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Dit boek gaat niet over seks. Dan is dat meteen 
duidelijk. Ik zeg het even, want ik weet niet wat ze op de
voorkant gaan zetten. Misschien wel seks!  seks!  nog
eens seks! omdat ze denken dat iedereen daarover wil
lezen.
Dat is trouwens ook wel zo, denk ik. Ik tenminste wel.
Maar dit boek gaat er dus niet over. Het gaat over een hele-
boel dingen, maar niet daarover. Soms wel bijna, maar nooit
helemaal.
Ziezo.

Nu zit ik te dubben waar ik het verhaal zal laten beginnen.
In de tent van de Helende Heer? In het atelier met Jurg? Op
Lotties slaapkamer tijdens het ondertekenen van het lintjes-
contract? Er is zoveel te vertellen dat het lastig is. Zodra ik
wil beginnen, komt er meteen iets anders in me op wat óók
verteld wil worden. En dan zijn er nog al die dingen die lie-
ver níét verteld willen worden. Alles loopt door elkaar en
alles heeft met alles te maken.

Goed. Ik ga het proberen.
Het was 10 juni. Ik ging bij Lottie langs om na te praten
over haar feestje. Vijftien waren we nu, zij sinds een dag, ik
sinds een maand. Vijftien was al aardig oud. Wie weet wat
er allemaal ging gebeuren, dit jaar van vijftien-zijn.
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We lagen languit op Lotties bed. ‘Kiek,’ zei ze. ‘Stel. We gaan
dood. Wat wil jij dan per se nog gedaan hebben?’
Een halfjaar eerder was dat een gemakkelijke vraag geweest.
Ik zou geantwoord hebben: ontdekken wie mijn echte vader
is. Maar dat was inmiddels gelukt. ‘Ik weet het niet zo
gauw,’ zei ik dus.
‘Ik wel,’ zei Lottie. ‘Ik wil seks gehad hebben.’
‘O ja, dat. O ja, ik ook.’
‘Stel je voor dat je doodgaat en je hebt nooit seks gehad.’
‘Dat is balen. En daarna komt het er waarschijnlijk niet
meer van.’
We keken heftig serieus naar het plafond. Dat was de nieuw-
ste ‘wij-zijn-wij’. Grappig zijn en dan serieus kijken, alsof
het helemaal niet grappig was, maar gewoon wáár.
‘Maar het moet niet met zomaar iemand zijn,’ zei Lottie.
‘Nee, want de eerste keer onthoud je altijd.’
‘Dat zeggen ze.’
‘Weet jij hoe dat allemaal gaat, met seks en zo?’
‘Ja hoor. Zó.’ Lottie begon smak- en slurpgeluiden te maken.
‘Eerst ga je zoenen,’ zei ik met zwoele stem, alsof ik de
voice-over was bij een seksshow.
Lottie omhelsde een denkbeeldig lichaam.
‘En dan... dan gaat het vérder dan zoenen.’
Lotties handen streelden haar luchtvriendje, over zijn rug,
kont, en langzaam naar de voorkant.
‘En dan eh... gaat het verder dan verder.’ Hoe moest je het
noemen, wat Lottie deed?
Lottie hijgde, steeds dieper, intenser. Ze deed haar benen een
stukje uit elkaar en trok de kont van haar luchtvriendje naar
zich toe. ‘Jaaaa!’ riep ze en ze stootte iets denkbeeldigs in
iets denkbeeldigs.
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Wat voor commentaar moest ik daar in godsnaam bij geven?
‘Het ding gaat in de... dinges.’
‘De dinges?’ Lottie keek me verbaasd aan.

In plaats van over seks gingen we nadenken over sekswoor-
den. We ontdekten dat er veel woorden ontbraken, als het
om seks ging. Hoe noemde je een kut als je niet grof wilde
zijn? ‘Vagina’ was veel te netjes, dat sloeg nergens op.
Het is lastig als een woord ook een scheldwoord is. Je kunt
het niet meer zo gemakkelijk gebruiken voor het echte li-
chaamsdeel, anders is het net alsof je zomaar aan het schel-
den bent: wat een kut, zeg! Ik zie geen kut! Hoe zit het met
jouw kut? Kutjeuk!

We moesten dus een nieuw woord maken. Dat was nog he-
lemaal niet zo gemakkelijk. Mooie woorden genoeg, maar
ze pasten meestal niet echt. ‘Gemeenschapsruimte’, die was
het slechtst, al vonden we hem wel grappig. ‘Fluutjeknip’
vond ik het leukst. Dat woord had bijna gewonnen, maar
toen vroeg Lottie: ‘Wat voor geluid maakt het, als je all the
way-seks hebt?’
‘Ik weet niet,’ antwoordde ik, ‘ik denk iets als flub-flub.’
‘Dan noemen we het de flupbaan.’
‘Nee,’ zei ik. ‘Dat klinkt als een speeltuintoestel: zullen we
op de flupbaan?’
‘Hm... misschien klinkt het zó: zeng-zeng-zeng.’
‘Of za-za-za.’
‘Oké, ik heb het. Zazazorium.’
‘Die is goed. Za-za-zo-ri-um.’ Ik sprak het langzaam uit,
mijn tong kon het woord haast proeven. Het was rond en
zout en zoet tegelijk.
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‘Ja. Het is een soort laboratorium, maar dan voor... za-za. In
een laboratorium worden dingen bij elkaar gegooid om iets
nieuws te maken, met chemische reacties en zo. In het zaza-
zorium gebeurt dat ook: eitje, zaadje, alle genen worden ge-
husseld. Er ontstaat iets nieuws: een baby.’
‘Getver. Vieze luiers en geblèr.’
‘Hm, we willen wel za-za, maar geen poe-poe en wè-wè.’

Zo. Dat was het begin.

Nu sla ik een tijdje over.
In de tijd die ik oversla, gaan er dingen mis. Ik wil liever
meteen naar het deel waarin het weer goed komt, in elk
geval beter. Dan hoeft niemand zich zorgen te maken en
blijft het leuk.
De rest komt tussendoor wel even ergens ter sprake.

We zaten met z’n allen op de poep. De reusachtige
tent waarin de Heer zijn helende werk deed, stond namelijk
op een hondenuitlaatveldje. Het was begin augustus en
broeierig warm, zo’n twee maanden na het zazazoriumslaap  -
kamergesprek. Ik zat op een houten klapstoeltje en keek
naar dominee William K. Weil op het podium, terwijl ik heel
hard probeerde om niet te denken aan alles waar ik niet aan
wilde denken. Dat lukte gelukkig wel een beetje, want er
was een hoop bijzonders te zien in de tent van de Helende
Heer. Honderden mensen waren toegestroomd, misschien
wel duizend, onder wie ik, mijn biologische vader Ron en
zijn vriendin-verloofde Lies.
Het verbaasde me dat er zoveel mensen waren, en zoveel
verschillende types. Waar kwamen ze allemaal vandaan? Ik
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zag bijvoorbeeld veel vrouwen die duidelijk van eten hielden
én van strakke kleren, waardoor je hun... enthousiaste vor-
men heel goed kon zien.

Dominee William K. Weil deed zijn best, maar ik begreep
niet veel van wat hij zei. Hij kwam uit de Verenigde Staten,
ergens uit het zuiden, zo te horen aan zijn geknauw. Er stond
een vertaler naast hem, maar die had zo’n raar hoofd dat ik
telkens afgeleid werd als hij iets zei. Of eigenlijk: balkte,
want hij leek precies op een ezel. Ron zag het ook. Lies zei
dat we daar niet om mochten lachen, maar Ron en ik von-
den van wel. Er is toch niks mis met ezels? Ezels zijn ontzet-
tend leuke dieren. Veel leuker dan de vertaler trouwens,
maar dat zei ik er niet bij.

Ron stootte me aan. ‘Let op,’ fluisterde hij. ‘Zo meteen
komt het, denk ik.’
‘Wat?’
‘Dat je naar voren kunt, om je te bekeren.’
Mooi zo. Ik kon niet wachten.

Ron had zich in dezelfde tent bekeerd, twee jaar geleden, bij
dezelfde dominee William K. Weil. Ik kende Ron toen na-
tuurlijk nog niet.
Hij had me over die bekering verteld. Hij was in die tijd to-
taal kapot geweest, zei hij, hij zat er helemaal doorheen.
Zijn zoveelste afkickpoging was bezig te mislukken. Hij had
zin om zich van de kerktoren te gooien, om overal maar
vanaf te zijn. Of van het dak van het warenhuis náást de
kerk, dat was gemakkelijker, dan kon je met de roltrap en
hoefde je niet al die smalle traptreetjes op te klauteren. Maar
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het warenhuis was minder hoog, dus of het resultaat net zo
geslaagd zou zijn, daarover twijfelde hij.
We zaten bij hem thuis in de woonkamer toen hij dit ver-
telde. Lies bemoeide zich ermee. ‘Sla dat deel maar over,
Ron, dat hoeft Kiek niet allemaal zo precies te weten.’
‘Ik vind het leuk... ik bedoel: interessant,’ zei ik. Ik had nog
nooit over zulke dingen nagedacht. Zelfs met zoiets kon je
dus gemakkelijk allerlei foute beslissingen nemen. Lastig,
hoor.
Het dorpje waar Ron woonde heet Doodschaap. Het is ei-
genlijk niet echt een dorp. Er staan maar een paar huizen,
langs een weg die nergens vandaan komt en nergens naartoe
gaat. Er is niets, behalve akkers en uitzicht tot aan de verre
verten van nog meer niets. Ron vond het er ‘puik’.
‘Het is goed voor hem,’ zei Lies. ‘Rust. Niet te veel prikkels,
zoals in de stad.’
In Doodschaap is een groeiende grasspriet al een prikkel.
Ron ging verder met zijn verhaal. Hij was toevallig – ‘of niet
toevallig!’ – langs de tent gelopen. De Here Heelt! stond er,
op grote posters. En opeens was het besef als de bliksem bij
hem ingeslagen: ‘Ik ben kapot, stuk. Als je stuk bent, moet je
weer heel worden. Geheeld!’ En hij liep de tent in, zomaar.
En hij bekeerde zich, zomaar. En hij liet Jezus toe in zijn
hart, zomaar. Vanaf toen werd alles anders.
‘Niet zomaar, hoor,’ zei hij. ‘En ook niet meteen. Pff, echt
niet. Maar er waren mensen... mensen die...’
‘Mensen die wát?’ vroeg ik.
‘Mensen die er wáren. Zoals Lies. Dat je ineens niet meer al-
leen bent. Dat kende ik niet.’
‘En God,’ zei ik. ‘Die was er dus ook.’
‘Ja. Ik was dat niet gewend. Mensen bij wie je terechtkon.’
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‘En God dan, wat deed die precies? Of Jezus?’
‘O, Jezus. Ja, woow. Alles dus.’ Hij reikte naar de hand van
Lies, die in de stoel naast hem zat en kon er net bij, al was
zijn arm nu ongemakkelijk ver uitgerekt.
Lies knikte en glimlachte. Ze glimlachte zo hard dat het pijn
aan mijn ogen deed.

Ik vond het maar vaag. Ik wist die middag zeker dat ik nóóit
naar zo’n tent zou gaan.
Maar dingen kunnen veranderen. Dus.

Wanneer zou het zazazorium worden geopend?
Dat was de vraag die ons bezighield, de middag na Lotties
verjaardag. Het lint moest feestelijk worden doorgeknipt
vóór ons zestiende. We werden er niet jonger op, hoor. Wat
moest je als ouwe taart met zo’n ondoorgeknipt lint?
‘Maar te jong is ook niet goed,’ zei ik. ‘Je moet het écht wil-
len.’
‘Precies. Daarom deed ik het niet met Sven.’
Het níét met Sven doen leek míj nogal logisch. Sven was een
tijdje haar niet-vriendje geweest. Ze deden van alles, maar
hij wilde haar niet als echte vriendin. Waarom zou je met ie-
mand naar bed gaan die jou alleen maar wil als het hem toe-
vallig zo uitkomt? Gelukkig was ze nu totaal finaal over
hem heen. Eindelijk.
‘Ik vond mezelf te jong.’ Lottie stak haar benen in de lucht
en kneep in haar blote grote tenen. ‘Dat was de reden.’
‘O ja? Je bent nog steeds jong.’
‘Maar niet té. Vind ik.’
‘Je gaat het niet met Sven doen, hè? Toch?’
‘Draai me alsjeblieft door de gehaktmolen als ik dat doe. Ik
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wil het met iemand die verliefd op míj is, in plaats van... nou
ja, Sven.’
‘Maar wanneer gebeurt dat? Dat iemand verliefd op je
wordt? Het kan nog jaren duren.’
‘Nee hoor. Kijk, dat boek.’ Ze wees naar Kus geen kikkers,
vang je prins, dat op het kastje naast haar bed lag. Ze had
het boek gisteren van Chérise gekregen. Tien tiptop tips om
hem te krijgen... én te houden, stond onder de titel. Een
groepje kikkers keek beteuterd toe hoe een blond meisje een
knappe prins kuste.
Ik had er gisteren even in gebladerd, maar geen woord gele-
zen. Ik was té verbijsterd dat iemand Lottie een boek met
zo’n titel durfde te geven. Alsof ze dringend advies nodig
had over hoe je een jongen kon houden . Dat was mis-
schien wel zo, maar dat kon je toch niet zomaar laten blij-
ken? Dan kon je overal de waarheid wel gaan lopen
rondstrooien: ik vind je topje lelijk, Lilly; je lijkt dik in die
broek, Gemma; je bent een wandelende make-updoos, Feli-
cia; je zeurt altijd zo, Eline.
Lottie zelf leek het niet erg te vinden, ze had het boek stra-
lend in ontvangst genomen. 
‘Ik heb er vanmorgen al een stuk in gelezen,’ zei ze nu. ‘Er
staat precies in wat je moet doen. Succes verzekerd.’
‘Verzekerd? Hoe kan dat nou?’
‘Ik weet het niet. Het staat er. We zullen zien.’
Ik vroeg haar met wie ze het dan wilde doen, maar dat wist
ze nog niet. Ze zou iemand uitzoeken, zei ze. Een geschikt
iemand. Iemand die niet op Sven leek. Sven was een kikker.

‘Dus,’ zei Lottie. ‘We spreken af dat we vóór ons zestiende...
ontdingest zijn.’
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Daar gingen we weer. Ontdingest, dat kon natuurlijk niet,
maar ‘ontmaagd’ was stom en ‘ontvliesd’ – dat bedacht Lot-
tie – klonk helemaal verschrikkelijk.
besekst
bezwabberd
ingepaald
beëerstekeerd
gelintjeknipt

Het was een leuke afspraak, maar ik nam hem natuurlijk
niet erg serieus. Je gaat toch geen seks hebben, alleen omdat
je dat hebt afgesproken met je vriendin? Ook al is het je op-
pertopperbeste vriendin. Maar Lottie wilde het vastleggen,
in een contract.
‘Wat als het niet lukt?’ vroeg ik, terwijl ik het papier zwierig
ondertekende met mijn pas bedachte handtekening: Kiek
Florijn. We hadden natuurlijk tijd zat, het duurde nog
bijna een jaar voordat we zestien werden. Dat was hetzelfde
als eeuwen. Maar toch. ‘Is er een straf?’
‘We moeten zorgen dat we een reservejongen hebben. Eén
die we op het laatste moment kunnen oproepen.’
‘Dat moet dan wel een heel leuke reservejongen zijn.’
‘Juist niet. Dat is de straf.’ Ze pakte het papier en schreef er
iets op, bovenaan. ‘Het lintjesknipcontract,’ zei ze. ‘Zo heet
het.’
Dat woord gaf een leuk, feestelijk gevoel. We tekenden bal-
lonnen, vlaggetjes en slingers op het contract.

Het was benauwd en klam in de tent. Hoe langer ik
daar zat, hoe erger het werd, met mijn hoofd vol kokende
gedachten en opborrelende beelden.
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Begon die bekering nu maar. Als ik bekeerd was, kwam alles
goed. Jezus zou mij verlossen van alle vervelende dingen. Hij
zou me precies vertellen hoe het allemaal moest, met liefde,
met seks, met alles. Ik zou nooit meer dingen fout doen. En
ik zou bidden, o ja, ik ging me suf bidden. Bidden hielp voor
en tegen alles, volgens Lies. Alles waar je geen zin in had,
kon je wegbidden. Nou ja, dat zei ze niet precies zo, maar
daar kwam het volgens mij wel op neer.
Ik kon het beste maar bij Ron gaan wonen. Dan konden we
elke dag samen bidden, bij het ontbijt, bij het avondeten en
ook nog tussendoor.
Het is heel raar als andere mensen zitten te bidden en jij
doet niet mee. Je krijgt lachspierzenuwtrekkingen in je
buik. Je voelt je... ik weet niet. Anders. Zij doen dát en dat
is raar. Jij doet dat niet en dat is níét raar. En toch voel jíj je
raar.

Maar als ik bij Ron ging wonen, kreeg ik Lies er ook bij. Die
zat aan Ron vastgeplakt. Niet dat dat erg was, Lies was heel
aardig. Maar toch.

Ik had eerst zelf alle mogelijke oplossingen voor mijn pro-
blemen onderzocht. Ik kon er geen vinden. Toen praatte ik
met Ron, want hij had veel ervaring met problemen. Na-
tuurlijk vertelde ik niet wat er aan de hand was. Sommige
dingen zijn te erg. Te groot. Te schaamtedoorweekt.
We zaten tijdens dat gesprek in de Doodschaap-woonkamer.
Lies was boven, want ze was nog net niet klaar met de
ramen toen ik kwam. Meestal zat ze er als een waakhond
bij. Wat ze precies bewaakte wist ik niet.
Ik vroeg Ron waarom hij drugs was gaan gebruiken.
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‘Om allerlei redenen,’ zei hij. ‘Maar eigenlijk was het om
niet te hoeven voelen.’
‘Wat wilde je dan niet voelen?’
‘Ach gewoon, je weet wel. De pijn, en zo.’
‘Wat voor pijn, waar had je pijn?’
‘Het probleem is: je wéét niet dat je het daarom doet, op het
moment dat je het doet. Je doet het gewoon, en het is lekker.
Het leven is te zwaar, je zoekt wat verlichting.’
‘Verlichting? Dan ga je toch mediteren?’ Ik wist alles van
mediteren en dat soort dingen sinds Lotties moeder zich
daarop had gestort.
Ron lachte. ‘Dat is wel gezonder, ja. Maar ik bedoel dat het
leven zo zwaar voelt dat je... het niet meer kunt dragen, of zo.’
‘En als je dan drugs gebruikt, kun je het wel weer dragen?’
‘Eh... nee, niet echt. Je voelt gewoon niets meer. De zwaarte
niet. Maar ook jezelf niet. Je verdwijnt, zo voelt het. Maar
daarna kom je keihard terug. En dan moet je dus wéér ge-
bruiken.’
Het leek me geweldig om een tijdje te verdwijnen. Dat was
precies wat ik nodig had. Zo ongeïnteresseerd mogelijk
vroeg ik: ‘Enne... gewoon voor de nieuwsgierigheid: waar
haal je dat dan?’
‘Wat?’
‘Dat spul. Drugs, en zo.’
Ron schoot naar voren op zijn stoel, zijn vinger als een pis-
tool op mij gericht: ‘Als ik jou ooit...’ Hij hield op, maar zijn
gezicht maakte de rest van de zin méér dan af.
‘En nu dan,’ vroeg ik snel, ‘nu je geen drugs meer gebruikt?
Is alles weer zwaar?’
‘Nee, want nu heb ik Jezus. En Lies. En een heleboel andere
mensen.’
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‘Had je eerder geen mensen dan?’
‘Ik zat in de shit. Dan ga je om met mensen die ook in de shit
zitten. Soort zoekt soort. Lui waar je geen kloot aan hebt.
Zij ook niet aan mij, natuurlijk.’

Het was duidelijk. Kapot zijn doet pijn. Je kunt twee dingen
doen om dat op te lossen:
1. Pijn niet voelen (drugs, drank);
2. Zorgen dat het kapotte weer heel wordt (Jezus, behulp-
zame mensen).

De eerste oplossing zou Ron nooit goed vinden. Hij had er
natuurlijk slechte ervaringen mee. Ik zou het stiekem moe-
ten doen. Maar ik vond het juist zo leuk dat ik hem had ge-
vonden, en dan zou het raar zijn om meteen stiekem te
gaan lopen doen. Bovendien hadden drank en drugs best
een hoop nadelen. Die van drank kende ik al uit eigen erva-
ring.
Bleef over oplossing nummer 2. Er was geen nummer 3. Ik
kon tenminste geen enkele 3 verzinnen. En daarom was ik
hier, in de klamme reuzentent, en stond op het punt om me
te bekeren.

‘Ik weet niks, ik was dronken.’ Dat zei mijn moeder
vroeger, als ik wilde weten wie mijn biologische vader was.
Bij mijn verwekking – dat is dat het zaadje bij het eitje
komt – had ze volgens haar verhaal iets staan doen met een
onbekende, lelijke bassist in een donkere bezemkast. En ver-
der had ze dus een gat in haar geheugen.
Maar het zat allemaal heel anders, ontdekte ik.
Feitenrijtje over mijn verwekking:
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1. Yvonne was smoorverliefd op een knáppe bassist, Ron
Bleker.
2. Ron deed nogal gemeen. Ze hadden soms iets, maar soms
ook niets.
3. Yvonne werd zwanger. Ze was toen 17 (hij ongeveer 27).
4. Ron ging er gauw vandoor, want hij had het druk met an-
dere dingen, zoals drugs gebruiken en drank drinken.
5. Yvonne kreeg een dochter, Kiki, later meestal Kiek ge-
noemd.
6. Yvonne besloot Kiek een stapel leugens te vertellen over
haar verwekking.
7. Kiek ontdekte zelf de waarheid, namelijk: zie 1 en verder.

‘Mam, wil je nooit meer een vriend?’ We zaten naast elkaar
op de bank. Het was niet zo lang na het lintjesgesprek met
Lottie. Ook al nam 90% van mij de afspraak niet serieus,
die andere 10% was er toch over gaan nadenken. Mijn
moeder was ongeveer de minst geschikte persoon die ik kon
bedenken om over dit soort dingen te praten, maar voor ik
het in de gaten had, stuurde ik het gesprek toch in die rich-
ting.
Mijn moeder schonk langzaam thee in haar glas. ‘Nou, ik
heb het er wel een beetje mee gehad. Weet je wat het is met
mannen, Kiek?’
‘Nee, dat weet ik niet.’
Ze verschoof wat en keek me indringend aan, alsof ze iets
belangrijks ging onthullen. Een geheim dat al eeuwenlang
van moeder op dochter ging. Ze zei: ‘Als ze je nog niet heb-
ben, doen ze heel erg hun best voor je. Maar als ze je een-
maal hebben, verliezen ze hun interesse.’
O ja? Ik wist van twee mannen in mijn moeders leven.
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1. Ron. Hij had nooit zijn best voor haar gedaan. Zij was
verliefd op hem en achtervolgde hem, van optreden naar op-
treden.
2. Wieger, mijn ex-stiefvader. Hij had altijd zijn best voor
haar gedaan. Daar hield hij pas mee op toen hij er weer eens
was uitgegooid, Susan tegenkwam en twee kindjes kreeg.
Dus wat bedoelde ze precies? Ik vroeg: ‘Heb je het nu over
Ron of over Wieger?’
Ik zag dat ze daar even op moest kauwen. Toen trok ze haar
schouders omhoog en liet ze weer vallen. ‘Ik heb wel meer
vriendjes gehad, hoor.’
‘O ja? Wie dan? Wanneer dan?’
‘O, in mijn tienertijd. Een hele... paar.’
‘Een helepaar?’
‘Ja, een stuk of wat. Een paar.’
‘Een helepaar, dus.’
Ze lachte wat ingehouden.
Ik lachte niet. Ik vond het nogal stom. ‘Misschien klopt het
niet wat je zegt, mam, dat van die mannen die eerst hun best
doen en dan hun interesse verliezen.’
‘Misschien niet. Maar zorg voor de zekerheid dat je altijd
voor jezelf kunt zorgen.’
Voor mezelf zorgen? Alsof iemand anders dat zou doen. Het
was nog nooit in me opgekomen dat iemand anders dat zou
willen.
‘Er zijn genoeg mensen bij wie het niet zo gaat,’ zei ik. ‘Die
wél altijd geïnteresseerd blijven.’
‘Wie dan?’
‘Gewoon, mensen.’ Wist ik veel. Ik kende niet zoveel vol-
wassenen, niet heel goed. Of... wacht: ‘Opa en oma.’
Als ik mijn hoofd van mijn nek had geschroefd en ermee
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was gaan kegelen, had mijn moeder niet verbaasder kunnen
kijken dan nu. Ze gooide haar hoofd achterover en stootte
een paar schelle, lachachtige kreten uit. ‘Opa en oma, dat is
een goeie!’
Mijn moeder had niet zo’n gezellige band met haar ouders.

Ik wist zeker dat ze geen gelijk had. Toch knaagde het een
beetje. Hoe zat het dan met Jurg, bijvoorbeeld? Jurg was
mijn vriendje, al een paar maanden. We hadden het heel
leuk. Alleen had ik niet altijd zin om met hem te zoenen. En
ik hoefde hem ook niet elke dag te zien. Ik had niet eens aan
hem gedacht toen ik met Lottie het lintjescontract had gete-
kend. Misschien was ik gewoon niet zo gigantisch verliefd.
Maar als ik me voorstelde dat ik het uitmaakte, of hij, dan
voelde dat klote.
Het zou nog wel komen, het meergevoel. Ik bedoel dat ge-
voel dat je méér voelt.

De reli-band begon te spelen. Dominee William K.
Weil pakte een stoel, ging zitten en veegde met een zakdoek
het zweet van zijn voorhoofd. Mensen om ons heen pakten
hun blaadje met de teksten, om mee te zingen.
Ik keek opzij naar Ron. Wanneer begint die bekering nu ein-
delijk? vroeg ik, zonder woorden.
Ik weet het niet, antwoordde hij, ook zonder woorden. Ge-
duld, het komt vanzelf. De zaal moet even in de juiste stem-
ming komen en dan gaan we lekker los.
Nou ja, dat laatste verzon ik zelf, dat hij dat zei. Maar het
klopte vast ongeveer met wat hij gezegd zou hebben, als we
met echte woorden hadden gepraat.
Langs Ron keek ik naar Lies, die rechts van hem zat. Ze had
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haar ogen dicht, zong en deinde met de muziek mee, met
haar hand omhoog. Ik zag dat de meeste mensen hun hand
in de lucht hielden, met de palm naar voren, een beetje zoals
een agent die een stopteken geeft.
Maar het was niet bedoeld als stopteken en de band speelde
dus door.

Ik juich ik juich, voor U, mijn Heer
U wast mij leeg en rein
U vult mijn hart met licht, mijn Heer
’k Wil eeuwig bij U zijn

Dat zongen ze. Ik niet, hooguit kwam er voor de show wat
ge-meemurmel uit mijn mond. Ik voelde me niet erg in een
zing-, juich- en jubelstemming. Mijn broek plakte aan de
houten stoel. Op de maat van de muziek wipte ik van bil
naar bil, om mijn kont wat ademruimte te geven. Daardoor
leek het toch alsof ik leuk meedeed.

U houdt mij innig vast, mijn Heer
U neemt mijn zonden weg
Ik buig mij vol aanbidding neer
We doen zakdoekjeleg

Die laatste zin zongen ze natuurlijk niet, maar ik weet hem
niet meer, dus ik verzin maar even wat, anders is het zo
onaf.

Mijn moeder vond het maar niks, dat ik ‘zo vaak’ naar Ron
ging. Ze was erop tégen, dat zei ze. Tegelijkertijd wilde ze,
zodra ik terug was, altijd alles weten: wat hij zei, wat hij
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deed, hoe hij eruitzag, hoe hij tegen Lies deed, hoe zíj eruit-
zag, enzovoort.
Ze kon maar niet geloven dat hij clean was, dus geen drank
en drugs meer gebruikte. ‘Ik moet het nog zien,’ zei ze.
‘Nou, zoek hem dan een keer op, dan kun je het zien.’
Een spottende gromgrijns was het antwoord. Die betekende:
nooit, nooit, nooit.
Ze kon hem niet vergeven. Wát er precies vergeven moest
worden, wilde ze niet zeggen. Het was in elk geval niet al-
leen maar dat hij was weggelopen, toen ze zwanger was.
‘Als dat alles was...’ zei ze. Bovendien wist hij niet eens dat
ze zwanger was. Hij dacht dat ze abortus had laten plegen.
Ze kon niet geloven dat hij nu God had. ‘Dat is zó niet...
niet-hij.’
Maar dat hij verloofd was vond ze wel het allerraarst. ‘Ver-
loofd. Dat is dat je van plan bent te trouwen. Tróúwen.’
Ik snapte niet waarom dat nou zo raar was. Mensen zijn
toch wel vaker van plan om te trouwen? Sommige tenmin-
ste, ik kende er niet zoveel.
‘Waarom gaan mensen eigenlijk trouwen?’ vroeg ik.
‘Dat moet je aan hem vragen. Ik weet het niet.’
‘Misschien omdat ze van elkaar houden.’
‘Dat kun je ook doen zonder trouwen.’
‘Misschien doen ze het voor het feest.’
‘Ja, dan kan hij zich lekker bezatten.’
Ik bedoelde mensen in het algemeen, niet Ron. Maar ik liet
het zitten. Mijn moeder had last van een wc-rol-kijk als het
om Ron ging, dat was me vaker opgevallen. Ze zag dan al-
leen maar hém, en alles wat ze van hem vond. De rest van
de wereld werd afgedekt door grijs karton.
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Mijn moeder en ik waren aan het shoppen. Tot
mijn stomme verbazing had ik deze vakantie ontdekt dat dat
best gezellig was, met haar. Ik denk dat shoppen de enige be-
zigheid was die we allebei leuk vonden. We hadden wel een
andere smaak, anders had het natuurlijk niet gekund. Stel je
voor dat we dezelfde kleren wilden hebben!
We liepen de boekwinkel in, want ze moest een cadeau
kopen voor een vriendin.
‘Moet je kijken!’ Mijn moeder wees naar grote stapels
paars-met-roze boeken op een tafel. ‘Kus geen kikkers, vang
je prins,’ las ze voor. ‘Tien tiptop tips om hem te krijgen... én
te houden! Tss, dat verkoopt waarschijnlijk als een tierelier.’
‘Vast,’ zei ik. ‘Lottie heeft het ook.’
‘Jij krijgt het niet, hoor,’ zei mijn moeder. ‘Ik haat zulke
boekjes.’
‘Pff, ik wil het niet eens.’ Ik pakte een exemplaar van de sta-
pel en sloeg het open. ‘Tip vijf,’ las ik. ‘Trek een pruillip als
hij in de buurt is.’ Jemig, wat was dat voor onzin?
‘Hé, Kiek!’
Ik keek om en zag een jongen tussen de boekentafels door
onze kant op komen. Stoffel!
Stoffel was een van de vijf bassisten die ik had geïnterviewd,
maanden geleden. Ik maakte toen een portret van mijn
vader. Dat was dus vóórdat ik wist wie mijn echte vader
was. Ik wist alleen maar dat hij bassist was, dus ik stelde een
portret samen uit verschillende bassisten-onderdelen, eigen-
lijk net zoals Victor Frankenstein zijn monster had gemaakt.
Van Stoffel had ik zijn haar gebruikt. Of liever: Lottie had
dat gedaan, want zij had het portret getekend. Het hing nog
steeds in een lijstje boven mijn bed, ook al kende ik nu mijn
echte vader.
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Stoffel was ergens begin twintig en zag er heel tof uit. Knap
zelfs. En hij was heel aardig, dat ook nog. Zijn haar was wat
langer nu.
Hij lachte stralend naar me. ‘Hoe is het afgelopen met je,
stuk?’
Woesj, het bloed spoot naar mijn wangen. Snel keek ik naar
de grond, zodat mijn haar voor mijn gezicht viel. ‘Stuk’, zei
hij. Zomaar! Ik kon niet meer ademhalen, laat staan een
woord uitbrengen. Dat iemand dat zomaar zei! Zo gewóón,
zo... zo –’
‘Welk stuk?’ hoorde ik mijn moeder vragen.
‘O, iets voor school. Kiek heeft mij geïnterviewd. Voor de
schoolkrant toch, Kiek?’
Het duurde een tijd voordat mijn hersens hadden verwerkt
wat er net was gebeurd. Loeistrak bleef ik naar de vloer kij-
ken.
Grijs-met-rood-gespikkeld tapijt.
Hij had níét gezegd dat hij mij een stuk vond.
Grijs-met-rood-gespikkeld tapijt.
Er stond géén komma in zijn zin, voor ‘stuk’.
Grijs-met-rood-gespikkeld tapijt.
Hij had gevraagd hoe het met ‘mijn stuk’ was afgelopen, het
krantenartikel.
Gewóón doen. Er was niets gebeurd. Opkijken en glimla-
chen.
Ik keek op en glimlachte. ‘Hartstikke goed,’ antwoordde ik.
‘Ik had een 8½.’
Ik had tegen hem en de andere bassisten gezegd dat het voor
een schoolopdracht was. En dat was niet eens gelogen. We
moesten een soort krantenartikel maken voor Nederlands,
over iemand met een beroep dat we interessant vonden.
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Maar als dat níét waar was geweest, had ik het verzonnen. Je
gaat natuurlijk niet zeggen dat je een vader wilt samenstellen.
Mensen hoeven niet te denken dat je zwaar debiel bent.
‘Een 8½, cool! Hé, ik ben Stoffel.’ Hij gaf mijn moeder een
hand.
‘Yvonne.’
Gekke gewoonte eigenlijk, dat handen schudden. Dat vast-
pakken snap ik nog, maar dat op en neer bewegen, waar is
dat goed voor? Misschien is het bedacht omdat je dan ten-
minste iets te doen hebt, in plaats van daar bewegingloos te
staan.
‘Goed boek?’ Stoffel had mijn moeder losgelaten en pakte
het boek uit mijn handen. ‘Kus geen kikkers, vang je prins,’
las hij voor.
Toen pas besefte ik dat ik nog steeds met dat boek in mijn
hand had gestaan.

Woesj. Je gezicht kan blijkbaar binnen één minuut twee keer
vollopen met bloed. Ik wilde weghollen, want het was te
erg. Ik wilde ook blijven staan, want dan leek het alsof er
niets aan de hand was. Het was een verscheurend gevoel.
En net toen ik op mijn allerverlamdst aan het wegrennen en
staan blijven tegelijk was, deed mijn moeder iets wat ik
nooit, nóóit van haar had verwacht. Mijn moeder, die nog
nooit één bonuspunt had gekregen, verdiende nu een hele
zak tegelijk. De rest van haar leven kon ze de punten blijven
inruilen tegen dankbare diensten van mij.
Rustig trok ze het boek uit Stoffels hand en legde het terug
op de stapel. ‘We zoeken een cadeautje, voor een vriendin.
Maar we vinden dit een slecht boek. En jij? Ben jij ergens
naar op zoek?’
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De wereld, die net nog verschrompeld was tot een rozijn,
kreeg weer lucht ingepompt, zette uit en groeide langzaam
tot zijn normale omvang. Ik kon er weer rondlopen en
ademhalen, springen zelfs, als ik dat had gewild.
Dat wilde ik natuurlijk niet. Ik trok een geïnteresseerd ge-
zicht en keek naar het gesprek tussen Stoffel en mijn moe-
der. Geen idee waar het over ging, want ik hoorde niets. Ik
kon op dat moment maar één ding tegelijk, en kijken ging
gemakkelijker dan luisteren. Er vloog van alles door mijn
hoofd en lichaam. Ik denk dat mensen zich zo voelen wan-
neer ze net voor een denderende kudde olifanten zijn wegge-
trokken, of bij een haai, vlak voordat deze zijn tanden in
hun been wilde zetten.
Plotseling keek Stoffel me aan. Zijn lippen bewogen, maar
ik zag niet wat hij zei, want hij pakte me op, droeg me naar
buiten en wierp me op zijn glanzend zwarte paard. We ga lop-
peerden richting zonsondergang, en verder en verder, manen
en haren wapperend in de wind, tot aan het tropische
strand, waar we in de branding –
‘Ga je mee, Kiek?’ Aan de stand van Stoffels wenkbrauwen
te zien was het minstens de tweede keer dat hij het vroeg.
‘Ja.’
Geen idee waar we heen gingen. Ik liep naast mijn moeder
achter hem aan, de winkel uit.

Ron stootte me zachtjes aan. ‘Dit nummer heb ik ge-
schreven,’ zei hij in mijn oor. ‘Met Lies.’
Ik luisterde. Nou ja, dat probeerde ik. Ik kon mijn aandacht
er niet goed bij houden, want het was nogal saai. Het ging
over de Here Jezus, dat begreep ik. Iets over macht en kracht
en bloed en lam.
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