een bescheiden klop op zijn deur.
‘Sodemieter op!’ brult Johannes; maar hij kijkt wel uit. Daarom is het een intern
gebrul, alsof hij alleen zichzelf buitensluit.
Een hem vaag bekende vrouw stapt de kamer binnen.
‘Adelaïde,’ herinnert hij zich met een lichte schok.
‘Johannes! Kijk eens wie ik heb meegebracht?’
Nog nooit heeft hij een rolstoel zo krachtig zien remmen.
‘Mag ik je voorstellen?! Bas!’
‘Dat is lang geleden,’ weet Johannes te bedenken.
‘Ik kan het me niet herinneren,’ zegt Bas op verontschuldigende toon. ‘Vind je
het erg, Johannes?’
Adelaïde schudt het hoofd en kijkt op haar horloge.
‘Ik ga gezellig in m'n eentje de stad in. Spreken we over een uurtje of twee hier
weer af?’
‘Jawel generaal,’ antwoordt Bas.
‘We kunnen er trouwens beter drie van maken,’ beslist Adelaïde.
Als Johannes de deur voor haar openhoudt, blijft ze nog even staan.
‘We waren al een paar keer eerder langs geweest. Heb je het nog altijd zo druk?’
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‘Ik zat in het buitenland,’ antwoordt Johannes.
‘Dat zou niets voor Bas zijn, lang van huis.’
Als hij de deur achter Adelaïde heeft gesloten, keert Johannes terug naar zijn
bureaustoel. Bas heeft zijn vervoermiddel voor het raam geparkeerd en kijkt naar
buiten.
‘Een fantastische vrouw, Adelaïde,’ zegt Johannes.
‘Een geweldige moeder voor de jongens.’
‘Dat is waar ook,’ bedenkt hij zich. ‘Was ze vorige keer niet zwanger?’
‘Mijn schoonmoeder past thuis op de baby.’
‘En,’ vraagt Johannes voorzichtig. ‘Wat is het geworden?’
‘Een jongen!’
‘En alles... alles in orde?’
Bas kijkt strak voor zich uit.
‘Hij kan alleen niet lopen.’
‘O Jezus,’ zegt Johannes. ‘Wat verschrikkelijk.’
‘Baby's kunnen nooit lopen!’ lacht Bas. ‘Daar had ik je even mooi te pakken!’
Johannes lacht hartelijk mee.
‘Wat doen we?’ wil Bas weten. ‘Blijven we hier zitten of duiken we de kroeg in?’
Johannes wil de tijd liever uitzitten op zijn kamer. Maar Bas kijkt hem
verwachtingsvol aan.
‘De kroeg dan maar.’
‘En je moet maar zo denken, Johannes: ik rijd zelf!’
Bas moet opnieuw onbedaarlijk lachen.
‘Hoe is het met voetbal?’ vraagt Johannes als ze in de lift staan.
‘Voetballen gaat nog steeds slecht,’ antwoordt Bas. ‘Het was volley, weet je nog?’
‘Je moet wel rechtuit blijven rijden,’ adviseert Johannes, als ze later in de middag
het café hebben verlaten.
‘Aan mijn rijden mankeert niks!’
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‘Laat Adelaïde het maar niet merken!’
‘Adelaïde,’ schampert Bas.
‘Het is jouw Adelaïde,’ zegt Johannes. ‘Wil je dat even onthouden?’
Door toeval, en waarschijnlijk omdat hij gedachtenloos het wagentje achterna
wandelt, lopen ze plotseling langs het IJ. Een kanonneerboot glijdt met vrolijk
wapperende vlaggen door het water. Zware wolken drijven boven de in frisse kleuren
geschilderde flats aan de overkant.
‘Ben jij gelovig?’ vraagt Bas onverhoeds.
Johannes haalt zijn schouders op.
‘Hoe kom je daar bij?’
Bas grinnikt.
‘Het lijkt me leuk om op water te lopen.’
‘Ik heb genoeg aan land.’
‘In Nederland zou het kunnen,’ mijmert Bas. ‘Je zaken lopend afdoen op het water.’
Met een krachtige greep in het voortbewegingsmechanisme brengt Bas zijn rolstoel
tot stilstand.
‘Stel,’ zegt hij nadenkend. ‘Stel nou eens dat we de here Jezus tegenkwamen,
gewoon hier op de kade. Vind je het een vreemd idee?’
‘Ik had er zelf niet aan gedacht.’
‘Het is even wennen,’ zegt Bas. ‘Maar na het lezen van de bijbel vind je niets meer
gek.’
‘Heb je die dan helemaal gelezen?’
‘Als het waar is dat God hem geschreven heeft, dan verdient hij wel de Nobelprijs,’
zegt Bas. ‘Harry Mulisch vind ik ook aardig, hoewel de bijbel net nog iets beter. Wat
zeg jij?’
‘Het zal er ongetwijfeld om spannen.’
‘Ik had het wel eens moeilijk bij het lezen,’ gaat Bas verder. ‘Je kunt in het Nieuwe
Testament niet dood gaan of gestenigd worden, of daar staat die malle Jezus alweer
voor je. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Nou, dat is dan ook
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wel precies de enige die er energie genoeg voor heeft. En die Lazarus. Met zo'n naam
kan ik er ook bijliggen alsof ik dood ben. Waarom staat Jezus niet hier op de kade
en roept tegen mij: “Sta op Bas en wandel!” Ik heb toch niet voor niets dat hele boek
gelezen?! Dacht jij dat één christen het helemaal uit had?’ Geërgerd haalt hij zijn
neus op. ‘Maar wel allemaal lopen!’
Sta op Bas. Kon hij dat maar zeggen. Het helpt niet. Het enige dat hij voor Bas
kan doen is zorgen dat hij in het rechte spoor blijft. Veel is het niet.
Wat zou hij zelf tegen de here Jezus zeggen?
‘Bent u de here Jezus?’
‘Oi, lijk ik op Rambo?’
Langzaam rijdt hij met Bas langs de kade.
‘Misschien is de Jezus van onze tijd de wetenschap,’ zegt Johannes, eigenlijk meer
tegen zichzelf dan tegen Bas. ‘Goed, wij kunnen geen water in wijn veranderen.
Maar is dat werkelijk een nadeel? Wat doe jij op je feestje als de wijn op raakt? Dan
ren je naar de nachtwinkel! In onze tijd is voor een schlemiel van het type Jezus geen
functie weggelegd. Hoogstens valt er voor hem nog wat te schnabbelen als goochelaar.
De wetenschap heeft de magie overschaduwd.’
‘De wetenschap heeft mijn benen niet beter gemaakt.’
‘Misschien vinden de geleerden op tijd iets uit,’ oppert Johannes, in het besef dat
zijn stem schriel klinkt, in de buitenlucht.
‘Je bent zelf een geleerde!’
‘Ja, maar niet zo een.’
‘Dat zeggen ze allemaal.’
Johannes sluit zijn ogen en telt tot tien. Maar op de een of andere manier heeft hij
dit niet meer nodig. De bevrijding is nabij. En in ieder geval voelt hij zich lichter
dan in het begin van de middag. Lichter dan de hele dag al. Bijna zweeft hij. Maar
hij zweeft niet. Eindelijk staat hij met beide benen op de
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grond, nog wel niet in staat bergen te verzetten, maar molshopen hoeven het ook niet
te zijn.
Niets kan hem deren. Als hij straks de trein instapt, gaat hij, zelfs als er plaatsen
leeg zijn, meteen staan op het achterbalkon.
Tevreden kijkt hij om zich heen.
Waar is Bas?
‘Bas!’ schreeuwt Johannes. ‘Bas!’
Hij rent naar het water. Daar dobbert een eend, te midden van plukjes afval.
Johannes kijkt om. In de verte, zo ver dat hij hem niet meer kan inhalen, gaat Bas.
Met machtige armslagen beweegt hij zijn rolstoel over de kade. De verbetenheid
waarmee de sportman zich de longen uit het lijf perst, doet de gedachte opkomen
luidkeels te juichen. Maar zo simpel is hij gelukkig niet. Johannes kijkt op zijn
horloge. De drie uur zitten er nagenoeg op. Bas mag wel voortmaken.
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