In het Klaverpark
verhalenbundel

Alice Bakker
3

© 2019 Alice Bakker

4

In het Klaverpark kan álles
Trouwen, spelen, verliefd worden,
in bomen klimmen,
dansen in de natuur …
Alles!

Het gebeurde in het Klaverpark, 35 korte
verhalen over het leidmotief in elk van Alice’
verhalen. De laatste zin van het verhaal inspireert
voor de eerste zin van het volgende. De verhalen
(leestijd twee minuten) zijn los van elkaar te lezen.
Maar zonder Klaverpark geen verhaal.
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‘Grapjas!’ Tirza trok de capuchon over haar hoofd, zodat ze minder
zichtbaar was. Samen met Simone stak ze in het Klaverpark vuurwerk af.
Tenminste, het restje. Het overgrote deel was eergisteren de lucht in
gegaan.
‘Nee, echt. Daar.’
Vanachter een eik was een blauw schijnsel zichtbaar.
De overblijfselen van het pakket gooide ze net op tijd ver van zich af. Met
haar handen in de zakken van haar vest trad ze de agent tegemoet. ‘Kan
ik u helpen?’
‘Je stak toevallig geen vuurwerk af?’
‘Nee. Ik schrok me een ongeluk. Die knal! Illegaal, denkt u niet?’
De agent knikte licht, liet zich niet tot een uitspraak ontlokken. ‘En jij?’ Hij
keek Simone aan.
‘Nee, me-meneer,’ stotterde deze. ‘Ik-ik zou niet durven. Is dat niet meer
iets voor jongens?’
Argwanend keek de agent om zich heen. ‘Jullie zagen ook niemand
wegrennen?’
De meiden schudden hun hoofd.
In de struiken klonk gekraak. Er liep iemand. De agent verstarde, met
grote stappen ging hij op het geluid af, met de meiden in zijn kielzog.
En daar zagen ze hem rennen. Feike.
‘Kut,’ liet Tirza fluisterend vallen.
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‘Shit,’ mompelde Simone zachtjes. ‘En weg is de rest.’
De agent trok een sprintje en vatte Feike in zijn kraag. ‘Honderd euro,’
hoorden ze hem zeggen. ‘En geef dat maar aan mij.’
‘Het is niet …,’ riep Feike gefrustreerd. ‘Het is van …’
‘Die twee? Maak dat de kat wijs. Dat zijn échte meisjes.’ Uit de struiken
verscheen de agent weer, met het pakketje onder zijn arm. ‘Gelukkig
nieuwjaar.’ Hij gaf ze een doosje sterretjes. ‘Bedankt voor de tip.’
‘Tip?’ Tirza haalde haar schouders op. Giechelend pakte ze twee sterretjes
uit het doosje waar met grote letters ‘FEIKE’ op stond, stak ze aan en
omhelsde haar vriendin. ‘Op Feike,’ proostte ze met het brandende stokje.
‘Op ons,’ lachte haar vriendin. ‘Twee échte meisjes.’
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‘Twee échte meisjes?’
‘Tja … wat zijn échte?’
‘Nou, dat,’ Tom wees naar een meisje die zo op de cover van de Vogue
kon.
Vera zuchtte, haar schaatsen strak onderbindend. ‘Wat een opdracht. Wat
móeten we ermee?’
Ze schaatsten om de hoge eik, om zich heen kijkend wie ze konden
vragen.
‘Waarom?’ had ze gemompeld, toen ze eerder die dag de uitdaging las in
de appgroep, maar Tom zag er de lol van in.
‘Kom,’ zei hij. ‘Naar de ijsbaan in het Klaverpark, daar lukt het.’
‘De ijsbaan?’ riep ze verbaasd, ‘alsof het daar lekker warm is.’
Nu stonden ze op de schaats, met verkleumde handen. Je deed je
handschoenen niet uit, laat staan je trui. Meisjes waren er genoeg. Maar
wie was er zo gek?
‘Mag ik iets vragen?’ hoorde ze Tom zeggen. ‘Ik zoek twee meisjes die op
de foto willen, voor een challenge.’
‘Ik wil wel,’ zei het Vogue-meisje, ze trok een duckface.
‘Met je blote navel,’ zei Tom snel.
Het meisje gaf hem een venijnige armstoot.
Hij waggelde, probeerde zich vast te grijpen en ging glibberend onderuit.
Vera trok hem lachend weer overeind. ‘De verkeerde, ze is echt, maar niet
gek.’
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‘Wij doen het,’ hoorden ze een klein meisje zeggen. ‘Als jullie ons helpen
met ónze challenge.’
Tom knikte snel. Ze waren jong, maar meisjes waren het zéker.
‘Wij zamelen eten in, door de koude winter,’ zei een van de meisjes
bloedserieus.
‘Voor de eenden,’ verduidelijkte de ander.
‘Eenden?’ Tom pakte zijn lunchbox en scheurde vertwijfeld een stuk brood
af. De meisjes stonden al klaar, met hun trui omhoog.
Vera maakte de foto en stuurde hem in de groep.
Ze schudden hem de hand. ‘De eenden zijn u dankbaar, meneer.’
Hij keek ze glimlachend na. Aan de rand van de ijsbaan knielden ze bij de
eendenvijver. ‘Deze waren écht én gek,’ grinnikte hij. ‘Met het hart op de
juiste plek.’
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Met het hart op de juiste plek, hoe kreeg hij dat voor elkaar? Frans zuchtte.
Alsof hij zelf iets aan de plek kon veranderen. Ineens moest hij denken aan een
liedje dat hij ooit in het theater hoorde. Oud, maar de tekst was van alle tijden.
“Iets dat waggelt, kwaakt en vaak toeristisch bermt”, die zin kon hij zich nog
goed herinneren. “De parabel van de Eekhoorn en de Eend“, vond hij op
Google. Hoewel hij het vroeger van voor tot achter meezong, moest hij nu even
lezen hoe het ook alweer ging. Over de gierige eekhoorn die zich suf verzamelt
en de eend die rustig afwacht tot men hem zijn eten komt brengen. Een lied
met een missie, daar hield hij van.
Was het feit dat hij hieraan dacht een verborgen boodschap? Was hij dan die
gierige eekhoorn of die te makkelijke eend? Sparen kon hij wel, maar eerlijk was
eerlijk, hij leunde ook maar wat graag achterover. Had dat soms met de plek
van zijn hart te maken?
Vanaf het bankje in het Klaverpark had hij zicht op de vijver. Hoewel het nu
winter was, leden die luie eenden inderdaad ogenschijnlijk geen honger. Altijd
wel iemand die met een zak broodkruimels langskwam. Hij voelde in zijn
zakken. Niks. Was dat het? Dat hij niet eens wat overhad voor een eend?
‘Denk daar maar eens over na,’ had Marieke verbolgen gezegd. ‘Als je morgen
je rondje door het park loopt.’
Hij was zich van geen kwaad bewust. Het werd tijd dat hij zijn benen weer
strekte, zijn voeten begonnen koud te worden. Neuriënd stond hij op, het lied
zat direct weer in zijn hoofd. Hardop zong hij: ‘Als stervensbegeleiding zegt de
eekhoorn: eigen schuld. Wie ’s zomers te veel snatert …’
‘… is ’s winters uitgeluld,’ klonk het, vanaf het pad.
‘Marieke!’ zei hij verrast. ‘Ken je de tekst? Niémand kent dat lied!’
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‘Tuurlijk wel,’ glimlachte ze. ‘Sorry.’
Hij fronste.
‘Ik was oneerlijk tegen je, gisteren. En vanmorgen was je ineens vertrokken. Er
is maar één plek waar hij kan zitten, dacht ik. Et voilà!’
Hij pakte haar hand stevig vast en samen wandelden ze langs de vijver. ‘Ben ik
die eekhoorn of die eend,’ vroeg hij vertwijfeld.
‘Een sufferd,’ knipoogde ze. ‘Maar ik hou ervan.’
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‘Maar ik hou ervan,’ stampvoette het meisje.
‘Je kunt niet altijd je zin krijgen, Aafje,’ zei haar oma belerend. Ze pakte een
boek uit haar tas, sloeg hem open op bladzijde zesentwintig en begon voor te
lezen. ‘Ik weet niet of mam wel geschikt is om mij vriendschapsadvies te geven,
want vriendschap tussen jongens is …’
Aafje onderbrak haar oma ruw. ‘Waarom altijd “Het leven van een loser”,
waarom niet míjn boek.’
‘Dat zei ik net al lieverd, je kunt niet altijd …’
‘Maar alstublieft, lees nu voor uit deze,’ ze trok het kinderboek uit oma’s
handen en stopte daar “De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween”
in.
‘Is dit niet voor volwassenen?’ verzuchtte haar oma.
‘Het gaat over een leuke opa,’ verduidelijkte ze.
Haar oma ging even verzitten en sloeg toen met lichte tegenzin het boek open.
‘Bij het begin beginnen?’
Aafje wees haar de boekenlegger.
Haar oma keek even verward, maar snapte toen wat ze bedoelde. Hortend en
stotend begon ze voor te lezen. Dit was duidelijk niet geschreven voor
kinderen.
Aafje ging eindelijk naast haar zitten en leek van het verhaal te genieten, dus
oma las gestaag door. Ze zag niet dat er een dame met een hondje bij het
bankje in het Klaverpark stil bleef staan, om mee te luisteren. Ook twee jongens
met een bal onder hun arm stonden er ademloos, evenals de man die met een
zak broodkruimels duidelijk onderweg was naar de eendenvijver. Er dromden
steeds meer mensen om het bankje.
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Toen het hoofdstuk eindelijk uit was, keek oma op. Verbaasd sloeg ze haar
publiek gade. ‘Hemel, was het zo interessant?’ vroeg ze verschrikt.
‘Hm, hm,’ humde de mevrouw van het hondje. ‘Goede keus!’
‘Ook voor háár?’ vroeg oma op fluistertoon.
‘Welja, nooit te jong voor een goed boek. Er staan leerzame dingen in.’
‘En die twee dan?’ ze wees de twee voetballertjes aan. ‘Die opa doet toch rare
dingen, zo voor kinderen?’
‘Kunt u niet doorlezen?’ vroeg een van de twee. ‘Ik wil weten hoe het afloopt.’
Ze sloeg het boek weer open en las verder. Binnen korte tijd zat ze weer
helemaal in het verhaal en merkte nauwelijks dat het schemerig werd. Toen ze
het boek eindelijk dichtsloeg, werd er een massale zucht geslaakt.
‘Oké Aaf, als ik honderd word, ga ik het nét zo doen.’
‘Oma,’ Aafje keek haar wijs aan: ‘U kunt niet altijd uw zin krijgen.’
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‘U kunt niet altijd uw zin krijgen,’ had zijn dochter gezegd. Nou, dat maakte hij
zelf nog wel uit. Mopperend vertrok Sjaak naar het Klaverpark, met de
verrekijker aan het koord meeslepend in zijn linkerhand. Vogels tellen ging hij.
‘Maar dat was vorige week, pa, toen werd u opgeroepen om die beesten te
tellen, nu heeft dat geen zin meer.’
Wie was zij, om te bepalen wat, wanneer zin had? Als hij vandaag de mussen
wilde tellen, wat maakte haar dat uit? Hij zette zijn verrekijker aan zijn ogen en
stelde het ding scherp. Zag hij ze daar? Ja, op de parkbank, minstens drie. Hij
wandelde dichterbij, tot bij plots languit op het pad lag.
‘Gaat het, meneer?’ Een jogger hield zijn pas in en stak zijn hand uit om hem
overeind te helpen.
‘Ach jongen, wat zal ik zeggen?’
‘Misschien kunt u beter wandelen zonder die verrekijker,’ zei de man
betweterig.
‘Wat weet iedereen toch goed wat ik wel en wat ik niet moet doen,’ snauwde
Sjaak.
‘U heeft gelijk, meneer. U moet het zelf weten.’ De jogger wilde de pas weer
inzetten, toen de oude man hem aan zijn mouw trok.
‘Sjaak van der Kwast, aangenaam.’
‘Joost,’ zei hij, niet direct toeschietelijk.
‘Geen achternaam?’
‘Puin, en dat zeg ik niet tegen iedereen.’
‘Joost Puin?’ vroeg de oude man met glimoogjes. ‘Meen je dat nou?’
De jogger knikte.
Sjaak schoot in een onbedaarlijke lach.
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‘En dat is de reden dat ik het niet tegen iedereen vertel,’ snauwde Joost op zijn
beurt. ‘Weet je hoeveel foute grappen je om je hoofd krijgt, als je zo heet?
Puinhoop, Joost maakt er een zootje van, Joost woont in een ruïne, ga je al naar
je afvalberg?’
‘Rommelkont,’ grinnikte Sjaak.
‘Wel ja, verzin jij er nog één.’ Hij begon de oude man ineens te tutoyeren. Hij liet
zich op de parkbank zakken, de drie mussen schoten de lucht in.
‘Jaag jij die vogels even weg, ik was ze aan het tellen.’
‘Mussen tellen? Kwibus, dat was vorige week!’
‘Kwibus?’
‘Van der Kwast heet je toch? Snoeshaan! Vreemde vogel!’
‘Jij Bouwval,’ hinnikte Sjaak.
Brullend vielen de twee mannen elkaar in de armen.
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Brullend vielen de twee mannen elkaar in de armen.
‘Dat meen je niet,’ schreeuwde Johan. ‘Wat zei Dorothea toen?’
‘Dat jij en ik uit dezelfde klei gebakken zijn.’ Bas gaf hem een klap op zijn arm.
Ineens was Johan doodstil. Hij liet het even op zich inwerken. ‘Klei?’ zei hij
verontwaardigd. ‘Wat bedoelt ze daarmee?’
‘Nou gewoon,’ Bas klopte hem gemoedelijk op zijn arm. ‘Dat we dezelfde
afkomst hebben. Dat jij en ik dezelfde roots hebben, zeg maar.’
‘Dorothea?’ zei hij verbaasd.
Bas knikte.
‘Ik begrijp het niet. Wat zit ze ineens over klei te teuten?’
‘Niet teuten. Dat is een spreekwoord, Johan. Dat begrijp je toch wel?’
Als een boer met kiespijn liet Johan een lachje opkomen.
‘Het klopt toch, we zijn toch uit dezelfde klei? Je bent mijn broer. Als er iemand
uit dezelfde klei gebakken is…’
‘Maar hoe weet ze dat? We hebben toch niemand verteld dat wij beiden, dat jij
en ik …’
‘Klopt,’ onderbrak Bas zijn broer. ‘Maar dat neemt niet weg dat wij trekjes van
elkaar hebben. Dat we op elkaar lijken. Waar maak je nu eigenlijk een probleem
over?’
Johan leunde op zijn schep en keek verward om zich heen.
‘Vertrouw je haar soms niet?’
‘Natuurlijk wel. Het is alleen dat …’
‘Het komt een keer uit, dat weet je toch?’
Johan knikte.
‘Misschien moeten we gewoon eerlijk zijn.’
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Ineens proestte Johan het uit. ‘Het is toch eigenlijk verschrikkelijk. Dat we ons
op de kop laten zitten door iemand als Dorothea.’
‘Zeg, praat voor jezelf.’ Bas’ gezicht stond strak. ‘Jij laat je op je kop zitten.’
‘Ik heb straks een date met haar, wist je dat?’ Johan keek hem schuin aan,
duidelijk uit op een reactie.
‘Ik ook’. Hij stak zijn schep diep in de grond en deed net of hij de starende blik
van zijn broer niet zag. Op tijd ontdekte hij de vuist. Door snel te bukken, ging
hij rakelings langs zijn hoofd.
‘Wat moet dat?’ hoorden ze in de verte. Daar, aan de andere kant van het veld
in het Klaverpark, stond ze. Langzaam kwam ze hun kant uit.
‘Hoi,’ zei Johan verlegen. ‘Het is niet wat je denkt.’
‘Hoi,’ zei Bas met iets meer bravoure. ‘We hadden het net over je.’
‘Dat weet ik. Ik hou van jullie allebei, dat weten jullie toch?’
‘Wist je het?’
Wulps lonkte ze van de een naar de ander.
Johan voelde een siddering door zijn buik gaan. Langzaam ging zijn blik naar
zijn broer. Daar stond hij, de verrader. Duidelijk hopeloos en nog meer verliefd
dan hij. De aansteller! Met een narcis tussen zijn tanden geklemd...
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Met een narcis tussen zijn tanden geklemd, stond Marc in de deuropening
van Inekes keuken. In zijn handen had hij een enorme bos. Twee
helderblauwe ogen keken haar aan.
‘Voor mijn schone liefde,’ wist ze te ontcijferen uit het gemompel dat
Marc door de bloem uitbracht.
Ze schaterlachte bij de aanblik, het was aandoenlijk. ‘Waarom zo veel?’
vroeg ze hem, ‘en hoe kom je eraan?’ Marc knielde voor haar neer,
spuugde de narcis vol overgave uit zijn mond op Inekes schoot en zei: ‘Uit
het Klaverpark. Voor jou. Dit is je leeftijd, toch?’ Een voor een liet hij de
narcissen op haar vallen, terwijl hij haar aanstaarde.
De bloemen leken onophoudelijk op haar lijf te vallen. Haar blik werd
gevangen door zijn mooie ogen, terwijl ze schokkend tot de ontdekking
kwam hoe belachelijk dit was. Hij was … Hoe oud was hij eigenlijk? En
zij… Ze keek naar de narcissen, het klopte wel ongeveer. Drieënvijftig.
Een stukgelopen carrière, verveling en nieuwsgierigheid brachten haar bij
de opleiding voor tandartsassistent. Haar klas bestond louter uit
twintigers. En zij. Ze voelde zich belachelijk toen ze de eerste schooldag
haar klas inkwam. Ze wist zeker dat haar klasgenoten haar giechelend
aangekeken hadden, als ze nóg vijf jaar jonger waren. Was dit
volwassenenonderwijs? Ze wist dat ze zelf oud was en de rest ook wel
degelijk volwassen. Ze wilde zich omdraaien, weglopen, tot ze zich
bedacht dat ze dat al te vaak gedaan had in haar leven. ‘Doorzetten Ien,’
fluisterde ze zichzelf toe, terwijl ze op de laatste rij in de klas plaatsnam.
‘Ik ben Marc,’ zei de jongen achter haar.
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‘Ineke,’ zei ze zacht, terwijl ze zich omdraaide om hem een hand te geven.
De twee mooiste ogen die ze ooit in haar leven gezien had, keken haar
aan. Ze was gevangen in zijn blik. De eerste pauze gebeurde het al, Marc
en zij vonden het hok van de kopieermachine en bedreven snel en
gedreven de liefde. Leeftijd maakte niet uit, maakte ze zichzelf wijs, het
was de levensfase waarin ze zaten.
Toen Jaap ’s avonds vroeg hoe haar eerste dag was, kon ze niet anders
dan enthousiast antwoorden dat het geweldig was. Jaap keek
bedenkelijk, hij vond haar carrièreswitch complete onzin.
‘Geweldig?’ zei hij, terwijl hij zijn wenkbrauwen fronste.
‘Het geeft me zo veel energie,’ zei ze. Ze plofte op zijn schoot en begon
hem te zoenen. Jaap schudde haar van zich af en duwde haar in de bank.
Terwijl hij naar de keuken liep voor een biertje, hoorde ze hem mompelen:
‘Bakvis…’
‘Is leeftijd opeens een issue?’ Marc keek haar vragend aan, maar toen hij
zag dat er een traan over haar wang liep, sloeg zijn stemming om naar
grimmig. ‘Je gaat toch niet terugkrabbelen, Ien?’ In zijn ene hand had hij
nog een narcis vast, zijn andere omsloot haar bovenarm, terwijl hij haar in
een keukenstoel duwde…
Ineke stond op, de narcissen vielen langzaam op de grond.
Marc stond ook op, hij kon bijna niet anders, want door haar plotselinge
manoeuvre moest hij kiezen tussen languit gaan of opstaan.
Met haar linkervoet schepte ze een klein deel van de bloemen, waarna ze
ze met een zwieper zijn kant op schopte. ‘En dit is jouw leeftijd?’
Deze ‘Nieuwe lente’ is het beginstuk van het verhaal ‘Een nieuwe lente’, in 2014 verschenen in de
verhalenbundel Overgave.
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‘En dit is jouw leeftijd?’ De trainer keek haar meedogenloos aan, terwijl hij een
getal op zijn papier aanwees.
‘Is dat aan me te zien, of zo? probeerde Noortje zichzelf te verdedigen.
‘No offence,’ zei hij met zijn handen in de lucht. ‘Het staat gewoon op je
inschrijfformulier. Ik check alleen.’
Ze zuchtte, waarom voelde ze altijd de behoefte zich te verdedigen? Gisteren
nog, kreeg ze van haar telefoon een berichtje: “Goedemorgen, Noortje. U hebt
gisteren uw dagelijkse doel niet gehaald. Probeer vandaag tien minuten extra
actieve tijd in uw dag op te nemen.” Het was toch van de gekke dat zo’n ding
dat tegen je zei? Hij zei nog “u” tegen haar ook. Ze was in staat zich tegenover
haar telefoon te verdedigen.
‘Klopt het?’ de trainer wachtte blijkbaar op antwoord.
Ze knikte bijna ongemerkt. ‘Maar het maakt niks meer uit, ik ga hier weg.’
‘Omdat ik naar je leeftijd vraag?’ de trainer keek haar verbolgen aan.
Gelukkig zei hij “je”.
‘Nee, omdat ik er klaar mee ben. Ik ga een frisse neus halen, in het
park.’ Monter stapte ze niet veel later de deur van de sportschool uit. Ze had er
flink de pas in. Bij de ingang van het Klaverpark hield ze even in. Links of rechts?
Voor de ene kant moest ze eerst het water over. Dat was een forse wandeling.
Die aan de andere kant kon een kleuter zelfs handelen.
Ze besloot voor de lange wandeling te gaan. Een diepe teug lucht maakte dat
haar neus daadwerkelijk fris aanvoelde. Niemand kon haar morgen vertellen
dat ze haar doel niet had gehaald. ‘Opzouten, met je tien minuten extra,’ zei ze
hardop.
De man die haar op de brug passeerde keek haar aan alsof ze gek was.
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Toen hij uit het zicht was, durfde ze te zeggen: ‘Je hoorde het goed. Ik praat in
mezelf.’
‘Blijkbaar,’ zei een vrouw, die haar op straf tempo inhaalde.
Verbaasd keek ze haar na. Die vrouw was zeker tien jaar ouder dan zij. Hoe kon
zij zo hard …
Ze trok een sprintje om haar in te halen. ‘Excuseer, mag ik u vragen, hoe vaak
traint u?’
‘Elke dag,’ zei de vrouw stralend.
Noortje voelde dat ze ging hijgen, ze kon haar eenvoudigweg niet bijhouden.
De vrouw voelde blijkbaar niet de behoefte nog meer vragen te beantwoorden,
want ze ging snelwandelend op naar de volgende brug.
‘Dat is me een brug te ver,’ zei Noortje weer hardop. Naar de vrouw, die haar
allang niet meer kon horen – dacht ze – riep ze: ‘Morgen doe ik tien minuten
extra.’
De vrouw draaide zich om en stak haar duim op.
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Hij draaide zich om en stak zijn duim op. ‘Perfect. Maar het ultieme gebaar voor
perfectie …’ Hij drukte zijn wijsvinger stevig tegen zijn duim en stak de andere
drie vingers de lucht in. ‘En als je je middel- en ringvinger beweegt …’ Lukas gaf
een demonstratie, terwijl hij zijn hand achter het verlichte laken liet glijden.
‘Dan is het een konijn.’ Hij had slechts een handvol lachers op zijn hand. ‘Heeft
iemand zich ooit afgevraagd wat perfectie met konijnen te maken heeft?’
Vragend keek hij de zaal in het Klaverparktheater rond. Weinig reactie. Dit werd
een moeizame avond. Snel dacht Lukas na. Kon hij zijn sketch nog over een
andere boeg gooien? Hij had zijn dag niet, niets leukers dan wat hij gepland had,
schoot hem te binnen. Hij besloot zijn verhaal te vervolgen: ‘Een konijn is verre
van perfect. Een gefrustreerd konijn doet niets anders dan in zijn eigen kont
bijten en omdat konijnen gewoontedieren zijn, zullen ze hun slechte gedrag
niet snel afleren. Eigenlijk kun je helemaal niet verwachten dat een konijn
perfect is, geen enkel levend wezen is namelijk perfect. U niet, ik niet.’ Lukas
keek de zaal rond, geen enkele reactie. ‘Maak er dus zo snel mogelijk een
stoofschotel van. Grote kans dat hij namelijk wél perfect smaakt.’ Met zijn hand
maakte hij weer het bekende ‘perfect’ gebaar.
In de zaal was het muisstil. Tjonge, waar was hij mee bezig? Waarom leek dit
verhaal vanmiddag zo leuk? Wat bezielde hem? Een straal licht aan het eind van
de zaal deed Lukas opkijken. Een man of tien verliet de zaal, de deur
demonstratief achter zich open latend.
‘Kunt u de deur achter uw kont dichtdoen?’ Hij kon het niet nalaten de mensen
toe te schreeuwen. Op de eerste rij stond een vrouw op, ze leek weg te willen
lopen, maar bedacht zich op het laatste moment. ‘Ga je nog wat grappigs
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vertellen?’ riep ze scherp. ‘Anders ga ik er ook vandoor.’
‘Ik hou je niet tegen,’ verzuchtte hij. ‘Leuker wordt het niet …‘
Dit is een fragment uit ‘Geen konijn is perfect’ verschenen in de verhalenbundel ‘Het gebaar’ in
2014. Deze week is het Nationale Complimentendag. Omdat het geven van een compliment héél onNederlands is, hebben we het blijkbaar nodig om een hele dag verplicht met ons duim omhoog te
zitten. Of met je wijsvinger tegen je duim…
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‘Leuker wordt het niet,’ zei de gids met een verbeten lachje.
Janneke wilde niet direct toegeven, maar deze tocht viel haar zwaar
tegen. “Spot de Big 5” had ze op aanplakbiljetten door de stad zien
hangen. Wat ze nu gezien had, was een ree. Maar die zag ze met
regelmaat, als ze jogde in het gebied rond de Waterleidingduinen in de
buurt van haar huis. Voor die ‘grote vijf‘ was ze speciaal naar het
Klaverpark gereden, toch een ommetje. ‘En dat everzwijn dan?’ vroeg ze
voorzichtig.
‘Dat ben ik.’ De gids liet een bulderende lach horen.
Dat kun je wel zeggen, dacht ze. Het was maar net aan dat ze het niet
hardop zei. ‘Ik kom hier voor een vier uur durende safari en alles wat ik zie
is een fucking ree?’
‘Nou, nou,’ de gids keek haar afkeurend aan. ‘Hou je taal in, wil je? Ik heb
nu eenmaal niet in de hand wie zich laat zien. Wees blij dat de zeehond
niet in ons rijtje thuishoort, die vind je sowieso niet in het Klaverpark.’
Janneke was blij dat het erop zat, ze ging naar huis. Mokkend verwisselde
ze haar schoenen, terwijl ze in de auto wilde stappen.
‘Ik heb nog koffie, hoor.’ Hij pakte een thermosflesje uit zijn rugzak en
schonk twee bekers in.
‘Linksom of rechtsom, ik had wel meer animo verwacht. De hele stad
hangt vol met posters. Waar is iedereen?’
‘Ook dat heb ik niet in de hand, lief.’
Waarom noemde die man haar ineens lief? Ze keek om zich heen, hopend
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dat er iemand anders in de buurt was, waar hij dat tegen zei.
‘Mensen hebben het allemaal druk tegenwoordig,’ vervolgde de gids. ‘Die
gaan niet meer op avontuur. Hooguit als de zon schijnt, maar niet als het
zo druilerig is als vandaag.’
Het was het eerste verstandige wat de man vandaag zei.
‘Daar heeft u een punt,’ gaf ze toe.
‘Ik ben blij dat jij de moeite nam.’ Hij pakte haar bij haar arm en gaf er een
vriendschappelijk kneepje in.
Ze gruwde, trok haar arm terug en zei: ‘Tja, we blijven allemaal maar wat
graag binnen de gebaande paden.’
‘Ik niet hoor, ik duik regelmatig de struiken in,’ met pretoogjes keek hij
haar aan.
Ze was er klaar mee. Het was inderdaad een everzwijn. Het laatste restje
koffie goot ze in haar keel en ze gaf hem het bekertje terug. ‘Tot ziens,
meneer,’ mompelde ze. Dat meende ze niet, ze hoopte deze man nooit
meer te zien.
Net toen ze hem een hand wilde geven, werd de man gelanceerd. Een
everzwijn stond op het pad, gevaarlijk naar hem grommend.
Ze stapte snel in, sloot snel de autodeur en startte de motor. ‘Kijk aan,
daar heb je je broer,’ mompelde ze. ‘Tot nooit, meneer!’
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‘Meneer!’ Onder misschien wel de grootste boom in het Klaverpark riep
een meisje met haar hand om haar mond naar boven. ‘Meneer!’
Wilma liep naar haar toe en vroeg wat ze aan het doen was.
‘Kijk,’ zei ze verwonderd, ‘er zit een man in de boom.’
Verbaasd keek ze omhoog en warempel, helemaal bovenin, minstens vijf
meter hoog, zag Wilma een man zitten.
‘Meneer, hier beneden, hier ben ik.’ De man hoorde haar niet, of hij deed
net of hij haar niet hoorde.
Wilma begon ook te roepen, zonder resultaat. Ze keek het meisje aan en
zei: ‘Weet je wat, ik tel van vijf tot nul en bij nul roepen we samen.’
Ze knikte en samen riepen ze op hun hardst: ‘Menéhéér!’
Verschrikt keek de man naar beneden, bijna was hij uit balans. ‘Ga weg,’
schreeuwde hij, ‘laat me met rust.’
Het meisje keek haar aan, haalde haar schouders op en huppelde weg.
Verbaasd keek ze haar na, haar gehoorzaamheid én zijn boosheid
verbluften haar. Kon ze die man hier nu zomaar laten zitten? Moest ze de
politie niet bellen, of de brandweer? Ze nam een besluit, stel dat hij eruit
viel. Dan had ze op haar geweten dat ze er niets aan gedaan had. Wilma
zette haar handen weer om haar mond en riep: ‘Meneer, kan ik echt niets
voor u doen?’
Zonder naar beneden te kijken, riep hij: ‘Heeft u me soms niet gehoord?
Laat me met rust, láát me.’
Nee, dacht ze, ik laat u niet. Ze nam plaats op het bankje onder de boom
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en praatte verder. ‘Zal ik koffie voor u halen? U heeft misschien wel dorst.
Of thee, misschien houdt u meer van thee? Meneer, een broodje
misschien? Een appel, hier, ik heb nog een appel in mijn tas.’ Ze rommelde
wat in haar tas en toverde een appel tevoorschijn.
De man bleef bewegingloos voor zich uit staren.
‘Ik kan best iemand voor u bellen, uw werk? Moet ik iemand
waarschuwen? Uw vrouw?’
Zou ze onder normale omstandigheden met deze man praten?
Waarschijnlijk niet. Maar deze omstandigheden waren niet normaal. Ze
vertelde de man over de kapper. Dat ze daar naartoe onderweg was. ‘Ik
wil mijn haar kort laten knippen, of lang laten, daar ben ik nog niet over
uit. Wat vindt u, meneer?’
Geen krimp van de man.
Ze praatte rustig verder. ‘Gisteren een lekkere salade gegeten. Mijn
kinderen vonden er niets aan. Een salade met vis. Misschien vinden
kinderen vis gewoon niet lekker? Ja, kibbeling op brood … Wilt u echt
geen boterham? Of die appel?’ Ze pakte het weer uit haar tas en nam een
hap. ‘Hij smaakt goed hoor, u weet niet wat u mist’ riep ze.
Wilma keek weer omhoog en ineens kwam er reactie. De man gluurde
haar, tussen de bladeren en takken door, aan. Glimlachte hij? Het was
moeilijk te zien, hij zat zo hoog.
‘Hé, die appel was voor mij, toch?’
Triomfantelijk keek ze omhoog. ‘Dat is waar,’ riep ze, ‘u mag de rest. Moet
u wel eerst naar beneden komen, ik kom hem niet brengen.’
‘Waarom niet?’ riep de man, ‘probeer het, klim ook in de boom.’
Even bleef ze bedachtzaam zitten. Ze zat hier al haar afspraak bij de
kapper te verknoeien, moest ze zich nu ook nog kleerscheuren op haar
hals halen en een boom in klimmen?
‘Wat heb je te verliezen,’ riep de man.
Een minuut of vijf later was ze door zijn aanwijzingen boven. De man keek
haar wat langer aan en zei: ‘Lang laten.’
Wilma gaf hem de appel en keek om zich heen. Op welke tak kon ze het
best gaan zitten?
De man nam een hap en glimlachte tevreden. Hij knikte naar een dikke tak
rechts.
Eigenlijk wel relaxt, zo boven de wereld zitten. Vanuit haar tas klonk
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gerinkel. Ze diepte haar mobiele telefoon op en zette hem uit, zonder te
kijken wie er belde. Misschien wilde ze wel nooit meer uit die boom, nooit
meer naar de kapper, naar kinderen die haar eten vies vonden, naar haar
werk.
Ze zwegen, staarden en lieten de wereld de wereld, tot ze iemand onder
de boom hoorden.
‘Hallo, jullie daar,’ riep het meisje.
Tegelijkertijd schreeuwden ze ongeduldig: ‘Ga weg. Láát ons.’
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Ga weg. Láát ons.’ Ruby keek de agent zwaar beledigd aan. ‘Alsof wij dat
niet weten!’
De agent pakte de lege fles van de grond en deed hem zonder wat te
zeggen in de dichtstbijzijnde vuilnisbak.
‘Waar bemoeit die vent zich mee?’ foeterde ze, toen hij buiten
gehoorafstand was.
‘Met ons,’ fluisterde Klaas. ‘Hij heeft een punt.’
‘Een punt? Hoezo heeft die vent een punt. Ik nam nét de laatste slok.’
‘En je was van plan die fles daarna bij het vuilnis te gooien?’ Zijn blik ging
naar de andere flessen die her en der rondom het stel verspreid lagen.
Schuldbewust nam Ruby de situatie in zich op. Oké, misschien moest ze
nodig eens opruimen. Maar kon zij er wat aan doen dat er in het
Klaverpark geen glasbak stond? Mopperend stond ze op. De lege flessen
propte ze in haar plastic tas. En passant nam ze de lege bierblikjes en wat
etensverpakkingen mee.
‘Dat ziet er nu al beter uit,’ verkondigde Klaas vanuit zijn slaapzak.
‘Doe jij ook wat, lapzwans.’ Ze gaf hem een vriendschappelijk schopje in
zijn zij.
Klaas sputterde wat tegen, maar besloot toch met haar mee te wandelen
naar de glasbak. Konden ze gelijk wat te eten voor vanavond scoren. Met
een beetje mazzel was er wat te halen, hier of daar. Bij de eendenvijver
was het al raak. Een zak met een paar boterhammen erin waren
achtergebleven naast het bankje. Ze zagen nog net hoe de agent ook dat
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in een vuilnisbak mikte.
Terwijl Klaas het er weer uitviste, stond de agent ineens weer achter hen.
‘Zo, zo, grote opruiming?’ Hij wees naar de tas van Ruby, waaruit ze de
etensverpakking haalde om ze weg te gooien.’
Ruby’s wangen kleurden langzaam donkerrood. Van schaamte, maar ook
omdat ze het ineens erg warm kreeg. Die agent, waarom had ze dat
zojuist niet gezien? Net toen ze haar hoofd weg wilde draaien, zag hij het
ook.
‘Zeg, ben jij niet Ruby?’
‘Ken je haar?’ vroeg Klaas opruiend.
‘Ze zat bij mij in de klas, op de havo,’ zei de agent, zonder zijn blik van haar
af te wenden. ‘Ik was zelfs verliefd op haar, vijf jaar lang. Niet dat ze het in
de gaten had. Ruby was Ruby, in haar eigen wereld verzonken.’
Ze verwachtte dat Klaas boos zou worden. Ze was al jaren zíjn Ruby.
Niemand die daar tussenkwam.
‘Dat is ze nog steeds!’ ineens werd Klaas amicaal. ‘Ze kan me negeren joh,
als geen ander.’
‘Niks veranderd dus,’ lachte de agent. ‘Maar zeg eens, hoe heb je haar
zover gekregen dat ze jou wel zag staan?’
‘Omdat ik een lelijke zwerver ben, bedoel je?’ vroeg Klaas op zijn hoede.
‘Nou ik zeg het je, we zijn niet altijd zo geweest. Er was een dag dat we
elke dag te eten hadden, Ruby gewoon naar haar werk ging …’
‘Wil je me daar meer over vertellen tijdens een etentje, bij mij thuis? Mijn
dienst zit er toch op.’
Klaas knikte zijn hoofd alsof er een kleuter voorgesteld werd of hij een
ijsje wilde. ‘Ruby’s vrienden zijn mijn vrienden,’ hij sloeg zijn arm om de
schouder van de agent.
Even dacht ze dat ook zij uitgenodigd was voor het diner, tot de agent
zich naar haar omdraaide en riep: ‘Leuk je weer eens gezien te hebben,
Ruby!’
In verwarring liet ze zichzelf op het bankje zakken. De tas viel schallend op
de grond. Glasscherven vielen ernaast.
‘Of ga je ook mee?’
Net toen ze wilde knikken, zag ze de blik van Klaas. ‘Nee, dank je,’
mompelde ze. ‘Ik moet nog naar de glasbak.’ Een voor een keilde ze de
flessen woedend de vijver in.
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Een voor een keilde ze ze woedend de vijver in.
‘Wat doe je?’ klonk het verschrikt.
‘Wat denk je dat ik doe?’ Carla snauwde. Ze zweeg even, voor ze eruit
gooide: ‘Ik ben er klaar mee!’
‘Mag ik ze dan?’ Louis bukte bij de berg die ze nog te gaan had. ‘Ik kan ze
goed gebruiken.’ Een voor een pakte hij euro’s, die hij snel in zijn jaszak
stopte. ‘Zo goed verdient het onderwijs ook weer niet.’
‘Wat doe jíj?’ ineens klonk Carla verschrikt.
‘Neem deze dan,’ hij gaf haar een handje stenen. Ze probeerde het, maar
het had niet hetzelfde effect als de platte munten.
‘Daar kan ik niet mee keilen,’ zei ze gefrustreerd. ‘Bovendien zijn ze van
mij. Ik mag doen wat ik ermee wil.’ Ze sloeg zijn hand weg en voorkwam
daarmee dat hij weer een stapeltje in zijn jaszak liet glijden.
‘Ben jij een held, met je geld?’
‘Zeg, meester. Ik ben niet een van je leerlingen.’
‘Het is de Week van het Geld, wist je dat? Ik ben de hele dag bezig met
kinderen leren hoe ze met geld omgaan en jij keilt het zo het water in.
Lekker spaarzaam.’
Ze zweeg. Voor hem reden om zijn betoog te vervolgen.
‘We doen een spaarchallenge. Nou, daar kun jij nog wat van leren.’
‘Ik heb lang genoeg gespaard,’ zei ze nukkig. ‘Geld maakt niet gelukkig,
wist je dat? Met elke munt die ik wegsmijt,’ ze pakte een euro en liet hem
kunstig op het water stuiteren, ‘voel ik mijn geluk toenemen. En dat is
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precies waar ik naar op zoek ben. Een portie geluk.’ Voor hij weer wat kon
zeggen, vervolgde ze. ‘En als je érgens geluk moet kunnen vinden, is het
in het Klaverpark. Kijk, hier!’ ze wees op een veldje klavers. ‘Zoek jij het
klavertje vier? Of doe ik het? Ultiem geluk. Niet te vinden.’
Toen ze haar blik over de klavers liet glijden om er toch een te zoeken,
greep hij zijn kans. Hij graaide al de overgebleven euro’s bij elkaar. Hij kon
ze net op tijd allemaal in zijn zakken laten verdwijnen. Met een platte
steen in zijn hand schiep hij de illusie dat hij ook niet gelukkig werd, van
haar munten. ‘Je hebt gelijk,’ verzuchtte hij, zijn best doend om de steen
net zo te laten stuiteren als de euro zojuist. ‘Het voelt héérlijk.’
Carla kwam tot bedaren. ‘Zeg?’ vroeg ze, terwijl ze haar arm om zijn
schouder legde.
‘Gaat het wel goed met je?’
Louis fronste. Waar doelde ze op?
‘Mister Spaarzaam.’ Ze klopte op zijn volle jaszak. ‘We doen een
spaarchallenge,’ aapte ze zijn zinnetje na.
Hij haalde onthutst zijn schouders op en wees op de bult. ‘Misschien heb
ik voor vandaag genoeg gespaard.’ Hij maakte zich snel uit de voeten.
Carla pakte een platte steen en liet die op het water dansen en
mompelde: ‘Held, met míjn geld.’
In de verte zag ze hem huppelen.
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In de verte zag ze hem huppelen. Een beetje alsof hij in dromenland was.
In zijn bek hield hij een hondenriem. Waar was zijn baasje?
‘Hé jongen,’ Suzanne klopte het beest op zijn rug. ‘Ben je verdwaald?’
‘Pas maar op,’ klonk uit de verte. ‘Grote kans dat hij vlooien heeft.’
Angstvallig veegde ze haar hand aan haar broek af. Gatver. ‘Van jou?’ riep
ze terug.
‘Nee, een zwerver. Maar hij jatte wel onze riem,’ de stem kwam dichterbij.
Ze zag dat hij een hond aan zijn halsband meesleurde. ‘Misschien kun je
hem afpakken?’
Voorzichtig trok ze aan de riem. Hij gaf niet mee. Ze voelde dat haar tas
erdoor op de grond viel. Met lieve woordjes probeerde ze de hond te
vriend te houden. ‘Hé jochie, kom maar. Ja, kom maar bij het vrouwtje.
Jochie toch…’
De hond kwispelde flink. Met zijn kop duwde hij tegen haar been, zodat ze
hem bijna wel moest aaien. Maar de riem hield hij nog steeds beducht
strak vast.
Ze deed een stap achteruit.
De man met hond kwam steeds dichterbij. Onwillig liet het beest zich mee
sjorren. ‘Lopen, Rax,’ zei de man. ‘We zijn bijna bij je riem.’
Suzanne trok er nog een keer aan, maar boekte geen resultaat.
‘Raymond,’ hij stak zijn hand naar haar uit.
‘Suzanne,’ beantwoordde ze zijn begroeting. ‘Het lukt me niet.’ Ze liet de
riem los om zijn hand te kunnen schudden.
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‘Hier, hou jij Rax even vast, dan doe ik het.’
Ze had geen keuze en voor ze het wist had ze de halsband vast en deed
Rax zijn best om haar in haar arm te happen. Gelukkig kon hij er niet goed
bij. ‘Rustig maar, Rax, ik doe je niks. Je baasje gaat even jouw riempje
terugpakken. Wat ben jij een leukerd!’ Ze hoorde dat haar stem behoorlijk
kinderachtig klonk.
‘Dank je,’ zei Raymond. Hij gaf haar een dikke knipoog.
‘Nee, hij,’ zei ze, terwijl ze haar wangen donkerrood voelde kleuren. Ze
kon haar tong wel afbijten. Want eerlijk was eerlijk, hij zag er ook prima
uit. Een leukerd. Wat was ze toch altijd verlegen, zo bereikte ze toch nooit
wat, in de liefde? Ze kwam niet voor niets elke week in het Klaverpark om
een glimp van de man op te vangen waarvan ze sinds een paar tellen wist
dat hij Raymond heette. Waar ze het lef vandaan haalde wist ze niet, maar
voor ze het in de gaten had, zei ze: ‘Hoewel, jij mag er ook zijn.’ Haar
wangen gingen er niet minder van gloeien.
Raymond grinnikte. ‘Sta je me nu te versieren?’
‘Eerlijk gezegd, ik versierde Rax. Jij begon met uitdagen.’
Bij het horen van zijn naam, begon Rax te kwispelen. Raymond had
intussen de riem uit de bek van de zwerfhond getrokken. De hond
gromde nog wat, maar liep vervolgens met de staart tussen de benen de
struiken in.
‘Bedankt,’ Raymond klikte de riem aan de halsband en gebaarde haar dat
ze los kon laten.
‘Graag gedaan,’ zei ze, intussen haar tas van de grond rapend en in de
startblokken om haar weg te vervolgen.
Raymond draalde nog wat, maar zei toen: ‘Misschien zie ik je nog eens.’
Hij liep met Rax het Klaverpark in.
Ze keen hem na en mompelde: ‘Dag, leukerd. Tot volgende week maar
weer.’
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‘Tot volgende week maar weer,’ ze keek de jongen na die ze elke week op
dezelfde plek tegenkwam. Toeval? Bestaat niet, zei haar moeder altijd.
Hoewel, dat zei ze vroeger, toen ze nog bij de tijd was. Nu zat ze wat
onderuitgezakt in de rolstoel en had ze nergens een mening meer over.
Tenminste, bijna nergens over.
‘Dank u wel mevrouw,’ had ze die middag gezegd. ‘Hebben wij elkaar al
eens ontmoet? Ik ben Hanneke.’
‘Ursula,’ had ze zichzelf voorgesteld.
‘Ursula? Mooie naam!’
Ook dat was een ritueel. Ja, allicht: je hebt hem zelf bedacht, mam.
Vroeger verbeterde ze haar moeder, maar daar was ze mee gestopt.
‘Aangenaam,’ zei ze er dus maar vaak achteraan.
‘Dat vind ik nou ook,’ zei haar moeder dan.
Ze keek de jongen nog even na. Nog even en hij was de bocht om. Die
kont in die strakke spijkerbroek. Ursula zuchtte. Ze moest weer een week
wachten, tot ze dit weer kon aanschouwen.
‘Mam?’ vroeg ze voorzichtig. ‘Zit u lekker?’
‘Noem mij toch Hanneke,’ zei haar moeder resoluut. ‘Je moet niet
iedereen zomaar mam noemen, meisje, we hebben elkaar net ontmoet.’
Een traan rolde voorzichtig haar hals in. Kon ze nog maar eens een goed
gesprek met haar moeder hebben. Over hoe ze haar vader ontmoet had
bijvoorbeeld, daar kon ze altijd met zoveel liefde over vertellen.
Ineens leek haar moeder een helder moment te hebben. ‘Zag je die
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jongen net? Goed gelukt. Een mooie jongen hoor. Lijkt op je vader, in zijn
jonge jaren.’
‘O ja, mam. Was pap ook zo’n stuk?’
‘Nou zeker,’ zei ze resoluut. ‘Een lekker ding.’
Ze grinnikte. Heerlijk, als haar moeder zo sprak. ‘Wat denk je mam, is het
wat voor me? Ik moet immers nodig aan de man.’
‘Zeker, Urs.’
Niemand noemde haar Urs, behalve haar moeder.
‘Hoe oud ben je nu, veertig?’
‘Tweeëndertig, mam, dank je wel,’ ze deed alsof ze geërgerd zuchtte.
‘Waarom ga je niet achter hem aan?’
Resoluut keerde ze de rolstoel om. Kon ze gaan rennen? Of viel haar
moeder dan uit die stoel? Zo snel als verantwoord was ging ze richting de
uitgang van het Klaverpark. Nog voor ze de hoek om was, merkte ze dat
ze op tijd was. Ze hoorde hem aan voorbijgangers vragen of iemand soms
zijn fietssleutel had gevonden. Als in een flits zag ze iets glimmen in de
struiken.
‘Jij?’ vroeg hij verbaasd, toen ze hem de gevonden waar toestak. ‘Wat een
toeval! Hoe kan ik je bedanken? Iets te doen vanavond?’
‘Toeval?’ glimlachte ze. ‘Toeval bestaat niet.’
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‘Toeval bestaat niet.’
‘Ik denk inderdaad dat alles gebeurt met een reden,’ Gijs grijnsde. ‘Zo
denk ik dat het niet toevallig is dat we vandaag een gesprek hierover
hebben, wat denk jij?’
Zijn moeder zuchtte. ‘Je kunt het noemen zoals je wilt, maar wees eens
eerlijk, als je ziet hoe vaak jij als kind in de struiken van het Klaverpark
kroop, dan is het niet toevallig dat je nooit iets hebt opgelopen.’
Gijs grinnikte.
‘Het is eenvoudigweg omdat we jarenlang niet wisten wat zoiets kleins
kon veroorzaken,’ vervolgde Els. ‘Sterker nog, misschien wist ik niet eens
dat ze bestonden. Ik heb het onderschat.’
‘Dus jij hebt mij er als kind nooit op gecontroleerd?’
‘Gijs, kom op. Weet je wanneer ik voor het eerst over de gevolgen
hoorde? Toen jij zesentwintig was, zo ongeveer. Ik denk niet dat je toen
nog wilde dat ik je onderzocht.’
Gijs bulderde van het lachen. ‘Je hebt een punt, mam.’
‘Nee maar echt, je mag me naïef noemen, maar ik wist niet wat ze in hun
macht hebben. Eerlijk gezegd, het is me nog niet helemaal duidelijk.
‘Maar zei je nou dat ik door de struiken kroop?’
‘Ach kind, elke dag. Toen speelden kinderen nog buiten. Maar eerlijk is
eerlijk, als ik toen geweten had wat ik nu weet… Misschien moeten we
niet alles geloven. Er zijn een hoop fabeltjes. Ik ben blij dat je
tegenwoordig niet meer door de struiken kruipt,’ ze kneep hem
vriendschappelijk in zijn arm.
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‘Au,’ zei hij met een overdreven stemmetje.
‘Haha, wat een toneelspeler ben jij.’
Gijs pakte zijn moeder beet, gaf haar een knuffel en zei: ‘Vergeten en
vergeven, mam. Ik leef nog.’
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‘Ik leef nog.’ Ilona proestte het uit, natuurlijk leefde ze nog. Zo bijzonder
was het allemaal niet. ‘Wat denk je, Monique,’ zei ze tegen haar
buurvrouw, ‘we moesten ons onderdeel voelen van de natuur. Nou, ik
lachen, gieren, brullen, maar de rest zag daar de humor niet van in. Ze
voelden zich allemaal verbonden met het grote geheel.’
‘Gevalletje de juiste persoon op de verkeerde plek?’
‘Haha, nou ik was de juiste persoon en het Klaverpark was op zich een
juiste plek. Tenminste, dat stond op die flyers: dansen in het park. Maar ja,
ik ben daar gewoon te nuchter voor. Volgende keer trek ik gewoon mijn
wandelschoenen weer aan, in plaats van mijn ballerina’s.’
‘En die dansleraar, was dat nog wat?’
‘Mooi aan de buitenkant, maar váág. “Ik breng je geest bij de wijsheid van
je lichaam,” hij zei het wel twintig keer. Nou, dan kun je mij opvegen.’
‘Misschien had je iets meer respect kunnen tonen.’ Haar buurvrouw keek
haar strak aan.
‘Wat is dat nou? Waar is jouw humor ineens gebleven?’
‘Laat het los. Je kunt toch wel mensen in hun waarde laten? Jij altijd met je
meningen. Die man is serieus met zijn vak bezig. Weet je hoe kwetsbaar hij
zichzelf opstelt? Hij biedt een veilige omgeving, waar jij jezelf kunt
ontdekken. En een worden met de natuur, is dat niet de hele bedoeling
van de schepping? Nee hoor, Ilona ziet er weer de humor van in. Ilona
moet weer lachen en iedereen het gevoel geven alsof hij belachelijk is.’
‘Wat is er met jou aan de hand?’
‘Wat er met mij aan de hand is? Ik ben er even helemaal klaar mee. Met
jouw stomme gezeik over alles en iedereen. Met jouw mooie praatjes. Wie
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denk jij eigenlijk dat je bent? De schepper himself?’
‘Meid, het is dat het elf uur ’s morgens is, anders zou ik zeggen: wil je een
wijntje?’
‘Tuurlijk, los het maar weer op met drank. We gooien er een wijntje in en
we kunnen weer lachen. Weet je Iloon, misschien moet jij eens naar jezelf
kijken. Niet altijd commentaar op alles en iedereen, maar de spiegel eens
dichterbij halen.’
‘Zeg, ben je soms ongesteld?’
‘Ja hoor, haal dát er maar weer bij. Jij kunt niet tegen de waarheid. Nou, ik
heb besloten, vanaf vandaag zeg ik alleen nog maar de waarheid tegen je,
om te beginnen met dat ik je maar oppervlakkig vind. En dom.’
‘Ben je klaar?’
‘Nee, nog lang niet. Mijn masker is af. Ik wíl geen wijn drinken met jou. Nu
niet, morgen niet en overmorgen al helemaal niet. Weet je wat? Ik ben
eigenlijk wél klaar.’
‘Weet je wat jij eens moet doen?’
‘Dansen in de natuur zeker. Een worden met het grote geheel, aarden op
mijn blote voeten, ja hoor, dat is wel wat voor die zweverige Monique.’
‘Nou, eigenlijk wilde ik zeggen: je kunt toch wel mensen in hun waarde
laten? Jij altijd met je méningen.’
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‘Jij altijd met je meningen,’ had Olivia hem toegesnauwd. ‘Die kinderen
hebben het toch leuk met elkaar?’
Dat was ook wel zo, maar hij wilde gewoon dat ze vaker naar buiten
gingen. Niet eens per week, maar elke dag. Al was het maar een half
uurtje. Ze waren niet voor niks ooit in de buurt van het Klaverpark gaan
wonen. Was daar het idee niet van dat hun kinderen in het groen
opgroeiden? Nu zaten ze maar met hun devices op schoot op de bank. En
dat elke dag. YouTubers, het waren de helden van deze tijd. Waar was de
tijd dat ze lol hadden in zoiets als bellenblazen?
‘Een mening ja,’ had Zander geantwoord. ‘Maar wel een gefundeerde. Die
van jou is gestoeld op gemak. Je hebt inderdaad geen last van ze, maar je
brengt ze ook niks bij.’ Hij wist dat hij gelijk had, maar het was de
ontketening van een ordinaire ruzie, met verwijten, compleet met
scheldwoorden.
‘Kom op jongens, ik weet iets leuks,’ het kostte wat overredingskracht
maar nu liep hij met zijn kinderen in het park. Ze sjouwden met planken,
spijkers en hamers. Een boomhut gingen ze bouwen. De kinderen sjokten
ietwat onwillig achter hem aan, maar het ging hem lukken. Vandaag
waren ze genoeg buiten voor de rest van de week, daar zorgde hij voor.
Onderweg legde hij alvast wat veiligheidsregels uit. ‘Safety first, jongens,’
het klonk als een cliché, maar hij moest zijn kinderen deze dingen
bijbrengen, vond hij. Bovendien klonk het in het Engels vast stoerder,
waardoor het beter bleef hangen. Deden die YouTubers dat ook niet?
‘Laten we afspreken dat ik de manager van het project ben, en jullie doen
wat ik zeg.’
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Hij hoorde gesputter achter zich. ‘Waarom moet jij altijd de leider zijn,’
sprak zijn oudste zoon. ‘Waarom ik niet?’
‘Oké jongens,’ zei Zander, ‘Yuri is projectleider, we doen allemaal wat hij
zegt.’
‘Mooi,’ zei Yuri en hij draaide zich resoluut om. ‘Dan besluit ik hierbij dat
we weer genoeg frisse lucht opgesnoven hebben. Wie gaat er mee naar
huis?’
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‘Wie gaat er mee naar huis?‘ Pascal had de tassen al in de auto gezet en
wachtte tot iedereen zo ver was.
‘Naar huis? Man! Ik wil nooit meer naar huis,’ het was Claudia’s
standaardreactie als ze op vakantie was. Naar huis gaan betekent weer in
het stramien. Opstaan-ontbijten-wasmachine vullen-werken-noem maar
op. Op vakantie hoeft niks. Ze weet ook wel dat voor altijd op vakantie
blijven geen optie is, maar toch. Ze moet het altijd even uitspreken.
‘Kunnen we niet echt nog een week blijven?’ Xavier keek hen met trouwe
hondenogen aan.
‘Jammer jongen, wij moeten weer aan het werk. En bovendien: ik roep dat
altijd wel, maar natuurlijk wil ik wel naar huis. Lekker weer in mijn eigen
bed.’ Ze keek Pascal even veelbetekenend aan.
‘Maar volgende week is de reddingbootdag, mompelde Xavier. ‘Lijkt me
echt super om de zee op te gaan in zo’n snelle boot.’
Pascal lachte. ‘Weet je wat, we plakken er nog een halve dag aan. We
rijden vanavond naar huis, huren we vandaag nog een roeiboot. Als jij een
beetje je spierballen in de strijd gooit, hebben we ook een snelle boot.’
‘Maar dan gaan we toch niet varen op de vijver van het Klaverpark?’
‘Nee joh, we gaan het grote meer op! We nemen lunch mee en roeien een
beetje door de slootjes. Het is vast een goede oefening.’ Hij kneep
plagerig in de bovenarmen van zijn zoon.
‘Kunnen we niet een motorbootje nemen?’ vroeg deze met een pruillip.
‘Een beetje relaxen, voor we naar huis gaan?’
‘Nou, eerlijk gezegd, daar ben ik ook wel voor in,’ liet Claudia vallen. ‘Van
de week ga ik wel weer naar de sportschool. Laten we op deze laatste dag
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nog even lekker vakantie vieren.’
En zo zaten ze niet veel later op een fluisterboot op het meer. Alle tips van
de verhuurder volgden ze op. Een kopje thee met wat lekkers in de
theetuin en met de geleende verrekijker vogels spotten, onderweg
genietend van alle mooie huisjes langs de waterkant.
Het gaat Xavier allemaal veel te langzaam en voor wat actie doet hij zijn
uiterste best om het bootje om te laten slaan. Hij gaat staan, wiebelt tot
frustratie van zijn ouders heen en weer en stapt onbesuisd van de boot de
kant op. Het lukt hem niet. De fluisterboot is té stabiel.
‘Stop daar maar mee,’ lacht Claudia. ‘Wil je zo graag gered worden?’
‘Eigenlijk wel,’ grinnikt Xavier.
‘Dat laat ik me niet twee keer zeggen,’ gniffelt Pascal. Hij geeft zijn zoon
een duw en voor die goed en wel in de gaten heeft wat er gebeurt, gaat
hij kopje onder.
‘Bedankt, pap,’ zegt Xavier proestend. Hij krabbelt weer op de kant en
mompelt: ‘Genoeg actie voor vandaag.’
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‘Genoeg actie voor vandaag,’ Esther klapte haar laptop dicht en stopte
hem in haar tas.
Haar collega stond ook gelijk op. ‘Gaan we een borrel drinken?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Geen tijd. Ik moet direct naar huis.’ Ze hoopte dat
hij niet zag dat ze loog. Ze ging niet naar huis, ze ging naar het Klaverpark.
Even lekker van de zon genieten en doen waar ze de hele dag al aan
dacht. Daar kon ze hem niet bij gebruiken.
‘Jammer,’ zei hij oprecht teleurgesteld. ‘Ik had me erop verheugd. Ik dacht
ook dat we dat hadden afgesproken.’
Esther voelde door die laatste opmerking de behoefte uit te leggen
waarom ze niet kon, maar wilde hem niet de waarheid vertellen. ‘Oeps
sorry. Heb ik een dubbele afspraak gemaakt? Ik heb een date met wat
vrienden,’ zei ze snel.
‘Ken ik ze?’
‘Nee, dat denk ik niet. Ik heb ze zelf nog niet zo lang geleden ontmoet.’
Gisteren, dacht ze erachteraan, maar dat zei ze niet hardop.
‘Oké, nou, dan zie ik je morgen. Gaan we dan wel wat drinken na werk?’
‘Dat is goed, tot morgen.’ Snel deed ze haar jas aan en liep met haar tas
onder haar arm geklemd weg. In het voorbijgaan kneep ze hem in zijn
arm, waarbij ze in zijn oor fluisterde: ‘Ik wil je graag beter leren kennen’.
Ze knipoogde en zag dat zijn wangen ervan kleurden.
Toen Esther zeker wist dat hij haar niet volgde, liep ze naar de ingang van
het Klaverpark. Ze liet zich op de steiger bij de vijver zakken, met haar
gezicht in de zon. Even sloot ze haar ogen en ze voelde zich langzaam
ontspannen door de weldadige warmte. Uit haar tas haalde ze een flesje
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water en nam een flinke slok. Het was tijd voor haar afspraakje. Ze viste
het gloednieuwe, kersverse boek uit haar tas en sloeg het open bij de
boekenlegger. Ze zat er meteen weer helemaal in. Kwam goed uit, het
moest uit. Morgen moest ze immers met haar collega op date en had ze
geen tijd voor haar nieuwe vrienden. Vandaag was ze in een andere
wereld.

11 mei verscheen Ze Zien Mij Niet, een Young Adult thriller over vriendschap en loyaliteit. Wie is
verdacht en wie kun je vertrouwen? Ze zien mij niet is voor €15,50 verkrijgbaar bij alle (online)
boekhandels. En als je eenmaal begonnen bent, kun je niet meer stoppen!
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Vandaag leek ze in een andere wereld. Wat was er aan de hand? Geen
enkele file op de Nederlandse snelwegen, had ze dat eerder meegemaakt?
Elke werkdag snoof ze genoegzaam bij het filenieuws op de radio. Haar
hadden ze niet, zij ging gewoon op de fiets naar haar werk. Maar vandaag
was íedereen op de fiets. Tenminste: zo leek het.
Zigzaggend wist ze zichzelf door de menigte te manoeuvreren. Waar
kwamen al die mensen vandaan? Ze besloot een klein ommetje te doen en
via het Klaverpark te fietsen. Daar was het vast niet zo druk. Kon ze
tenminste genieten van de rust en intussen ook nog de gezonde lucht
opsnuiven.
Nog voor ze het park in fietste, hoorde ze iemand roepen.
‘Quinty! Quinty!’
Riep iemand haar? Niet de hele wereld heette Quinty, dus grote kans dat
zij bedoeld werd. Ze draaide zich om en belandde met fiets en al op het
pad. Precies een kuiltje, waar ze net haar wiel instak. Niet dat ze dat direct
doorhad, eerst zag ze een soort van sterretjes. Wazig kwam er iemand in
haar gezichtsveld, die haar een helpende hand toestak. Hij trok eerst de
fiets van haar af en toen haar overeind.
‘Gaat het?’ vroeg de stem verontrust.
‘Ja, ja. Prima,’ wist ze uit te brengen.
‘Sorry dat ik je liet schrikken. Ik ben het. Ken je me nog?’
Quinty moest even scherpstellen, maar voor ze na kon denken, had hij
haar al uit haar lijden verlost.
‘Quint, van de basisschool. Van het magische duo Quinty en Quint, weet je
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nog?’
Ineens kwamen allerlei herinneringen boven. Over hoe ze samen de boel
op stelten zetten en hoeveel plezier ze hadden, zes jaar lang. Hoe kon het
dat ze nooit meer aan hem gedacht had? ‘Quint!’ riep ze verrast. ‘Waar
kom jij vandaan?’
‘Van links,’ hij grinnikte. ‘Maar dat bedoel je vast niet. Ik fiets hier elke dag.
Jij niet, volgens mij, anders had ik je vast al eerder gezien.’
‘Klopt, ik ben op de vlucht. Voor het fileleed op de fietspaden. Maar dat
nam ik iets te letterlijk.’ Ze wreef over een pijnlijke elleboog.
‘Fileleed op de fietspaden, daar moet je me meer over vertellen. Tijd voor
koffie?’
‘Ik moet eigenlijk naar mijn werk. Maar ik geloof dat ik tijd máák. Zo leuk,
wat hebben we elkaar lang niet gezien!’
Keuvelend gingen ze het paviljoen in het Klaverpark binnen. Voor ze het in
de gaten had, was er een uur voorbij. ‘O jee,’ stamelde ze. ‘Ik kom
natuurlijk niet meer weg met de smoes dat ik in de file stond.’
Quint lachte en zei dat er anders wel een file stond, op bijna alle
fietspaden in Nederland. ‘Ja,’ zei hij, ‘dat hoorde ik net iemand vertellen.’
Toen ze hem een stomp gaf, stelde hij voor dat ze morgen wat eerder
begon.
‘Je hebt gelijk,’ zei ze terwijl ze voor hen beiden ondeugend nog koffie
bestelde. ‘Morgen wel weer vroeg uit de veren.’
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Morgen weer vroeg uit de veren, bedacht ze gisteren. Maar nu haar
wekker op het achterlijke tijdstip van vijf uur gaat, voelt ze spijt. Een extra
vrije dag, waarom niet gewoon uitslapen? Het antwoord weet Nila zelf
ook wel, omdat ze een date heeft met Victor!
Plotsklaps reikhalzend springt ze uit haar bed. Een korte douche zorgt
ervoor dat ze wakker is. Een kop koffie erachteraan en ze is er klaar voor.
Ze trekt haar stevige schoenen aan en pakt een warme jas van de kapstok.
Is die eigenlijk nodig? Ze blikt even naar buiten en staart naar het
wolkendek. Voor de zekerheid gooit ze hem op de achterbank.
Victor wacht op haar bij de ingang van het Klaverpark, heeft hij gezegd.
Met de opmerking: ‘Je moet echt komen, Niel, je weet niet wat je
meemaakt! Het is zo mooi, zo vroeg op de morgen. Heel romantisch.’
‘Date,’ heeft ze joviaal geantwoord.
Als ze de parkeerplaats opdraait, ziet ze dat het druk is. Wat doen al die
mensen hier om half zes? Ze ziet een groepje mensen staan en spot Victor
in het midden. Met weidse gebaren staat hij een verhaal te vertellen.
Even zucht Nila, wat is dit voor een date? Een groepsafspraak?
‘Hé Nila, goed dat je er bent, je kunt bij haar afrekenen.’ Victor wijst een
van de meisjes uit de groep aan.
Afrekenen? Nila is met stomheid geslagen. Kan ze nog terug? Dit moet
toch een vergissing zijn.
Victor is niet in de gelegenheid het misverstand uit de weg te ruimen, hij is
drukdoende met kopjes koffie uitdelen en uitleggen dat ze straks vooral
stil moeten zijn.
‘Vijf euro,’ zegt het meisje met uitgestoken hand.
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Ze graait in haar zakken en voelt aan de munten dat het misschien nét
genoeg is.
‘Koffie?’ Victor kijkt haar uitgelaten aan.
Ze knikt wat bedremmeld.
‘Nog een euro dan,’ het meisje staat alweer voor haar neus.
Nila doet nog een graai en weet er zestig cent uit te vissen.
‘Geeft niks,’ grijnst Victor. ‘Krijg je een halve.’ Tegen de groep zegt hij: ‘Als
jullie verder klaar zijn, kunnen we gaan. Het is de bedoeling dat we de
stilte ervaren en van de morgenstond genieten. Nog even en het park is
op zijn mooist.’
‘Romantisch, toch?’ kan Nila niet nalaten te vragen.
‘Klopt, je zou hier eigenlijk met je liefje moeten zijn. Maar ja, die heb ik nog
niet gevonden.’ Hij knipoogt er jolig bij.
Nila zucht, een blauwtje lopen is één ding, maar dit is nog veel erger.
Victor lijkt helemaal niet in haar geïnteresseerd.
Nog geen uur later weet ze dat Victor wel een punt heeft, ze weet
inderdaad niet wat ze meemaakt. Dauwtrappen, dat ze dat niet eerder
ontdekt heeft! Niet alleen de zon kwam héél idyllisch op, ze heeft de
vogels wakker horen worden en ook nog een vos gezien. Het mooiste is
nog dat ze sinds de eerste bocht in het parcours al een klik heeft met een
van de mannen uit de groep. Bij de sprookjesachtige zon pakte hij zelfs
even haar hand, om er een behoedzaam kneepje in te geven.
Terug op de parkeerplaats vraagt de man of ze nog zin heeft in een
ontbijt, samen.
‘Leuk,’ zegt Nila opgetogen. Ze stapt in zijn auto en zwaait nog even naar
Victor.
Als ze het raam opendraait hoort ze Victor zeggen: ‘Liefje?’
Bijdehand roept ze hem toe. ‘Ik geloof dat ik hem heb gevonden!‘
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‘Ik geloof dat ik hem heb gevonden!‘
‘Something old, something new. Something borrowed, something …’ Ze
houdt een flesje lichtblauw nagellak omhoog.
‘Wat een walgelijke kleur,’ gruwelt Olav.
Verbolgen schudt ze met het flesje, waarna ze demonstratief haar nagels
begint te lakken. ‘Het past anders prima bij het boeket, ik heb namelijk
deze …’ Ze tovert een blauw lint tevoorschijn, ‘erbij gevonden.’
‘Als je maar niet wil dat ik een blauwe stropdas draag.’
‘Nou, om eerlijk te zijn. Ze pakt een papieren zakje, waar ze een prachtige
zijden stropdas uit haalt.
‘Ava!’ roept hij gefrustreerd. ‘Die breng je maar terug. Ik ga niet met een
blauwe stropdas rondlopen.’
‘Moet,’ zegt ze gedecideerd. ‘Voor de eenheid. We moeten toch bij elkaar
passen?’
‘Als wij niet bij elkaar passen, zouden we niet trouwen, lieve schat. Daar
hebben we geen spuuglelijk …’ hij pakt het flesje nagellak uit haar hand,
‘spul voor nodig. En geen stropdassen.’
‘Maar het brengt geluk,’ zegt Ava pruilend. Net als ze het flesje weer wil
terugpakken, realiseert ze zich dat het dopje er niet op zit. Een dikke
klodder lichtblauw nagellak belandt op zijn broekspijp.
‘Wat doe je!’ hij springt verschrikt op.
‘Blijf zitten waar je zit,’ zegt Ava. ‘Ik weet raad.’
Als ze terugkomt met een spuitbus deodorant mompelt hij: ‘Ja hoor, zij
weet raad. Ga ik met mijn oma trouwen of zo?’
Ze knielt voor hem neer en spuit het goedje op zijn broekspijp. ‘Zie je, als
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sneeuw voor de zon,’ zegt ze na enige tijd. ‘Geef nou maar toe dat
trouwen met je oma helemaal zo stom niet is.’
Olav grinnikt. ‘Ach ja. Maar als je het niet erg vindt?’ Hij stapt uit zijn
spijkerbroek. ‘Gaat deze in de was, oma.’ In het loopje pakt hij haar beet
en geeft haar een zoen op haar wang. ‘Die stropdas? Dat wordt hem niet.
Maar als je wilt, mag je best je teennagels blauw maken. Ziet niemand.’
Ava gaat onverstoorbaar door met het lakken van haar vingernagels.
‘Wat is eigenlijk de rest?’ vraagt Olav. ‘Something old?’
‘Dat kasteel, in het Klaverpark,’ zegt ze zonder op te kijken.
‘Something new? Je jurk en mijn pak, natuurlijk. En something borrowed?’
‘Zie je morgen wel.’ Ze blaast haar nagels droog.
Olav zucht diep. ‘Je weet dat ik niet van verrassingen houd.’
‘Ik zeg niet dat het de auto van je opa is,’ glimlacht ze triomfantelijk.
‘Dat oude kreng?’ Olav buldert van het lachen. ‘Gaan we trouwen in de
Volkswagen Kever van mijn opa?’ Hij veegt de tranen van zijn wangen.
‘Je wilde toch met je oma trouwen?’ grinnikt ze.
‘Ava, je bent briljant!’
‘Weet ik,’ zegt ze, terwijl ze hem de stropdas flirtend voorhoudt.
‘Oké,’ zegt hij grijnzend. ‘Voor de eenheid. Ik geef me over.’
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‘Ik geef me over,’ Wout liet zich door haar meesleuren naar de
voetbalkooi in het Klaverpark. ‘Maar sinds wanneer kunnen meisjes
voetballen?’
Het leverde hem een schop tegen zijn schenen op.
‘Au!’
‘Oh, sorry,’ grinnikte Lilly, ‘ik dacht dat je de bal was. Meisjes zijn ook zo
onhandig met een bal.’
Ze sjokten langs de speeltuin.
‘Waar komen al die kinderen vandaan, zeg! Wat is er aan de hand? Is het
nationale buitenspeeldag of zo?’
‘Nou, om eerlijk te zijn, dat is wel ergens deze week. Blijkbaar vandaag.’
‘Dat krijg je als de tv op zwart gaat,’ grinnikte Wout. ‘Dat is al genoeg om
ze massaal naar buiten te krijgen.’
‘Bijzonder, wie kijkt er nog tv?’
‘Vandaag in elk geval niemand.’
Bij de voetbalkooi tikte ze de bal uit zijn hand en dolde hem. ‘1-0.’ Nog
voor hij het in de gaten had, maakte ze een tweede doelpunt.
‘Ga je lekker?’
‘Dat krijg je ervan, als je zegt dat meisjes niet kunnen voetballen. Je weet
dat ik elke week minstens drie keer scoor.’
‘Dan ben je over de helft,’ grimaste Wout. Hij maakte een steekpass
waardoor ze nergens was en hij zonder pardon de bal in haar doel schoot.
Ineens hoorde hij een kind zeggen: ‘Dat meisje is veel beter.’
Zijn hoofd schoot naar de stem. Naast de voetbalkooi stonden misschien
wel dertig kinderen naar hen te kijken. Er klonk applaus.
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‘3-1,’ zei Lilly triomfantelijk. Ik ben klaar voor vandaag. Mijn weektaks.’ Ze
pakte de bal van de grond en liep de kooi uit, hem verbouwereerd
achterlatend.
Voor een van de meisjes uit het publiek was dit het startsein om de kooi in
te komen. Ze daagde Wout uit. Vertwijfeld schudde hij zijn hoofd. Van één
meisje verliezen was genoeg op een dag. ‘Ik heb geen bal,’ gaf hij als
excuus.
‘Maar wij wel,’ zei het meisje. Ze stak haar vinger op naar een van de
jongens en die toverde een glimmende bal uit zijn tas.
Hij schudde nogmaals zijn hoofd. Strompelend ging hij de kooi uit. Hij was
verslagen. Alle kinderen die er zojuist nog naast stonden, waren nu tussen
de twee doeltjes te vinden. Er klonken vrolijke geluiden, maar hij maakte
er geen deel van uit.
Hij sloeg het pad in waar hij Lilly in had zien lopen en vond haar in de
speeltuin. Ze zat in zichzelf gekeerd op de schommel.
‘Ik word later Europees kampioen,’ zei ze zonder dat ze omkeek.
‘Dat geloof ik meteen,’ zei hij vol respect. ‘Je bent goed.’
‘Beetje jammer dat je dat niet meteen geloofde,’ ze gaf hem een
vriendschappelijke stomp.
‘Ik wist het wel hoor,’ hij lachte als een boer met kiespijn. ‘Ik plaagde je
maar.’

54

‘Ik plaagde je maar.’
‘Plaag maar raak. Mij heb je niet. Er gaat niks boven ontspanning met
frisse wind door je haar, groen gras en blauwe luchten. Ik ga lekker
naar buiten.’ Met haar opgerolde mat onder haar arm geklemd stapte
Angelie stevig door. Bram kon haar niet raken, hij moest altijd alles wat
met yoga te maken heeft belachelijk maken. Zij hield van dit buitenseizoen
en nam het ervan.
‘Is dat écht je yogamat? En je gaat naar het Klaverpark?’
‘Ja, dat zei ik toch al? Ontspanning in de open lucht, er is niets beters. Niet
alleen goed voor de frisse lucht, maar ook voor de verbondenheid. Een
met de natuur, dat soort dingen.’ Ze zag Bram alweer cynisch kijken.
‘Als je het niet erg vindt, ga ik mee.’
‘Jij? Mee naar yoga? Wat heb je daar te zoeken?’
‘Nee, niet mee naar yoga, mee naar het park. Ik ga hardlopen. Maar dan
kan ik toch wel met je meerijden?’
‘Meefietsen bedoel je?’
‘Dat had ik kunnen weten. Als jij voor ontspanning in de buitenlucht gaat,
heb je natuurlijk ook wat inspanning in de buitenlucht nodig.’
‘Yoga is anders hartstikke inspannend.’
‘Ik fiets mee’. Bram negeerde haar sneer. Hij snelde naar de slaapkamer
om zich in zijn hardloopkleren te hullen. Hij had net zijn veters vast, toen
Angelie ongeduldig riep of hij al klaar was. ‘Ja, ja,’ riep hij, de
slaapkamerdeur achter zich dicht trekkend.
Ze stond al op voor het huis met haar fiets in haar hand. De yogamat zat
stevig tussen haar snelbinders. Toen ze hem aan zag komen, stapte ze
direct op. Kijken, of hij haar bij kon houden.
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‘De natuur heeft geen haast hoor, jij wel, zo te zien.’
Angelie voelde zich betrapt. Waarom werd ze zo competitief van hem? ‘Je
hebt gelijk, sorry. Ik weet ook niet waarom ik zo doe. Haast heb ik zeker
niet.’
‘Toch jakker je. Haastige spoed is zelden …’
‘Goed,’ onderbrak ze hem. ‘Misschien komt het omdat jij yoga helemaal
niks vindt? Ik heb de behoefte mezelf te verdedigen. Onnodig, dat weet ik
ook. Jij bent jij, ik ben ik. Jij gaat voor de snelste tijd, ik wil de kameel
onder de knie krijgen.’
‘De wat?’
Angelie schoot in de lach. ‘Laat maar. Je hoort straks of het me gelukt is.’
Ze zette haar fiets op slot en wandelde in de richting van de vijver. Ze zag
haar yogadocente al in de verte. ‘Vandaag ga ik voor Kundalini. Misschien
is alleen yoga op het strand nog meer ontspannen, met de ruisende zee
op de achtergrond,’ mijmerde ze hardop.
‘Gaan we de volgende keer toch naar het strand? Daar voelen kamelen
zich over het algemeen thuis!’ Bram stretchte en haalde haar toen
hardlopend in. ‘Hier, je vergat wat.’ In het voorbijgaan drukte hij haar mat
onder haar arm. ‘Succes, kamelentemmer.’
Ze grinnikte, keek hem na en barstte in lachen uit toen ze hem zag
struikelen over een boomstronk. ‘Zo zie je maar. Het is zelden goed.’ En ze
voelde zich oppermachtig.
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Ze voelt zich oppermachtig. Ziet er goed uit, is in het Klaverpark met leuke
mensen en heeft bier. Ze neemt kleine slokjes en vindt het smerig,
niemand die dat merkt.
Thijs springt het podium op, ze hoort meiden gillen en schreeuwen.
Merel houdt zich in. Stoer zijn. In haar buik voelt ze een vreemde
trilling. Dan voelt Merel een arm om haar heen. Stiekem gluurt ze opzij. Is
het Bas? Tevreden laat ze zich tegen de jongen aan leunen, het is hem.
De druk van zijn arm verstevigt. Zijn hoofd is dichtbij. Zijn mond ook.
Merel voelt de spanning overal. Dit is de avond van haar leven. Ze is bij
een optreden van Twils en Bas vindt haar leuk. Hij fluistert iets in haar oor.
Ze kan het niet verstaan. Ze draait zich naar hem om, wil hem duidelijk
maken dat het te rumoerig is, als ze zijn lippen op haar mond voelt. Eerst
schrikt ze, dan beantwoordt ze zijn kus. Sarah danst naast haar, in trance
van de muziek. Die heeft niet eens door dat ik net stond te zoenen, denkt
Merel. Triomfantelijk stoot ze Sarah aan, intussen draait ze haar hoofd
weer naar Bas. Hij glimlacht naar haar en geeft haar weer een zoen. Een
kleintje.
‘Ik wil naar voren hoor, ga je mee?’ schreeuwt Sarah in haar oor.
Merel schudt haar hoofd, ze blijft bij Bas.
‘Wie wil er mee naar voren?’ schreeuwt Sarah tegen de rest.
‘Ik,’ zegt Coen.
Merel knipoogt naar Sarah. Zie je wel, Coen en Sarah, dat wordt ook wat.
Zacht zingt Merel mee met Thijs. In haar eigen wereld, in gedachten
verzonken. Slapen doen we morgen weer. Ze kruipt dichter tegen Bas
aan.
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Een harde klap maakt een eind aan het fijne moment. Eerst heeft ze niet
door wat er gebeurt, ze hoort schreeuwen, krijsen. De lichten doven.
Iemand trekt aan haar arm, is het Bas? Hij sleurt haar mee de menigte uit.
Mensen rennen alle kanten op, iedereen is in paniek. Merel weet een
moment niet waar ze is. Bas pakt haar hand stevig vast en probeert haar
verder bij alles vandaan te trekken. Ze rennen een tijdje, tot het om hen
heen wat rustiger is.
‘Wat gebeurt er?’ schreeuwt ze tegen Bas.
Bas haalt zijn schouders op.
‘Kijk dan!’ Merel wijst naar het podium. De stelling waar de verlichting aan
hing is naar beneden gedenderd, het scherm naast het podium is
uiteengespat en de boxen staan in brand. Merel voelt dat ze trilt van
angst. Wat is hier aan de hand?
Bas staart haar verdwaasd aan. ‘Het lijkt wel of…’
Merel maakt zijn zin af: ‘…er een bom ontploft is.’
Bas pakt Merel vast, ze voelt dat ze langzaam tot rust komt. Dan ineens
trekt Merel zich los.
‘Waar is Sarah?’ schreeuwt ze. ‘Sarah!’ Merel brengt het met moeite uit.
Ze probeert haar mobiel uit haar broekzak te vissen. Het gaat moeizaam,
de korte broek is wat strak en haar hand graait zenuwachtig naar de
telefoon. Snel zoekt ze het nummer van Sarah op. Normaal gesproken kan
ze het dromen, weet ze precies met welke toetsen ze haar vriendin
belt. Nu is ze alle logica kwijt.

Een scène uit ‘Slapen doen we morgen weer’, omdat het tijd is voor de concerten
in het Klaverpark.
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Nu is ze alle logica kwijt. Uit het niets klonk een scherp snerpend geluid in
haar oor. Bliksemsnel wist ze te bukken. Een Amerikaanse zeearend vloog
rakelings langs haar hoofd. Ze wist nog een stap te zetten, maar schrok
toen ze bijna struikelde over de roofvogel, die vlak voor haar voeten was
geland. Haar blik ging naar de grond. Er lag een vis. Ze keek naar het dode
glibberige schubbenbeestje en huiverde. Waar kwam het in godsnaam
vandaan? Ze was dan wel in het Klaverpark, maar meestal vlogen de
roofvogels hier niet los. Vissen sowieso niet. Net toen ze haar weg
schouderophalend wilde vervolgen, keek ze recht in de ogen van die ene
persoon die ik nooit in haar leven meer wilde tegenkomen: Arend.
Irma lachte. ‘Zo Yvonne, dat liep goed af. Was je toch bijna de prooi van
een arend.’
‘Geloof me, dat ben ik ook,’ mompelde ze.
Irma keek haar vragend aan.
‘Laat maar’, wist ze uit te brengen.
Arend haalde hen in en tikte haar op de schouder. ‘Zo Gerda, dat is lang
geleden. Twaalf jaar om precies te zijn. Ironisch, om jou in het Klaverpark
tegen te komen. Wat fijn om je weer eens te zien.’
Bij het woord fijn kneep hij zijn ogen tot twee kleine spleetjes en knikte
subtiel met zijn hoofd.
‘Je ziet me vast voor iemand anders aan’, antwoordde ze zo luchtig
mogelijk. ‘Ik heet geen Gerda.’ Ze wilde zich omdraaien en weglopen,
maar Arend pakte haar bij haar schouders.
‘Jij bent Gerda. Dat weet jij, dat weet ik.’
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‘Ze heet Yvonne’, zei Irma. ‘Yvonne Brugsma uit Oud-Beijerland. Al jaren.
Kom An, we gaan.’
‘Wat een engerd,’ voegde ze er op fluistertoon aan toe.
Ze schrok – ik heette inderdaad al jaren Yvonne – maar dat Irma dat
zomaar zei, met al die details, klonk op dit moment zó onnozel, dat ze er
bijna om moest lachen.
Ze pakte me bij haar arm en trekt haar mee. ‘We hebben allemaal een
dubbelganger, wist je dat? De jouwe heet blijkbaar Gerda.’ Irma vond het
allemaal wel grappig.
Ze keek nog eens om naar Arend en zie dezelfde vuurspuwende ogen als
twaalf jaar geleden. Arend is terug, het is paybacktime.

Een scène uit Spanwijdte, een verhaal dat in 2015 gepubliceerd werd in het e-Zine Vamp en Held.
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Het is paybacktime. Als een sluipschutter naderde ze de kant om hem
eens flink nat te spetteren. Ze waande zich ongezien. Net voor ze met
twee handen een opstand in het water wilde veroorzaken, sprong hij
naast haar in de vijver.
‘Wilde je mij laten schrikken,’ vroeg hij lachend.
‘Welnee, ik ben gewoon aan het zwemmen,’ zei ze, terwijl haar bonzende
hart even tot rust moest komen.
‘Ik jou wel,’ grijnsde hij. ‘Goed gelukt, zo te zien.’
Ze probeerde het niet te laten merken, maar blijkbaar mislukte dat. ‘Nee
hoor,’ zei ze nog. ‘Ik schrok niet.’
‘Ik zie het toch, aan je ogen. Pure angst. Ik heb je de stuipen op het lijf
gejaagd.’
‘Angst?’ ze kneep haar ogen tot spleetjes. Waar haalde hij de arrogantie
vandaan? ‘Je bent de tandarts niet. En geen tarantula.’
Een antwoord bleef uit en toen Wanda om zich heen keek, was hij
nergens te bekennen. Verdorie. Waar was hij gebleven?
Plotseling voelde ze een beweging langs haar benen. Als dit maar niet …
Met een ruk werd ze onder water getrokken. Van schrik kreeg ze een golf
water binnen, die ze er proestend uitspuugde toen ze boven kwam.
Dirk brulde het uit van het lachen. ‘Wil je nog steeds beweren dat dat
geen angst is, wat ik in je ogen zie?’
‘Wat je nu ziet, is woede,’ snauwde ze. ‘Wat ben jij een enorme …’
Weer werd ze onder water getrokken. Dit keer zwom hij gewoon naast
haar en wist ze van angst niet waar ze moest kijken. Wat was dat? Of wie
was dat?
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De onzichtbare sluipschutter had nu zijn been te pakken. Proestend kwam
Dirk omhoog, het kroos in zijn haar.
Ze schreeuwde het uit. Dit was pas angst. Zoekend voelde ze in het water.
Dit moest wel een heel groot beest zijn.
Ook hij keek zoekend om zich heen, graaiend met zijn armen. Zijn ogen
schoten alle kanten op. ‘Wanda?’ riep hij uit. ‘Wat was dat?’
‘Geen idee,’ zei ze met een klein stemmetje.
‘Je wilde hem toch betaald zetten?’ Jessie kwam grijnzend boven water,
haar duikbril op haar voorhoofd zettend. ‘Sorry,’ zegt ze tegen Wanda. ‘Ik
had eerst het verkeerde been te pakken.’
Grinnikend klom Wanda de Klaverparkvijver uit. ‘Ik ben wel klaar met dat
water. Veel te gevaarlijk.’
‘Mijn idee,’ ook Dirk trok zich aan zijn armen de kant op. ‘Al die beesten in
het water. IJsje? Ik trakteer.’
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‘Ik trakteer,‘ zei hij met een grote glimlach. ‘Het Klaverpark hangt vol met
verboden vruchten. Durf jij deze in je mond te stoppen?’ Koen hield haar
een ondefinieerbaar besje voor.
‘Ik eet liever deze,’ Pam stak een stevige, rijpe braam in haar mond.
‘Heerlijk.’ Ze liet haar mandje bungelen voor ze hem een braam aanbood.
‘Dank je, Roodkapje,’ grijnsde hij. ‘Je hebt gelijk, niet te versmaden!’
‘Weet je,’ ze pakte hem bij zijn hand. ‘Het leek me een stom uitje, maar ik
geef toe: je hebt me verrast. Ik wist niet dat dit zo leuk was.’
‘Het is nog niet voorbij.’ Hij schudde zijn hand los en zette de pas erin. ‘We
kunnen daar nog kersen plukken. En als we thuis zijn, gaan we er een
heerlijke taart van bakken.’
‘We?’ vroeg ze verbaasd. ‘Thuis? Welk thuis?’ Ze kon hem maar net aan
bijhouden.
‘Mijn thuis natuurlijk. Ik nodig je bij deze uit. Samen de lekkerste taart
bakken die je ooit geproefd hebt. Een échte Klaverparktaart. We maken
gelijk bessensap, een toetje voor vanavond en een bramenlikeur. Maar
daar moet je wel even op wachten, die moet je enige tijd elke dag even
doorroeren. Geen probleem hoor, er is een logeerbed.’
‘Een logeerbed?’ Ze merkte dat ze hem aan het nabauwen was. Het lag
niet in haar gewoonte om direct te blijven slapen. Dit was zeker weten
haar vreemdste date ooit. Omdat ze zichzelf geen houding wist te geven
na de bizarre uitnodiging, zei ze: ‘En eten we die taart dan samen op?’
‘Nee joh, ik heb een heuse jury thuis zitten. De taart moet groot genoeg
zijn voor zes man. Ze zijn kritisch hoor, eerdere dames heb ik de deur uit
gezet, omdat ze de taart niet lekker genoeg vonden. Maar van jou heb ik
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hoge verwachtingen.
‘Een jury?’
‘Zeg. Kun jij alleen maar napraten?’
‘Mag ik even verbaasd zijn? Je vraagt me uit voor een date. Ik denk dat we
gaan dansen of zo maar we gaan besjes plukken. Ik weet niet hoe jouw
dates gemiddeld verlopen, maar ik blijf eigenlijk niet meteen slapen. En
voor een jury een taart bakken, dat vind ik nou niet direct een romantisch
element.’
‘Romantisch?’
Pam voelde dat ze door moest pakken nu. ‘En wat is dat met dat
logeerbed? Als je wilt dat het tussen ons wat wordt, moet je me toch niet
het logeerbed aanbieden?’
‘Dat het wat wordt?’ Nu was het schijnbaar zijn beurt om na te bauwen.
‘Luister Koen. Ik weet niet wat het afspraakje van jouw dromen is, maar
bij mij komen daar meestal geen juryleden in voor.’
‘Wacht nou gewoon even af,’ zei Koen verbitterd. Hij trok haar mee naar
de kersenstruiken en gooide zijn mand vol. Vervolgens dirigeerde hij haar
naar de auto, hield het portier voor haar open en duwde haar bijna in de
bijrijdersstoel.
Onderweg zwegen ze. Koen leek teleurgesteld en Pam wist zich geen
raad. Waar was ze in hemelsnaam in beland?
‘Wie zijn die juryleden dan?’ vroeg ze uiteindelijk voorzichtig.
Koen negeerde haar vraag. Hij reed onverstoorbaar door, tot hij zijn
knipperlicht activeerde en een oprijlaan opreed. ‘Mag ik je voorstellen aan
mijn thuis?’ zei hij plots opgewekt. ‘Hier woon ik met mijn vrouw en
kinderen.’
Geschokt keek ze opzij. ‘Vrouw én kinderen? Dat meen je niet!’
‘Zeker wel,’ zei Koen monter. ‘Vrouw en vier jongens.’
Geschokt staarde ze naar de woning aan het eind van de oprijlaan. Tegen
de gevel leunde een speelgoedtractor …
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Tegen de gevel leunde een speelgoedtractor. Er ontbrak een wiel en op
de zitting had mos zich een plek weten te bemachtigen. Hoe lang stond
dit ding er al? Wie had er voor het laatst mee gespeeld?
Erika liep erlangs, drukte op de bel en wachtte geduldig een aantal
seconden af. Om haar heen kijkend nam ze nog meer van de omgeving in
zich op. Een statige eikenboom bepaalde haar uitzicht. De lange oprijlaan,
die ze door die brede boom net kon ontwaren, was ogenschijnlijk al jaren
niet onderhouden. Op het met gras overgroeide pad had ze zojuist maar
net de weg naar de voordeur gevonden. Kwam hier nog weleens iemand?
Erika drukte nogmaals op de bel, van plan om gewoon naar binnen te
gaan als er weer niet gereageerd werd. Ze deed een stap zijwaarts en
gluurde door het raam. Geen beweging te zien. Voorzichtig voelde ze aan
de deurklink. Het gaf mee.
‘Volk!’ riep ze de gang in. Uit beleefdheid bleef ze even staan voor ze
verder het huis inging. Toen er geen reactie kwam, liep ze verder. De vloer
kraakte vervaarlijk onder haar voeten. Erika liep de lange gang door. Aan
het einde was een deur, die ze voorzichtig opendeed.
‘Is daar iemand?’
Zonnestralen verblinden haar zicht even, maar toen ze aan de lichtbundel
gewend was, zag Erika een ruimte die ooit dienst moest hebben gedaan
als het middelpunt van de woning; de keuken. Ze liep naar de tafel, waar
acht stoelen omheen stonden. Berekend op een groot gezin. Op de tafel
lag een vergeelde opengeslagen krant. Ze focuste om de datum te zien. 7
juli 1998.
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Was hier werkelijk al meer dan twintig jaar niemand geweest? Ze keek om
zich heen. De keuken zag eruit alsof straks mensen kwamen voor het
diner. Op het aanrecht stonden de pannen klaar. Uit nieuwsgierigheid trok
ze de koelkast open. Een muffe geur drong haar neus in. Snel deed ze
hem weer dicht, hier viel niks te halen.
Haar nieuwsgierigheid won het van haar fatsoen terwijl ze ruimte voor
ruimte inspecteerde. Erika’s schoenen lieten in elke kamer stoffige
voetstappen na. Op weg naar boven zag ze net op tijd dat er een traptree
miste. Ze stapte er overheen en vervolgde haar weg.
Het hele huis leek nogal overhaast verlaten. Op stoelen in slaapkamers
lagen kledingstukken te verstoffen en in elke badkamer zag ze
tandenborstels die direct bruikbaar waren. Hoewel, het idee alleen al. Een
tandenborstel van twintig jaar oud, zou die nog functioneren?
Zat ze hier wel goed? Waarom was ze door de redactie hier op
afgestuurd? Ze klopte een stoel af en nam plaats. Tijd om de opdracht nog
eens goed door te nemen. Op haar gemak scrolde ze door de met zorg
gearchiveerde mailtjes.
“Goedemorgen Erika, ik heb een interview voor je gepland op woensdag
24 juli, 11.00 uur bij Klaverlaan 12, om de hoek van de ingang naar het
Klaverpark. Je moet je melden bij de poort en zeggen dat je voor het
artikel in Lokalo komt. Ze weten ervan.”
Melden bij de poort, stond er. Wat bezielde haar? Ze was er net zo langs
gewandeld.
Erika keek naar de tijd. Tien over elf. Met een goede smoes kon ze nog
aankomen. Weg kwijt, brug open, een overstekend schaap. Ze liep de
oprijlaan weer af richting de poort. Ze zag dat ze wel degelijk goed zat,
drukte op de bel die pontificaal op de poort bevestigd was. Hoe – in
godsnaam – had ze die net gemist? De bel zoemde.
Een lage stem zei: ‘Hallo Erika. Ben je daar eindelijk?‘
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‘Ben je daar eindelijk?’ vroeg haar vader, toen ze huppelend thuiskwam.
‘Ik ga met Nina trouwen.’ Paula draaide vrolijk rond in haar tutu, terwijl ze
haar vader met haar toekomstplannen liet kennismaken. ‘En dan gaan we
in het Klaverpark wonen.’ ‘O ja, ga jij met Nina trouwen?’ Haar vader
grinnikte. ‘Weet Nina dat ook?’ ‘Nee,’ zei ze resoluut. ‘Moet dat dan?’ Een
van haar oudste herinneringen. Ze ziet zichzelf nog in die tutu, men kon
haar erin uittekenen. Ze weet nog heel goed dat haar vader niet alleen
grinnikte maar haar ook hard uitlachte, want als meisje trouwen met een
meisje, dat kon in die tijd helemaal niet. Regenboogvlaggen ten spijt,
vandaag aan de dag wordt er in sommige kringen nog weleens moeilijk
over gedaan. Waar ze het vandaan had, Joost mocht het weten. Ze heeft
eigenlijk nog nooit een vrouwelijke partner gehad. En dat Klaverpark, dat
is zo afgelegen, daar wil toch niemand dood gevonden worden? Was het
ooit haar diepste wens? Of is het nog steeds iets waar ze heimelijk van
droomt? Paula kijkt naar de man die elke dag op haar bank zit en weet:
helemaal snor zit het tussen hen niet. Blijft ze bij hem omdat ze nu
eenmaal niet alleen wil zijn? Of is er frictie doordat hij altijd alles beter
denkt te weten? Terwijl het een feit is dat zijzelf alles beter weet. Of ja,
een feit. Dat vindt ze. Ze pakt haar favoriete koffiemok – ooit gekregen
van Nina – en schenkt zichzelf een thee in. ‘Thee in een koffiemok?’ zegt
die man op de bank altijd. ‘Dat moet in een theeglas.’ En dat vindt hij. Haar
mening is dat het niet uitmaakt. Zijn thee schenkt ze in een theeglas, om
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gezeur te voorkomen. Paula pakt stiekem een stuk chocola en trakteer
zichzelf: 80% puur. De beste. Die deelt ze met niemand. Net als ze zich met
een boek op de bank wil nestelen klinkt er een bliepje uit haar mobiel. Of
ze vanavond wat te doen heeft. Ze antwoordt Nina dat ze net nog aan
haar dacht, een herinnering uit de tijd dat ze nog dagelijks een tutu droeg.
Nina reageert met een hoop smileys, gevolgd door: ‘Nee, ik wil niet met je
trouwen, maar samen naar het Klaverpark? Dat kunnen we best een keer
doen.’ Paula grinnikt, Nina weet veel over haar, maar niet alles. Ze klokt
haar thee naar binnen, geeft die man een plichtmatige kus, zegt hem dat
ze het niet laat maakt en smeert ‘m. Ze gaat Nina serieus voorstellen om
in het Klaverpark te gaan wonen. Zij met z’n tweeën. Waarom eigenlijk
niet?
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Waarom eigenlijk niet? Eerder op de dag was het er niet van gekomen. En
de temperatuur was nu ook stukken beter. Ze strikte haar
hardloopschoenen, klikte de lampjes aan haar arm aan en ging de donkere
nacht in. Zichtbaarheid boven alles. Wendy zuchtte. Ze hoorde het
stemmetje van Pim in haar achterhoofd. ‘Hardlopers zijn de meest
kwetsbare mensen op de wereld, ze worden over het hoofd gezien door
andere weggebruikers, worden lastiggevallen in het donker, verdwalen
met regelmaat en vangen elke druppel regen die er valt.’ De meest
kwetsbare mensen op de wereld, laat haar niet lachen. En al die arme
mensen in de derdewereldlanden dan? Mensen in oorlogsgebieden,
mensen die continue met geweld te maken hadden? Pim had last van
zelfmedelijden. Dat was de verklaring. ‘Hardlopen in het donker maakt dat
mijn zintuigen meer ontwikkeld worden,’ had ze als tegenwerping
gegeven. ‘Alles wat er gebeurt om je heen wordt uitvergroot. Ik luister,
zie, hoor en proef zelfs het Klaverpark. Het is echt genieten. En iemand
die mij lastig wil vallen, hoor ik van afstand aankomen. Die maakt geen
kans.’ Pim vond het een uitdaging. Hij was haar die avond gevolgd en had
aanleiding gezien haar het tegendeel te bewijzen. Hij wist uit de struiken
te springen zonder dat ze het vooraf in de gaten had. ‘Zie je wel,’ zei hij
zelfingenomen. ‘Ik zei het toch’. Achteraf keek hij de koe in zijn kont. Het
was in elk geval de laatste dag dat Pim ook maar iets tegen haar kon
zeggen. Ze had alle banden verbroken, in real life maar ook op de socials.
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Alleen in haar hoofd kreeg ze hem niet stil. Fluitend stampte ze het
Klaverpark door, ze wist de weg, ze kwam hier elke week. Bovendien had
ze een opgeladen telefoon, mocht er iets fout gaan. Ze zette relaxmuziek
op en deed haar oortjes in. Nu waren haar zintuigen niet optimaal, maar
wie kon haar wat maken? Recalcitrant ging ze de paden af. Van het een op
het andere moment, lag ze languit tussen de bomen. Ze had een
boomwortel over het hoofd gezien. Ik zei het toch? Had nou maar een
mijnwerkerslampje gedragen… Kwam ze ooit van die vent af? Had hij dan
gelijk? Ze stond op, klopte haar broek af, stretchte even en vervolgde
toen haar weg. Toch maar weer richting de gebaande paden.
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‘Richting de gebaande paden, graag! Bij de volgende splitsing naar links.’
De instructeur had een megafoon mee, waarmee hij de groep in bedwang
probeerde te houden. ‘Lady, you’re not listening,’ riep hij gefrustreerd
tegen een dwarsligger die naar rechts dreigde te gaan. ‘Ik weet gewoon
het verschil niet, oké,’ riep deze verbolgen terug. ‘Links is waar je
zwaaiende hand een L maakt,’ schalde hij door de megafoon. ‘Behalve als
je een koning bent,’ maakte iemand een bijdehante opmerking. Hij wuifde
met de binnenkant van zijn hand naar zijn gezicht. ‘Als jij wuift als een
koning, maakt links of rechts niet uit, dan heb je wel iemand die de route
voor je uitzoekt.’ ‘Ik heb een domdom, die zoekt ook de route voor me
uit,’ gierde een ander. Hij was het commentaar van al die mensen
spuugzat. ‘Wat als je twee linkerhanden hebt?’ De groep barstte in lachen
uit. Nu was de maat vol, hij smeet de megafoon op de grond, draaide zich
resoluut om en stampte richting de uitgang van het Klaverpark. Dit was de
allerlaatste keer dat hij zich over had laten halen zo’n mega-evenement te
roeptoeteren. Nog voor hij bij de uitgang was, draaide hij zich verbaasd
om. Hoorde hij nou iemand anders schallen door dat ding? ‘Links,’ riep de
vrouw die zelf het verschil niet eens wist. Hij zag de groep en masse naar
links gaan. Zo slecht was ze er blijkbaar niet in. Langzaam wandelde hij
terug. De groep was uit het zicht verdwenen, de vrouw was op haar fiets
achter de meute aan. Hij liet zich op de grond zakken en steunde met zijn
rug tegen een boom. Zijn hoofd liet hij in zijn handen zakken. De stilte
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overweldigde hem. ‘Ook linkshandig zeker?’ het was dezelfde vrouw.
Verschrikt keek hij op en knikte. ‘Die worden sneller boos.’ ‘Waar slaat dat
nou …’ ‘Zie je wel,’ onderbrak ze hem. ‘Lariekoek. Verzinsels van de
bovenste plank.’ ‘Je voelt je ook creatiever dan de rest?’ ‘Dat is bewezen,’
sneerde hij. ‘Net als …’ ‘Fabels,’ ze onderbrak hem ruw. ‘Net zo’n onzin
als dit evenement.’ ‘Niet mijn idee,’ gromde hij. ‘Don’t shoot the
messenger.’ Ze glimlachte. ‘Ach ja, wandelen is geen probleem voor ons
linkshandigen. Het is je potlood slijpen, iemand een high five geven, heb je
weleens soep gegeten naast iemand die rechts is?’ ‘Een zootje,’ zei hij met
herkenning in zijn stem. ‘Wat dacht je van schrijven met een vulpen?’ Ze
zakte naast hem en leunde ook tegen de boom. ‘Naar jou luisterden ze
wel,’ zei hij rancuneus. ‘Klopt, binnen no time had ik ze over de finish.
Linkshandigen houden van duidelijkheid, niet van getut.’ ‘Fabel.’ Ze
lachten en zagen de rest van de groep langslopen. Niemand zag hen, of
deed alsof. ‘Wat krijgen we nou?’ grijnsde ze. ‘Ze laten ons links liggen!‘
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Ze lieten hem links liggen, hij voelde het gebeuren. Wie hij ook belde,
niemand nam op. Hij liet zich niet op zijn kop zitten. Dit was de dag,
niemand kon het nog verpesten. Hij pakte een boterham uit zijn tas en
sjokte op zijn gemak het Klaverpark in. Hij was toe aan rust.
Loeiende zagen haalden hem uit zijn mijmeringen. Wat was dit? Hij
wandelde naar het geluid en zag tot zijn verbijstering mannen met
kettingzagen in de weer. Het leek wel alsof ze kunstwerken aan het
maken waren. Rondom hen stond het bomvol publiek. Hank strekte zijn
hoofd fier boven zijn schouders uit en probeerde boven de menigte uit te
kijken.
‘Wat doe jij hier?’ Vanuit het niets stond Udo, een van zijn beste vrienden,
naast hem.
‘Ik ben op zoek naar rust,’ verklaarde Hank.
‘Nou, dat vind je hier zeker,’ zei zijn vriend cynisch. ‘Wij gingen juist op
zoek naar vertier.’
‘Ik heb je nog gebeld! Waarom hebben jullie mij niet meegevraagd?’ Tot
zijn verbijstering zag hij de rest van zijn vriendengroep achter Udo staan.
‘Eh,’ stamelde Udo. ‘Een uitje.’
‘Zonder mij?”
‘Klaarblijkelijk.’ Udo draaide zich half om. ‘Zie je later,’ zei hij prompt, Hank
ontstelt achterlatend.
Zie je, dacht hij. Ze lieten hem écht links liggen. Hij voelde iets van een
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traan prikken, maar slikte het weg. Blijkbaar zag hij de vriendschap anders
dan zij. Hij liet zich naast een boom zakken en besloot resoluut de hele
groep te verbannen. Een voor een verwijderde hij de contacten uit zijn
telefoon. Het luchtte hem op. ‘Mij heb je niet,’ zei hij hardop. ‘Ik ga mijn
eigen weg.’
‘Tegen wie praat je?’ Er stond een man hem verwonderd aan te kijken.
Hank keek eerst even om zich heen, maar zag toen dat de man echt hem
aansprak. ‘Tegen mezelf, denk ik.’
‘Behoefte aan gezelschap?’
Hank knikte. ‘Ja, daar ben ik misschien wel aan toe. Evenals aan koffie, jij
ook?’ Hij stond op om twee bekertjes te halen.
Met zijn nieuwe vriend liep hij al pratend naar de kettingzagen, waarvan
hij nu wist dat het om een wedstrijd ging. Hij voelde zijn telefoon trillen in
zijn broekzak en viste hem eruit. Een berichtje van een nummer zonder
naam.
‘Hoe ken jij hem? Dat is de kampioen van vorig jaar! Kun je hem aan me
voorstellen?’
‘Belangrijk?’ vroeg zijn nieuwe vriend.
‘Nee, niks.’ Hij verwijderde het gesprek en blokkeerde het nummer van
Udo. ‘Een strontvlieg.‘
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‘Een strontvlieg.’
‘Nee, daar zoeken we niet naar,’ zei ze gedecideerd.
‘Dat weet ik, maar dat is de enige.’
‘Je moet ook nog even wachten, we zijn nog niet begonnen.’ Frits was
altijd zo ongeduldig.
‘Ik weet wel wat jij denkt, jij denkt wat is Frits weer ongeduldig.’
‘Sinds wanneer kun jij gedachten lezen?’ Zena keek hem met spottende
blik aan.
‘Ik had gelijk hè, dat is wat je dacht?’
‘Iets soortgelijks.’
‘Ha, je geeft het toe!’
Ze voelde ergernis opkomen. ‘Waarom zou ik het niet toegeven?’
‘Omdat dat altijd is wat je denkt. Je vindt mij altijd ongeduldig. En dat
terwijl jij dat eigenlijk bent. Jij wilde nu al naar het Klaverpark, terwijl die
nachtvlinders in de nacht pas komen. Niet als het nog half dag is.’ Frits liet
zijn hoofd hangen en zei: ‘Gatverdamme.’
‘Wat?’
‘Die strontvlieg!’ Hij wapperde met zijn boterham om het beest te
verjagen. ‘Ik wil niet weten waar hij een kwartier geleden op zat.’
‘Je hebt anders ook nachtvlinders die overdag te zien zijn,’ negeerde ze
zijn poepverhaal. ‘Dus zo gek is het niet, dat ik al naar het Klaverpark
wilde.’
‘Nee hoor, helemaal niet gek. En je bent ook totáál niet ongeduldig. En je
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weet het allemaal weer beter. En …’
Ze onderbrak hem. ‘Daar is die weer.’
Hij gooide zijn boterham nijdig op de grond. ‘En dat beest wil me ook al
niet met rust laten. Ik ben er klaar mee, weet je dat?’ Hij beende nijdig
weg, in de richting van de uitgang van het Klaverpark.
Even zweeg ze. Tot ze zich omdraaide en op weg ging naar de
vlinderstruiken. ‘Joh,’ zei ze nog spottend. ‘Niks van gemerkt.’
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In het Klaverpark kan álles
Genoten van de verhalen?
Kom nog eens langs, in Woordenland.
Daar verschijnt met regelmaat een nieuw verhaal.
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