
Hooghartig rees het gebouw boven de oude stad uit, met een vanzelf-
sprekendheid, alsof het daar altijd gestaan had, alsof niet eerst de stad,
maar eerst het gebouw er was geweest.

‘Dames en heren,’ zei de gids in Nederlands gekleurd Engels, ‘soms
groeit een bouwwerk uit tot het logo van de stad waar het zich bevindt.
Ik noem een Eiffeltoren... een Brandenburger Tor... de Akropolis, het
Kremlin... of voor de Amerikanen onder u: het Empire State Building,
of het Capitool.’
Wij knikten, ja, die namen kenden we wel. Ons, fervente stedenrei-

zigers, veelal gepensioneerd – ons hoefde je niets te vertellen, we waren
mensen van de wereld, we hadden heel wat gezien.
‘Stuk voor stuk iconen,’ zei de gids. ‘Bouwwerken die méér zijn dan

een cliché op een ansichtkaart. Ze zijn synoniem geworden aan hun
thuishaven. Denk je aan het bouwwerk, dan denk je aan de stad, en
omgekeerd.’
Wij kregen een ogenblik de tijd om dit filosofische inzicht te ver-

werken. Achter ons op de kade raasde het verkeer voorbij, terwijl van
voren een stevige wind ons in het gezicht blies.
‘But!’ ging hij verder, met een dreigende vinger in de lucht. ‘Hoe zit

het met Amsterdam? Wat is dat ene unieke bouwwerk dat wij met
Amsterdam vereenzelvigen?’ Zijn retorische blik ging als een zoeklicht
de kring rond.
Een Amerikaanse dame van minstens tachtig waagde het om haar

hand op te steken en te vragen: ‘Well, how about the canals?’
Ja, daar had ze een punt. Alle blikken richtten zich nu verwach-

tingsvol op de gids. Die plukte met een smalende glimlach aan zijn
opzichtige, gele vlinderdasje en antwoordde kalmpjes: ‘Of course... de
grachten zijn wereldberoemd... Wie kent ze niet? Maar wat zijn het?’
Geen antwoord.
‘De gaten in de kaas, mevrouw! Greppels waar onsmakelijk groen
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Plechtig spreidde hij zijn armen uit, alsof hij een goochelaar was
die het tafereel achter zich nu pas tevoorschijn toverde. Wij verlegden
onze blik van de gids naar het gebouw, onze hoofden zakten geleidelijk
verder achterover in de nek, er leek geen einde aan te komen, aan de
toren, of ja toch, daar heel hoog, daar prikte de top in het wolkendek.
Hoewel grote delen van de toren nog waren ingesnoerd in een korset van
steigers en hijskranen, was de sierlijke vorm ervan al goed te zien.
Wij stootten gedempte kreten van bewondering uit, digitale fototoe-

stellen maakten hun speelgoedachtige klikgeluidjes, camera’s zoom-
den zoemend in.
‘Voor ik iets over het gebouw zeg, wil ik dat u eens goed naar de

omgeving kijkt... Probeert u zich voor te stellen hoe het er hier uitzag
voordat IJ-Morgana werd neergezet... Kijk, daar links in de verte, daar ziet
u het Centraal Station... en hier schuin tegenover: het oude gebouw van
de posterijen... dat groene gedrocht hier rechts van u, dat is het weten-
schapsmuseum nemo... En wees eens eerlijk: het zijn nauwelijks meer
dan bordkartonnen decorstukken. Kunt u zich voorstellen dat dit ooit
onafhankelijke gebouwen waren, dat nemo ooit het meest in het oog
sprong als je hier rondliep? Dat dit tafereel een toneelstuk was zonder
hoofdrolspeler? Nee? Aha! En dat is nu precies het knappe aan dit
gebouw: dat het lijkt alsof het er altijd al heeft gestaan.’
Nu leidde hij onze blik terug naar het allesoverheersende bouwwerk

tegenover ons. Het begon met een robuuste piramide die omhoogstak
uit het water van wat het Oosterdok heette. Op zo’n dertig meter hoogte
werd de piramide onderbroken door een weidse, enigszins holle schijf,
die zich om de rest van het gebouw heen wentelde en een beetje deed
denken aan de stofringen om de planeet Saturnus. Daarboven zetten de
piramidelijnen zich, veel steiler nu, voort in een taps toelopende, ranke
toren. Tezamen vormden de drie gedeelten een haast dierlijke eenheid.
Onze gids zette zich aan een opsomming van wetenswaardige feiten.

IJ-Morgana wasmet zijn honderdzestig meter precies tienmeter hoger
dan de Rembrandt Tower, die we bij aankomst op het Amstel Station al
haddenmogen bewonderen. Die visieloze blokkendoos had zich tot nu
toe het hoogste gebouw van Amsterdammogen noemen, maar die tijd
was nu voorbij. En terecht, want hoeveel spannender, grootser, mega-
lomaner, meeslepender, theatraler was de nieuwe toren niet! Midden in
de stad gelegen, omringd door het amfitheater van de grachtengordel.
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water doorheen stroomt! Is dat het gezicht van Amsterdam? Een klysma
dat de aars van de stad reinigt? Ik mag toch hopen van niet!’
Gespeelde verontwaardiging in zijn wijd opengesperde ogen. Wij

lachten gul, ’t was een artiest, die gids, een echte showman, en zo des-
kundig ook op z’n vakgebied.
‘Bovendien zijn grachten niet uniek voor Amsterdam; Utrecht heeft

ze ook. En wat dacht u van Venetië? Juist... I rest my case.’
De dame lachte beschaamd haar vernedering weg, de gids maakte

een verzoenend geeft-niksgebaar en hervatte zijn verhaal op een seri-
euzere toon.
‘Laat ik zelf eens wat kandidaatsymbolen noemen. De grachtenpán-

den misschien, met hun pittoreske gevels? Zeker een belangrijk ken-
merk van de oude binnenstad, maar het probleem is: er zijn er te veel
van! Er bestaat niet zoiets als één archetypische gevel, die ene gevel
waar iedereen meteen aan denkt als je “Amsterdam” zegt... Conclusie:
ook de grachtenpanden voldoen niet.’
Wij voelden vaaglijk aan waar de gids heen wildemet zijn verhaal: de

kolossale, bijna angstaanjagende toren, daar achter hem, viel niet te
negeren. Maar zover was hij nog niet, de gids, hij was een man die zijn
eigen woorden graag hoorde en er daarom de tijd voor nam, hij had geen
haast, dat gebouw bleef wel staan.
‘Wat hebben we nog meer? Het Rijksmuseum? DeWesterkerkto-

ren?Het Paleis op de Dam?U gaat die prachtwerken de komende dagen
allemaal zien, dames en heren, maar er zit geen icoon tussen die alle
andere overbodigmaakt. Kunt u nagaan, ik leid deze stadswandelingen
al jaren, en al die tijd ben ik op zoek geweest naar een samenvatting, naar
één woord om de stad te kenschetsen. Tevergeefs, zo leek het.’
Hij zweeg en veegdemet zijn knalgele pochet het opgespaarde speek-

sel uit zijn mondhoeken. Daarna een minzame glimlach: zichtbaar
genoot hij van het ongeduld dat hij opriep, hij was als een presentator
die de naam van de gedoodverfde Oscarwinnaar zo lang mogelijk voor
zich hield. Na een blik op zijn horloge ging hij eindelijk voort.
‘Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat er aan die uitzichtloze situ-

atie binnenkort een einde komt. Hier achter mij, u heeft het natuurlijk
allang gezien, hier wordt gewerkt aan misschien wel het meest ambiti-
euze stedenbouwkundige project dat Amsterdam ooit gekend heeft.
Dames en heren: IJ-Morgana!’
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ken. En – vrij uniek – hij heeft van het stadsbestuur volledige artistieke
vrijheid gekregen.’
Hij pauzeerde even, keek weer op zijn horloge en vroeg toen: ‘Zijn er

vragen?’
‘Kunnen we het vanbinnen bezichtigen?’ vroeg iemand.
‘Helaas,’ zei de gids. ‘Dat heb ik wel geprobeerd te regelen,maar zoals

u ziet wordt er nog druk gebouwd. Om veiligheidsredenenmogen we er
nog niet in. De verwachting is dat het gebouw aan het eind van het jaar
officieel geopend wordt, dus mocht u tegen die tijd weer in de buurt
zijn...’
Een ander wilde weten hoe de Amsterdammers tegen dit uitzinnige

bouwwerk aankeken. De gids noemde het een goede vraag en het speet
hem te moeten zeggen dat de meningen sterk verdeeld waren.
Aan de ene kant had je de bestuurders, die stuk voor stuk lovend en

optimistisch waren. Zij zagen IJ-Morgana als een prestigeproject dat
Amsterdam op de kaart zou zetten als een stad die niet alleen een oubol-
lig museum van de Gouden Eeuw was, maar ook een vrijplaats voor
moderne kunst en nieuwe ideeën. Omdie reden was de gemeente groot-
aandeelhouder in het project. De burgemeester had die beslissing over-
tuigend verdedigd toen hij het gebouw de nieuwe trots van de stad
noemde, een ‘voorschot op de welvarende toekomst die Amsterdam
tegemoet gaat’.
Maar er waren ook andere geluiden. ‘Het stadsbestuur heeft een

monster van Frankenstein gecreëerd,’ riep de oppositie in de gemeen-
teraad telkens als het budget voor de bouw werd overschreden, en dat
gebeurde nogal eens: de kosten lagen inmiddels vele miljoenen hoger
dan oorspronkelijk begroot was. Er dreigden politieke koppen te gaan rol-
len als het zo doorging.
De gewoneman had al even weinig opmet die uit de kluiten gewas-

sen rietstengel in het Oosterdok. Stadsvernieuwing en moderne archi-
tectuur – het riep vooral wantrouwen en verwarring op. Met bitter sar-
casme maakten de Amsterdammers de architectonische uitwassen
onschadelijk: ze verzonnen koosnaampjes. Zo ging dat al jaren. In de
vorm van nemo ontwaarde het volk een scheepsboeg. Het aan de rand
van de stad gelegen hoofdkantoor van ing werd omgedoopt tot ‘Poen-
schoen’, of ‘Strijkijzer’, of zelfs ‘ehm... what’s the word... it’s some kind
of mini vacuum cleaner... We call it a Kruimeldief...’
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Hij wees naar de piramideconstructie die ruimte zou bieden aan
kantoren en een enorme parkeergarage. Opdoemend uit het water, met
mogelijkheden tot het aanmeren van schepen, op verschillende punten
met het vasteland verbonden, en aan de achterzijde aangesloten op het
spoor met een ministation voor vrachtverkeer.
Daarboven de holle schijfconstructie, ook wel de Schaal genoemd,

bedekt met verblindend wit marmer en met een reikwijdte van tachtig
meter. In de holte van de Schaal zou een botanische tuin worden aan-
gelegd, en grote delen van de binnenzijde werden bedekt met fotovol-
taïsche cellen, die ervoor zorgden dat het gebouw voor een belangrijk
deel op een moderne, milieuvriendelijke wijze in de eigen energiebe-
hoefte zou kunnen voorzien.
En dan de toren, de Minaret, die plaats zou bieden aan een tien ver-

diepingen tellend luxueus winkelcentrum en daarbovenop eenentwin-
tig verdiepingen aan appartementen (‘Eenentwintig, ja, een verwijzing
naar de eenentwintigste eeuw,’ verzuimde de gids niet uit te leggen). In
de top was de toren getooidmet een roterend zoeklicht dat bij nacht een
hardrode laserstraal over de wijde omgeving wiekte, als een vuurtoren
– een knipoog naar het roemruchte scheepvaartverleden van de stad.
‘Zoals u ziet,’ zei de gids, die al pratend in steeds verdere vervoe-

ring raakte, ‘zoals u ziet, is de bouw nog in volle gang, dames en heren,
maar uiteindelijk zullen de vier zijden van deMinaret geheel bedekt zijn
metmarmer. En daar blijft het niet bij. Vanaf verschillende omringende
locaties zullen bewegende patronen en beelden op de geveloppervlakken
worden geprojecteerd, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week,
waardoor de toren er geen twee keer hetzelfde uitziet... een luchtspie-
geling aan het IJ... hence the name...’
Opnieuw haalde hij zijn pochet tevoorschijn en depte er zijn bezwete

voorhoofd mee af. Wij wreven ons in de nek, stijf van het langdurig
omhoogstaren.
‘De bedenker van al dit moois is de omstreden architect Remco

Haak, een naam die u waarschijnlijk wel kent... internationaal topar-
chitect, heeft de laatste jaren veel prijzen gewonnen, ontwierp gebouwen
in New York, Tokio, Berlijn, Dubai... Ik denk dat hij in dit gebouw alle
essentiële elementen van zijn voorgaande werk heeft samengebracht...
het strakke lijnenspel, de speelse ornamentiek, de oosterse invloeden, de
idealistische energievoorziening... Artistiek énmaatschappelijk betrok-
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Langzaam kwamen wij in beweging en wierpen een laatste blik op
IJ-Morgana, een halffabrikaat nog, het skelet zichtbaar op de plekken
waar de gevelbekleding nog niet was aangebracht. In al zijn fierheid en
brutale ambitie leek het gebouw toch ook kwetsbaar.
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Ook IJ-Morgana had de mensen tot vindingrijke namen geïnspi-
reerd. Sommigen spraken van die Omgekeerde Paraplu. Anderen had-
den het over een Space Moskee. Maar veruit de populairste benaming
was toch wel de Stijve Pik.
Wij lachten besmuikt. Wat kon die gids soms toch schunnig uit de

hoek komen...
‘But what does it stand for?’ vroeg een van ons.
‘To tell you the truth... Ik heb geen idee. En als u hetmij vraagt, weet

de architect het zelf ook niet. Ik heb een aantal interviewsmet hem ge-
lezen, en het lijkt wel alsof hij er genoegen in schept verwarring te
zaaien. In een van die stukken zei meneer Haak dat het gebouw een
omhoogwijzende degen voorstelt die de strijdvaardigheid van Amster-
dam uitbeeldt. In een ander tijdschrift had hij het over een satelliet,
symbool voor de naar buiten gerichte blik van de stad. Laatst, op tv,
beweerde hij wéér iets anders. Hoe het ook zij, het doet er niet zoveel
toe. Want is het niet een kenmerk van ware kunst dat zij een scala aan
interpretaties openlaat? En dat tegelijkertijd vorm op zichzelf de esthe-
tische behoefte van demens bevredigt, zonder dat je er per se iets ach-
ter hoeft te zoeken? Ik weet niet hoe u erover denkt, maar dat is hoe ik
het zie...’
Wij knikten, maar niet van harte – wat moest je nou met zo’n ant-

woord? Een beetje kijken en esthetisch bekoord worden konden wij ook
wel zonder hulp. Daar hadden we meneer de erudiete gids niet voor
nodig. Wat wij van hem wilden was duiding, visie. Dat was wat je ver-
wachtte bij een ‘uiterst exclusieve architectuurreis’ zoals het in de folder
stond geformuleerd. In plaats daarvan kregenwe nu het bekende, heden-
daagse geleuter: hoe meer interpretaties, hoe beter. Van alles niets.
Hij zal ons plotse ongenoegen wel gevoeld hebben, wantmet een ver-

ontschuldigende glimlach op het gezicht haalde de gids zijn schouders
op en keek op zijn horloge. Hij knikte, sloeg een leren portefeuille met
paperassen open, bladerde erdoorheen en richtte zich weer tot ons:
‘Dames en heren, als eerste programmaonderdeel wilde ik u dit gebouw
laten zien, niet omdat het al een icoon van de stad Amsterdam is...maar
omdat het dat naar mijn bescheiden inzicht wel gaat worden. De tijd zal
het leren... En voor wie dit allemaal te modern vindt: onze volgende
stop is het Centraal Station. Volgt u mij?’

16



deel een



1

Het liep tegen twaalven toen hij, slaperig nog, met een ochtendjas over
zijn pyjama, neerhurkte bij de stapel post op de deurmat. Uit de kleurige
collage van reclamefolders, weekendkranten, facturen en rekeningaf-
schriften stak het grijsgerande ezelsoor van een rouwenvelop tevoor-
schijn. Hij schrok, maar dat was slechts een reflex. Welbeschouwd
waren er maar vier mensen van wie het overlijden hem verdriet kon
doen: zijn ouders, en die waren al dood; zijn vrouw, Mirjam, maar die
stond boven ontbijt klaar te maken; en zijn goede vriend Remco, maar
die had hij gisteravond nog aan de telefoon gehad. De schrik was onge-
grond. Wat overbleef was een licht-sensationele nieuwsgierigheid.
Hij trok de envelop uit de stapel. Als geadresseerde stond alleen hij-

zelf vermeld: dhr. P. Morèl. Mirjams naam ontbrak. Op dat moment, hij
had zijn duim al onder de sluitflap gestoken, begonnen zijn vingers te
beven. Even was hij hierdoor van zijn stuk gebracht. Toen besloot hij: het
zal wel ochtendslapte zijn. Niet gezond, zo’n dode op de nuchteremaag.
Eerst maar eens een kop koffie en een hap eten.
Met de zelfbeheersing die hem eigen was, stopte hij de envelop terug

tussen de andere post, en met de stapel onder zijn arm slofte hij de
trap op naar de eerste verdieping. Als het écht belangrijk is, dacht hij nog,
dan hadden ze me wel gebeld.
In de slaapkamer had Mirjam de balkondeuren opengezet om de

geur van slaap en hun wekelijkse vrijpartij van de avond tevoren te ver-
drijven. Op het verschuifbare tafeltje dat het bed overspande stond het
ontbijt: twee mokken koffie, twee glazen jus d’orange, twee boterham-
bordjes, een schaal afbakbroodjes en een dienblad vol broodbeleg. Morèl
legde de stapel post op het tafeltje, kroop naast zijn vrouw in bed en zei:
‘Ik ga gelijk aanvallen, ik heb me toch een honger.’
Meteen greep hij een croissantje en sneed het open. Het was nog heet

vanbinnen, de boter smolt terwijl hij smeerde, waarna hij er glinsterende
lemniscaten van honing overheen liet druipen. Een klein kunstwerkje,
dacht hij tevreden en nam een hap.
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‘Schandalig,’ mompelde Morèl toen hij het stuk uit had, meer
namens zijn vriend dan dat hij zichzelf aangesproken voelde. Nee, zijn
eigen irritatie had een andere bron, en hij wist heel precies welke, al had
hij die toch zeker tien minuten lang weten te negeren.
Een rouwkaart. Onverwachte post vond Morèl net zo opdringerig

als telefoontjes van telemarketeers. Maar zo bedreven als hij inmiddels
was geworden in het afpoeieren van ongewenste bellers, zo machte-
loos stond hij tegenover dit poststuk. Er viel niets mee aan te vangen. Je
kon niet ophangen, en schelden had ook geen zin. Hij smeerde nog
een broodje, een pistolet dit keer, en las nog wat in de krant, maar die
kaart kreeg hij niet meer uit zijn hoofd. Onbelangrijk of niet, dacht hij,
ze hebbenme toch niet zomaar op de adressenlijst gezet? En zónderMir-
jam. Dat kon twee dingen betekenen: het ging om iemand uit de tijd
voordat hij Mirjam leerde kennen, of om iemand die hij nog wel zag,
maar die niet wist dat hij getrouwd was. Een cliënt misschien. Nacht-
merrie van elke hulpverlener: het doodsbericht ontvangen van iemand
die je hadmoeten redden. Toen ook de therapie, zijn laatste hoop, spaak liep,
besloot Karel dat verder leven geen zin had.
Morèl opende een nieuw katern van de krant,Wetenschap &Onderwijs,

maar van wat hij las, drong weinig tot hem door. Als hij de envelop nu
eens ongeopend wegsmeet? Wie zou hemwat maken? Hij kon volhou-
den dat hij de kaart niet ontvangen had.Maar dan zou hij misschien wel
nooit weten wie er dood was. Dat kon hij evenmin verdragen. Er zat niets
anders op dan de kaart te lezen. Hij werd gedwongen, en precies dát
wekte zijn irritatie.
Alsof hij zomaar wat bladerde, zocht hij in de stapel post, vond de

envelop en maakte hem open. Hij vouwde de kaart uit en las: Christel
Bernadette Altena.
Morèls eerste gedachte: ken ik niet.
De tweede: verkeerd bezorgd.
Pas toen hij de geboorte- en sterfdatum tot zich had laten doordrin-

gen, kwam hij via de achternaam opnieuw bij de voornaam terecht,
maar nu in de ontsekste vorm die hij wel degelijk kende:
Chris.
Nu haar gezicht nog. De Buddy Holly-bril zag hij meteen voor zich,

en ook dat opzettelijk slordig geknipte haar, dat afstotelijke onkapsel. En
die eeuwige slobberige coltrui, ja, die ook. Bril, kapsel, trui – daar bleef
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‘Mag ik een stuk krant?’ vroeg Mirjam.
Hij gaf haar een paar katernen, en nam zelf de andere. Kauwend op

zijn croissant begon hij te lezen. De opiniepagina. Een fel stuk over het
megalomane nieuwbouwproject aan de IJ-oevers, dat de stad nu al jaren-
lang in de greep hield. ‘Remco Haak heeft met dit project zijn hand
overspeeld,’ schreef de opiniemaker. ‘Je ziet het wel vaker bij kunstenaars
die te veel geprezen worden. Ze worden tegelijk overmoedig en slordig.
Een gevaarlijke combinatie. Niet alleen is IJ-Morgana – die naam alleen
al! – een smakeloos potje postmoderne balkenbrij, het is ook een toon-
beeld van geldverslindend wanbeleid. De burgemeester zal het worst
wezen: die is in al zijn narcisme allang blij dat hij zijn blijvende stem-
pel op de stad kan drukken; de luxe winkelketens die elkaar nu nog in
de weg zitten in de P.C. Hooftstraat, hebben ook niets te klagen: die krij-
gen zomaar een nieuwe afzetmarkt in de schoot geworpen; de multi-
nationals zijn verguld met hun exclusieve kantoorruimte op zo’n pre-
stigieuze plek; en de neoyuppen staan al maandenlang op wachtlijsten
om zo’n felbegeerd optrekje in de woontoren te bemachtigen. Maar Jan
Modaal, wat heeft die ermee te schaften? Wat levert het hem op? Niets!
Het grote geld blijft circuleren in het vaste kleine kringetje waarin het ook
nu al circuleert. Het enige wat de gewone burger krijgt, is de dubieuze
eer om het belastinggeld voor de bouw op te hoesten.’
Prosper Morèl dronk van zijn koffie en zei toen tegen Mirjam: ‘Dat

zal Remco leuk vinden.’
‘Wat?’
‘Weer zo’n cynisch stuk over zijn gebouw.’
‘Ach, dat leest hij niet eens. Die is veel te drukmet zichzelf bezig om

zich iets van andermans mening aan te trekken.’
Morèl las verder, en liet daarbij af en toe een verontwaardigd sisge-

luid horen. Zo stoïcijns als Mirjam beweerde, was Remco niet. Al vanaf
het moment dat de eerste plannen voor IJ-Morgana in de openbaarheid
kwamen, was er heibel geweest over het gebouw, en inderdaad: aan-
vankelijk had Remco, lichtvoetig als altijd, gelachen om al die kritiek.
Maar inmiddels, met eenmeedogenloze deadline in zicht, kreeg zelfs hij
het bij vlagen benauwd.Wat als het gebouw niet op tijd afkwam?Wat als
het niet zo zou uitpakken als hij het zich had voorgesteld? God, wat
zouden ze dan een lol hebben, de galspuwers, de querulanten, de cul-
tuurpessimisten.
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‘Dan hebben jullie elkaar dus goed gekend,’ zeiMirjam.Hij kreeg het
gevoel dat ze zat te vissen, en dat stoorde hem. Toch probeerde hij te ant-
woorden, zo algemeen mogelijk.
‘Ach, je kwam elkaar natuurlijk wel tegen, in de gang, op de trap... we

hadden een gemeenschappelijke ruimte, beneden op de begane grond.
Dat was voorheen een garage geweest, en wat we ook deden, het blééf
daar stinken naar benzine. Terwijl we daar dus ook kookten. Of nou ja,
kookten... meestal gingen we wat halen op de Zeedijk. Ik heb je wel
eens verteld, toch, dat ik daarom niet van Chinees houd? De hoeveel-
heden tjaptjoi en foeyonghai die ik in die vier jaar naar binnen heb ge-
kregen, dat was genoeg omme een levenslange antipathie te bezorgen,
haha.’
Mooi. Pijnloze anekdote.
‘Maar waar kenden jullie die Chris dan van? Ik bedoel, voordat jullie

daar samen gingen wonen?’
Mirjam liet niet los. Zou ze iets vermoeden? Ach, onzin, er víél niets

te vermoeden, waarmaakte hij zich toch zo druk over? Hij nam een slok
koffie, en antwoordde naar waarheid: ‘We kénden haar helemaal niet.
Die nacht dat Rem en ik dat pand wilden kraken, kwamen we erachter
dat het al gekraakt wás. Door Chris. In haar eentje. Dus dat was wel even
schrikken, toen we haar daarbinnen tegenkwamen.’
‘Oók een rare situatie.’
‘Nogal. Maar goed, we hebben een beetje onderhandeld, en toen

kwamen we tot de slotsom dat het pand groot genoeg was voor drie
mensen. Dus vandaar.’
Hij vouwde de kaart dicht en legde die samenmet de envelop op de

grond, naast het bed.
‘Dus zij woonde daar eerst in haar eentje?’
‘Eh, ja...’
‘En deed zij ook iets... kunstzinnigs?’
Iets kunstzinnigs... Morèl zuchtte. Hoe lang zou dit kruisverhoor

nog doorgaan? Het was zaterdag, hij wilde uitrusten van een week vol
geweeklaag van cliënten, hij wilde niet zelf het onderwerp worden van
een therapeutisch gesprek over het verleden, over wat dood en voorbij
was.
‘Iets kunstzinnigs, ja,’ antwoordde hij niettemin. ‘Zo kun je het wel

noemen, denk ik. Ze schreef. Althans, dat probeerde ze. Nooit wat ge-
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het bij, verder reikte zijn geheugen niet. Hij sloot zijn ogen en zocht,
maar meer dan die ietwat karikaturale voorstelling kreeg hij niet in het
vizier.
Mirjam, die waarschijnlijk zijn plotselinge verstarring had opge-

merkt en over zijn schouder had meegelezen, vroeg: ‘Wie is dat?’
Goede vraag, dacht Morèl. Wat was het eerste waar hij aan dacht, als

hij aan Chris Altena dacht? Er kwam opvallend weinig in hem boven.
Haar persoonlijkheid bleef net zo schimmig als haar gezicht. Vier jaar
langmee in huis gewoond, en dit was wat er overbleef: nagenoeg niets.
Vreemd. Het was een flinke tijd geleden dat hij haar voor het laatst had
gezien, maar toch zeker niet meer dan vijftien, twintig jaar terug.
Vage beelden van hoe ze met z’n drieën zaten te drinken in de ge-

meenschappelijke ruimte, Remco, hij en Chris, maar waar ze over ge-
sproken hadden: geen idee. Begon hij nú al dement te worden?
Hij groef, scande de maanden en de jaren. Maart ’87: eerste exposi-

tie, zomer ’88: vakantie naar Zuid-Spanje. De hongerwinter van ’88/’89.
Het waren markeringen als aantekeningen in een agenda. Wat hij wist
op te roepen van wat zich achter die aanduidingen bevond, was meer
sfeer dan beeld... Een handvol huisfeesten... kortstondige liefdes... en
toen stuitte hij op de lente van 1990. De herinnering aan die dagen, afge-
zet met schrikdraad, trof hem als een elektrische schok: ijzig, enmet de
nasmaak van aluminium in zijnmond. Vol afkeer trok hij zich terug uit
zijn herinnering. Niet aankomen. Niet aan denken. Nooit meer aan
denken. Dat was de afspraak die hij met zichzelf had gemaakt.
Maar Mirjam herhaalde haar vraag. Wie was dat dan, die Chris?

Morèl keek haar aan en las van haar bezorgde gezicht zijn ontreddering
af. Nooit had hij tegenMirjam gelogen – dingen verzwegen had hij des
te meer. Niet uit boosaardigheid, maar om zichzelf en haar te sparen.
‘Chris, tja, dat is... of wás, moet ik nu natuurlijk zeggen... dat was

iemand die ook in dat pand rondhing... waar ik toen met Remco
woonde.’
‘Die plek daar bij de Nieuwmarkt?’
‘Ja.’
Wat had hij Mirjam eigenlijk verteld over die tijd? Ja, dat hij de kunst-

schilder had gespeeld, en Remco de beeldhouwer. Veelmeer dan dat niet.
Misschien een korte anekdote op z’n tijd, eentje die neutraal genoeg was
om pijnloos op te kunnen dissen – hooguit.
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‘Had ze kinderen?’
Wat was dat nu weer voor vraag? Wat kon hém dat schelen?
‘Lijkt me erg onwaarschijnlijk,’ zei hij, en wees op de eenzame naam

halverwege de kaart.
‘Ken je die man?’ vroeg Mirjam.
‘Nooit van gehoord.’
Jos Verbrugge. Misschien was het wel een vrouw. Net zo’n geslachts-

loze naam als Chris.
‘Zielig,’ zei Mirjam, ‘als er maar één iemand treurt wanneer je dood-

gaat.’
‘Ze zal het er wel naar gemaakt hebben,’ zei Morèl en met de schijn

van onaangedaanheid dronk hij zijn koffie op. Nog één keer bekeek hij
de rouwkaart. Een armoedig geval was het. Schrale, onpersoonlijke con-
fectieteksten (‘Intens bedroefd en verslagen...’), en dan die enkelvoudige
ondertekening... Morèl herinnerde zich de woorden van de begrafenis-
ondernemer die na de dood van zijn ouders was langsgekomen. ‘U
moet het zo zien, meneerMorèl, de rouwkaart is het laatste visitekaartje
van de overledene.’ Het laatste visitekaartje van Chris straalde misluk-
king en eenzaamheid uit. Treurig, dacht Morèl, en wierp de kaart naast
het bed, waar hij bedolven raakte onder vluchtig doorgebladerde recla-
mefolders en verkreukelde krantenkaternen. Zo plotseling als Chris
het leven vanMorèl na zestien jaar afwezigheid weer was binnen gedron-
gen, zo abrupt werkte hij haar weer uit het zicht.
‘Kom,’ zei hij toen hij de krant uit had, ‘ik gamaar eens douchen. Het

is al bijna één uur.’

Voor het overige was het een zaterdag als alle andere. Na het douchen
bracht hij de middag in zijn werkkamer door met het op orde brengen
van zijn praktijk. Hij ruimde het bureau op, printte facturen en her-
inneringen voor cliënten en legde ze klaar om op de bus te doen, hij
schoonde zijn e-mailbox op, werkte dossiers bij en bladerde de vakbla-
den door. Ten slotte keek hij in zijn agenda om te zien wat hem de ko-
mende week te wachten stond. Met een tevreden glimlach liet hij zijn
blik langs de namen van de ingeplande cliënten gaan. Acht jaar was hij
nu zelfstandig psycholoog, en het waren vooral de zaterdagen die hem
het meest behaagden, als hij na het voltooien van de administratieve
klusjes achteroverleunde in zijn stoel en zijn kleine imperium overzag.
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worden, hoor, voor zover ik weet. Ze heeft er in ieder geval geen Libris-
prijs mee gewonnen.’
‘Wat schreef ze dan?’
‘Gewoon. Verhalen. Gedichten. Ze heeft zich ook wel eens aan een

roman gewaagd, geloof ik. Precies weet ik het niet, ik heb er nooit wat
van gelezen. Zo goed waren we niet bevriend, dat ze me iets liet lezen.’
Die leugen smaakte hem slecht, maar de waarheid was nog veel

slechter verteerbaar. Om een einde aan het gesprek te maken nam hij
zijn toevlucht tot de clichés van de dood.
‘Toch gek,’ zei hij. ‘Dat zo iemand er opeens nietmeer is. Oké, je hebt

elkaar jaren niet gezien, maar toch... Enfin, niets aan te doen, zo is het
leven...’
Hoofdschuddend pakte hij het laatste broodje van de schaal, hoewel

hij geen honger meer had. Zie je wel, dacht hij, ik had die envelop niet
moeten openmaken. Ik had het kunnen weten. M’n hele dag naar de
knoppen. Chris Altena. Jezus... Niet aan denken, niet aan denken.

Mirjam had zich weer in haar gedeelte van de krant verdiept. Morèl
pakte de rouwkaart van de grond en las opnieuw. Chris was achtender-
tig geworden. Even oud als hij nu was. Even oud als Remco ook: allebei
kerngezond, allebei springlevend. Dat kon je van Chris, met al haar
voorbarige verachting voor het leven datMorèl was gaan leiden, niet zeg-
gen. Wat was er van haar geworden? Altijd blijven schrijven, in arren
moede? Of had zij ook het geluk gevonden? In dat geval was het snel ten
einde gekomen. Ziekte, zelfmoord, ongeluk – een doodsoorzaak stond
er niet bij op de kaart. Wel een onbekendemannennaam: Jos Verbrugge.
Welgeteld de enige ondertekenaar. Misschien de grote liefde van haar
leven,maar dan wel de énige die bij haar overlijden nog iets om haar gaf.
Geen familie, geen vrienden.
‘Het laat je niet los, hè,’ zei Mirjam, die zag dat hij weer met die

kaart in zijn handen zat.
Wie is hier nou de psycholoog? dacht Morèl geïrriteerd, maar zei

het niet.
‘Ga je naar de begrafenis?’
‘Wat heb ik daar te zoeken? Ik heb dat mens zestien jaar niet gezien.

Voor háár hoef ik er niet heen. Zij heeft er niets meer aan. En voor de
nabestaanden – daar ken ik waarschijnlijk toch niemand van.’
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De tweede helft van de zaterdagmiddag bracht ProsperMorèl steevast op
zolder door, waar hij een hobbyruimte had ingericht. Daar, in diepe
kasten met platte laden, huisde zijn fossielenverzameling. Als jongen
van een jaar of acht had hij door het zien van een documentaire over pale-
ontologie een fascinatie voor het onderwerp ontwikkeld en was direct
heel fanatiek gaan verzamelen, maar wispelturig als de achtjarige Pros-
per was, liet hij een paar maanden later zijn prille collectie alweer in de
steek voor een nieuwe passie, eentje die een flink wat langere – zij het
evenmin oneindige – adem zou blijken te hebben: tekenen, schilderen.
De versteende diertjes, opgebaard in schoenendozen, verdwenen naar
zolder.
Op diezelfde zolder, nu vele jaren later, trok Morèl een lade open en

slaakte een tevreden zucht. Toen zijn ouders overleden waren en hij
vervolgens met Mirjam hun huis had betrokken, had hij op zolder de
schoenendozen teruggevonden. Hij kon wel een hobby gebruiken in die
roerige dagen van rouw en terstond had hij een aantal kersenhouten
ladekasten aangeschaft en de fossielen hierin overgeplaatst. In een vitri-
nekast stelde hij de topstukken tentoon. Voor zichzelf, vooral. Zelden liet
hij iemand toe op zijn geheime terrein.
Hij was zich in gaan lezen, en een paar keer per jaar, als het weer er

geschikt voor was, trok hij erop uit, naar steengroeve of strand. Als hij
dan thuiskwammet een rugzak vol nieuwe stukken, bracht hij avonden
achtereen door op zijn hobbyzolder om de vondsten te determineren, te
prepareren, en te voorzien van een keurig indexkaartje met daarop
datum, vindplaats, soortbeschrijving en geologisch tijdvak.
Ondanks het plezier dat die bezigheden hem verschaften, voelde

Morèl een zekere gêne voor zijn hobby. Hij identificeerde zich niet
graagmet collega-fossielenjagers: die behoordenmaatschappelijk gezien
toch een beetje tot de vogelaars, de vliegtuigspotters en de filatelisten, ja,
mannen met oubollige baarden die gewapend met vergrootglas of ver-
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Hij deed het elke zaterdag, zoals hij veel dingen volgens een vast
stramien deed. In de loop der jaren had hij geleerd dat stugge regelmaat
de grootste kans op geluk bood. Regelmaat beperkte angsten en frustra-
ties tot eenminimum. Zijn leven was niet spannend, maar het voordeel
daarvan was dat hij zelden gespannen was. Hij kon het weten, het was
zijn vak.
Remco vroeg hem wel eens of hij niet stapelgek werd van de eento-

nigheid van zijn bestaan. Morèl kaatste terug: was Remco’s hectische
chaos dan zo ideaal? Akkoord, het was vast en zeker geweldig om een
wereldberoemd architect te zijn, maar het betekende ook dat je voort-
durend alle ogen op je gericht had, dat je je geen enkelemisstap kon per-
mitteren. En het klonk reuze avontuurlijk om de hele wereld over te vlie-
gen voor je werk, maar hoe vaak klaagde Remco niet over ernstige
slapeloosheid door de aaneenschakeling van jetlags? En die parade van
vrouwen met wie hij het bed had gedeeld, ja, die was indrukwekkend,
maar zelden overleefde zo’n escapade de eerste nacht.Wat overbleef, was
eenzaamheid. En dan het gedoe over zijn werk: Remco was euforisch als
de critici hem prezen, of als hij weer een prestigieuze award in de wacht
sleepte, maar net zo goed kon hij maandenlang somber en rancuneus
zijn als een onwelwillende journalist of vakgenoot één negatieve opmer-
king had gemaakt over een gebouw van zijn hand. Ja, het was een af-
wisselend leven, vol hoogte- en dieptepunten. Alleen, was het niet de-
primerend om te weten dat op elk hoogtepunt onvermijdelijk een
dieptepunt volgde?
‘Live fast, die young,’ zei Remco dan grijnzend. Die extremen waren

de brandstof voor zijn werk. Het hoorde erbij als je de top wilde berei-
ken. Had Prosper dan geen enkele ambitie meer? Nee, die had hij niet
meer, en blij toe. Zijn credo luidde: wie nergens naar streeft, kan ook niet
falen. Zonder vrees aanschouwde hij de toekomst. Nu het verleden nog.
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eind gekomen om hen te begroeten. Uit de ietwat lodderige manier
waarop ze Prosper en Mirjam om de hals vloog en hun dikke, natte
zoenen op de wang gaf, viel op te maken dat het glas rosé in Carolines
hand niet haar eerste was. Lachend veegde zemet een duim een afdruk
van donkerrode lippenstift van Prospers wang.
Een jongeman van een jaar of vijfentwintig, die eruitzag alsof hij

opgelucht was niet langer meer Carolines enige gezelschap te zijn,
kwam overeind en stelde zich voor als Roel. Terwijl Prosper de jongeman
een hand gaf, zag hij Caroline vanuit zijn ooghoek nogal opzichtig naar
Mirjam knipogen. Ah, die knaap was dus haar nieuwe scharrel. De
zoveelste op rij. Caroline was de belichaming van de single die over
datum was en uit wanhoop pakte wat ze pakken kon – dat waren dan
meestal precies de verkeerde kerels, die een tijdje op haar schaarse geld
en goede zorgen teerden en als bonus ook nog aardig bespaarden op de
kosten van prostitueebezoek, totdat de lasten van een vaste relatie hun
te hoog werden en ze zich van haar ontdeden zoals je een gebruikt wc-
papiertje achteloos achter je in de pot gooit en doortrekt. Stond ze weer
jankend op de stoep bij de Morèlletjes. Mirjam troostte haar dan, Pros-
per drukte zijn snor. Zag overdag al genoeg van zulke ellende voorbij-
komen.
Was Roel zo’n typische profiteur? Hij zag er meer uit als een sul die

zich per ongeluk, in een dronken bui, met Caroline mee naar huis had
laten voeren en haar nu niet durfde te vertellen dat het allemaalmaar een
vergissing was geweest. Dat hij geen onaantrekkelijke verschijning was,
maakte de situatie des te pijnlijker. ‘Dit is slecht voorm’nmarktwaarde,’
zei het gezicht van Roel.
‘Ga zitten,’ lispelde Caroline. ‘Ik heb net een verse fles rosé laten aan-

rukken, willen jullie ook?’
‘Liever bier,’ zei Morèl. ‘Ik ga binnen wel even halen. Als ikmet deze

drukte op die serveerster moet wachten, zit ik hier over een uur nog
zonder drinken...’
Hij drong tussen demensen door naar de ingang van het café. Remco

had hij nog nergens gezien, die zou het wel weer te druk hebbenmet
z’n IJ-Morgana. Jammer vond Morèl dat, hij had zijn beste vriend al in
geen weken gezien.Wel een paar keer kort aan de telefoon gehad, giste-
ren nog zelfs (‘Prop, ik moet hangen want ik krijg een andere lijn bin-
nen...’), maar dat waren nauwelijks gesprekken geweest, eerder pogin-
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rekijker, en met kaplaarzen aan hun wolgesokte voeten op een zondag-
ochtend in alle vroegte het veld in trokken, of die specialistische beurzen
afstruinden op zoek naar een uniek exemplaar van dit of dat, nee, Morèl
hield niet van zulk gezelschap, het stonk daar, in het clubhuis van de ver-
zamelaars, het warenmannen die te monomaan door het leven gingen
om zich te bekommeren om zoiets sociaals als een stuifje eau de toilette
of een ademverfrissend kauwgumpje op z’n tijd.
De klemtoon lag bij hem ook anders, had hij het idee. Het ging hem

niet om de feitjeskennis, het ging hem er niet om dat hij in gezelschap
met een zelffeliciterend gezicht kon vertellen dat hij speciaal geïnte-
resseerd was in ‘vroeg-paleozoïsche gastropoden’ – Morèls fascinatie
speelde zich op een heel ander niveau af. Schoonheid, dáár ging het om.
Het sereen neerknielen bij zijn bescheiden collectie op zolder en kijken.
Als een gebedmet zijn ogen. Hij keek. Hij bewonderde. Dat deed hij drie
keer per dag, in het weekend twee keer, met de verbetenheid van een
vrome gelovige die geen gebed overslaat. Vijf minuten kijken was vol-
doende om een weldadig gevoel van berusting over hem heen te laten
komen.
Alleen op zaterdagmiddag bracht hij meer tijd door op zolder. Hij had

een bescheiden bibliotheek aangelegd over paleontologie, evolutie en
aanverwante onderwerpen, en als hij zijn kijkritueel achter de rug had,
pakte hij een boek uit de kast en liet zich in de roodbruine clubfauteuil
onder het grote tuimelraam neerzakken. Daar bleef hij zitten lezen tot-
dat Mirjam hem riep voor de wekelijkse zaterdagmiddagborrel, met
vrienden en buurtgenoten in café DeUitspanning, een paar straten ver-
derop.

Een nog waterig lentezonnetje had de buurtbewonersmassaal naar bui-
ten gelokt. Het terras van De Uitspanning was zo overladenmet bezoe-
kers dat noodgedwongen ook een groot deel van het trottoir door hen in
beslag werd genomen. Af en toe was er een drinker die een stap te veel
achteruitzette en op het fietspad belandde, wat dan zorgde voor een
hoop belgerinkel en getoeter van de rechtmatige weggebruikers.
Bij aankomst hadden Prosper enMirjam het geluk gehadmeteen een

plaatsje te vinden. Caroline, docente op dezelfde school als waarMirjam
lesgaf, had twee stoelen voor hen vrijgehouden. ‘Dag, lieverds!’ had ze
hun toegeroepen en was wankelend op gevaarlijk hoge hakken over-
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de poëzie was, was Goudsmit voor de geestelijke gezondheidszorg van
Amsterdam: geprezen uit vrees, gevreesd uit bewondering.
Ondanks die reputatie mochtMorèl hem graag. Enmediageil of niet

– als je Goudsmit in de kroeg tegenkwam, had je gegarandeerd een
leuke tijd. De man was een wandelende database van sterke verhalen.
Ook nu weer diste hij onmiddellijk de laatste roddel op: ‘Je kent Henk
Breeveld, nietwaar?’
‘Die vent met die praktijk aan de Lairessestraat?’
‘Ja, die bedoel ik. En ik zie aan je gezicht dat je hetzelfde over hem

denkt als ik, en als de meeste mensen: vlekkeloze reputatie, absoluut,
maar dan moet je zijn slaapverwekkende saaiheid niet als minpunt
meerekenen. Mijn god, wat heeft die man eenmuffe graflucht om zich
heen hangen. Enfin. Zoals wel vaker, zijn het juist die o zo degelijke types
die iets te verbergen hebben, ik hoef jou niks te vertellen, je ziet ze elke
dag in je praktijk, net als ik. In het geval van Breeveld, ouwe snoeperd
die hij is, die zit in voorarrest omdat hij z’n vingers niet thuis heeft kun-
nen houden. Ontucht met vrouwelijke patiënten. Er hebben er zeven
aangifte tegen hem gedaan. En er zijn goede redenen om aan te nemen
dat dat nog maar het topje van de ijsberg is.’
Morèl stootte een ongelovig lachje uit. Breeveld, de ambtenaar onder

de psychologen. Stoffiger werden ze nauwelijks gemaakt. ‘Vertel, vertel,
wat heeft-ie uitgespookt?’ Hij nam snel een paar flinke teugen bier,
want aan Goudsmits lijzige dictie was te horen dat ook hij al langer dan
één drankje aanwezig was. Morèl kon maar beter zo snel mogelijk de
achterstand inlopen – weinig is schadelijker voor je mensbeeld, wist
hij, dan nuchter te zijn in beneveld gezelschap.
‘Nou, zíjn verhaal luidt,’ zei Goudsmit, ‘dat hij een nieuwe, experi-

mentele behandelvorm heeft ontwikkeld. “Lichaamsgerichte existen-
tiële therapie” is de officiële term, geloof ik. Toe te passen bij defemini-
satieproblematiek.’
‘Bij wat?’
‘Defeminisatieproblematiek. Ook een termpje van Breeveld. Verza-

melnaam voor allerlei veelvoorkomende psychische klachten bij vrouwen
– depressies, angsten, eetstoornissen, relatieproblemen, het gebruike-
lijke werk. Alleen is Breeveld tot het briljante inzicht gekomen dat zulke
klachten bij vrouwen kunnen ontstaan doordat ze het contact met hun
baarmoeder verloren hebben. En dat ze zich daarom niet meer volledig
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gen tot het maken van een afspraak, die Remco dan op het laatste
moment weer had moeten afzeggen wegens tussenkomende verplich-
tingen.
Zou Remco ook een rouwkaart hebben ontvangen?
Nog voor hij die gedachte kon uitwerken, werd hij vlak bij de ingang

staande gehouden door een dwingende hand op zijn schouder. Hij
draaide zich om. Het was Jonathan Goudsmit.
‘Morèl, beste vriend,’ zei Goudsmit op theatrale toon. ‘Schrik toch

niet, heb geen vrees, mijn bedoelingen zijn goed. Kijk, hier, een zoen-
offer.’ Morèl kreeg een vol glas bier in handen gedrukt dat klaarblijkelijk
bij een vorige bestelling te veel bezorgd was. Lachend nam hij het glas
in ontvangst en hield het proostend omhoog alvorens het aan zijn lippen
te zetten.
Voor een psychiater zag JonathanGoudsmit er nogal glamoureus uit,

met zijn l’Oréal-kapsel, getailleerde jasje en slangenleren schoenen;
zijn vak beoefende hij dan ook het liefst in de schijnwerpers. Regelma-
tig verscheen hij op televisie als deskundige of als ‘wetenschapper’ en hij
schreef een wekelijkse populairwetenschappelijke column inHet Parool,
waar één keer per jaar een bundeling van verscheen. Deze ‘boekjes’,
zoals hij ze zelf noemde, waren stuk voor stuk bestsellers, om voor de
hand liggende redenen. Niet alleen stonden ze vol praktische zelfhulp-
tips waar de begin-eenentwintigste-eeuwer zijn verscheurde levenmee
kon lijmen, ook barstten ze van de spectaculaire anekdotes, uitzonder-
lijke casussen, schandalige blunders en ethischemissers. Sensatie dus,
maar wel vermakelijk opgeschreven. Als iemand schamperde dat het er
in de dagelijkse praktijk een stuk bedeesder aan toeging, verdedigde
Goudsmit zich door te zeggen dat je daar geen lezer mee wakker hield.
‘Je wilt wél dat ze de pagina omslaan, nietwaar? Nou, danmoet je selec-
tief zijn in wat je opschrijft.’
Door zijn nietsontziende pen was hij de schrik van de beroepsgroep,

want zijn boekjes lieten zich vaak lezen als sleutelromans – zodra er een
nieuw deeltje uitkwam, werd het massaal gekocht door de psychologen
en psychiaters van Amsterdam,met name uit Zuid, en bladerdemen er
in noodvaart doorheen om te zien of men niet, zij het onder een andere
naam, onderwerp van spot geworden was. Zij die lof kregen toege-
zwaaid inGoudsmits werk, werdenwélmet naam en toenaam genoemd,
en ook om die reden werden zijn bundels verslonden. Wat Komrij voor
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Goudsmit begon luid te lachen. Morèl goot gniffelend het laatste
restje bier naar binnen. Nu al leeg? dacht hij teleurgesteld.
‘Dat zijn ontluisterendemomenten, hoor,’ ging Goudsmit door. ‘Plus

de enorme spanning: blijft het ingeplante eitje deze keer zitten? Nee,
weer eenmiskraam. Teleurstelling, verdriet. En uit wanhoop toch weer
een nieuwe poging. Je kunt je voorstellen dat er van een romantisch lief-
desleven weinig overblijft op die manier. Je gaat seks dan toch associë-
renmet witte jassen, rubberhandschoenen, hormooninjecties enmaat-
bekertjes.’
‘Zoals je het nu brengt, zou ik bijnamedelijdenmet Breeveld krijgen.’
‘En terecht. Want de vraag is: wat zou jij doen in zijn positie?’
‘Nou, ik zou in ieder geval mijn frustraties niet op patiëntes afrea-

geren.’
‘Nee, maar dat is ook niet hoe het gegaan is. Luister. Op zeker

moment geven Henk en Sarah de moed op. Emotioneel lamgeslagen
door de jarenlange obsessie met bevruchting. Het schijnt dat Sarah
toen zwaar depressief werd. “Mijn vrouw-zijn is fundamenteel aange-
tast,” schijnt ze te hebben gezegd. Ze vertelt aan Henk dat haar baar-
moeder door dat hele ivf-circus een soort extern orgaan is geworden, dat
buiten haar om bestaat, buiten haar om functioneert. Ze heeft er niets
meer over te zeggen.’
‘Klinkt plausibel... Maar, wacht eens even –’
‘Het ís ook plausibel. En het trieste is: ze hebben zich ermaar bij neer

te leggen. Ze zullen nooit kinderen krijgen. Een ongelofelijk moeilijk
besef natuurlijk, maar het schept wel duidelijkheid. Ze weten waar ze
aan toe zijn. Er kan een verwerkingsproces in gang gezet worden. Dat
is dan ook wat er gebeurt. Geleidelijk aan komen ze eroverheen. Ze
nemen een hond, bij wijze van compensatie. Ja, je lacht, maar het is geen
grap. Boris, noemen ze dat beest. Boris Breeveld. Maar wat belangrijker
is: beetje bij beetje zoeken ze ook weer fysieke toenadering tot elkaar.’
‘Maar wacht even, Jonathan... Hoe wéét jij dit allemaal?’
‘Dit is de officiële verklaring van Henk Breeveld, bevestigd door

Sarah.’
‘Maar hoe kóm je daar dan aan?’
‘Morèl, ik ben bijna bij de ontknoping van m’n verhaal, ga het nou

niet verpesten. Ik eh... O ja, die fysieke toenadering dus. Wat zeg ik? Ze
herontdekken seks, ze fokken erop los als twee hitsige tieners. Opeens is
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vrouw kunnen voelen. Dat noemt hij dus defeminisatie. En de daaruit
voortvloeiende psychische problemen kunnen dus allemaal onder de
noemer defeminisatieproblematiek geschaard worden. Welnu, goede
vriendMorèl, numag jij raden hoe die dames het contact met hun baar-
moeder kunnen herstellen. En hoemeneer de therapeut hen daarbij van
dienst kan zijn.’
Morèl schudde traag het hoofd. ‘Het is niet waar...’
‘En óf het waar is!’ gnuifde Goudsmit, wiens hoofd inmiddels rood

was aangelopen van het ingehouden lachen. ‘Het wordt zelfs nog veel
gekker. Je zou denken dat zo’n Breeveld, als hij die aanklacht voor zijn
kiezen krijgt, alles bij hoog en laag ontkent. Heeft zich altijd geprofileerd
als cognitieve gedragstherapeut, streng in de leer, zo iemand betrap je
niet zomaar op een zeer onwetenschappelijk en bovendien behoorlijk
obsceen theorietje, nietwaar? Maar wat denk je? Hij heeft alles bekend!
Dat hij zijn patiëntes inderdaad een speciale “coïtale behandeling” heeft
gegeven, en – geen gering detail – dat zijn eigen vrouw, Sarah, die nota
bene huisarts is, ervan op de hoogte was en de gang van zaken goed-
keurde.’
‘Ga weg.’
‘Eerlijk waar! Sarah is meteen de enige buitenstaander die er vanaf

wist, want die patiëntes van hemmoesten natuurlijk hunmondje hou-
den. De therapie verkeerde immers nog in een experimenteel stadium,
en de dames zouden toch niet willen dat concurrenten van hun beminde
therapeut met zijn nieuwe ideeën aan de haal zouden gaan? Nou dan.
Maar het mooie is dat er nog een heel verhaal áchter zit.’
Goudsmit dempte zijn stem en ging op samenzweerderige toon ver-

der: ‘Want wat blijkt nou? De Breeveldjes hebben jarenlang geen kin-
deren kunnen krijgen. Op zichzelf reuze triest allemaal. Eenmartelgang
langs vruchtbaarheidsklinieken... Nou goed, jij hebt die gevallen vast wel
eens aan de hand gehad in je praktijk. Doffe ellende. Ik bedoel, de voort-
planting, dat is zo’n beetje de enige daad die ons nog verbindt met de
pure natuur, nietwaar, en dat wordt dan teruggebracht tot van die bloe-
deloze ivf-procedures.’
‘Een lijdensweg.’
‘Precies. Zie je het al voor je, die keurige Henkie Breeveld die daar in

een discreet achterafkamertje van zo’n kliniek sperma staat te “produ-
ceren” met een waaier van stimulerende pornoblaadjes om zich heen?’
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machtspositie heeft dat hij bijna alles kan maken.’
‘Ja, maar wat dóén we nu feitelijk om dit soort excessen tegen te

gaan? Akkoord, zo’n therapeut wordt door de tuchtcommissie uit de
beroepsvereniging gestoten, nou ja, so what, de meeste mensen die als
patiënt bij een psycholoog aankloppen, weten niet eens dat er een
beroepsvereniging bestáát. Oké, met een beetje mazzel, als er echt
sprake is van verkrachting, gaat de therapeut in kwestie een paar jaar de
bak in. Maar wat gebeurt er met die patiëntes?’
‘Nazorg?’
‘Ja, en van wie? Van een psycholoog of een psychiater! En laten ze

daar nou net niet zulke beste ervaringen mee hebben...’
‘Ach, Morèl, wind je niet te veel op. Zo’n Breeveld ontloopt echt z’n

straf niet, hoor. Luister, ik heb een droge bek van al dat lullen, wil jij nog
een biertje?’
Zonder op antwoord te wachten verdween Goudsmit in demensen-

massa. Morèl kauwde nog even op het antwoord dat hij had willen
geven, en slikte het toen in.
Goudsmit had misschien wel gelijk. Wat zou hij zich inderdaad

opwinden? Zijn eigen blazoen was vrij van elke smet, en dat van Goud-
smit ook, daar durfde hij zijn hand voor in het vuur te steken. Er liepen
genoeg betrouwbare hulpverleners rond, je moest je niet van de wijs
laten brengen door die paar hoogst uitzonderlijke excessen.
Voor Morèl lagen de zaken trouwens nogal anders dan voor Henk

Breeveld. Morèl ontving voornamelijk stellen met relatieproblemen.
Twee mensen tegelijk, dan werden de mogelijkheden tot ontucht al
gauw nihil. En áls hij mensen al in hun eentje zag, dan was hij zo for-
meel in zijn doen en laten, dat sommige cliënten hem juist te afstan-
delijk vonden. Dat nam hij dan maar voor lief. Afstandelijkheid en
onaantastbaarheid – hij vond het noodzakelijke eigenschappen voor
een therapeut. Het was in ieder geval hoe hij te werk wenste te gaan.
Beheerst en schijnbaar blanco. Over de acteur Robert DeNiro had hij wel
eens gelezen dat die in het echte leven een kleurloze figuur was – op het
saaie af. Hij stopte al zijn levendigheid, fantasie en gekte in zijn perso-
nages. Zo ongeveer werkte het bij Morèl ook. Juist zijn eigen gebrek aan
reliëf maakte hem ontvankelijk, toegankelijk, voor andermans proble-
men. Juist zijn stabiliteit maakte hem geschikt voor het rechttrekken van
de uit het lood geslagen levens van anderen. Zijn onaangedane gezicht
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de gedachte dat Sarah niet zwanger kan worden juist een bevrijding, net
zoals de pil dat was in de tijd dat ze nog géén kinderen wilden. Alle
remmen los. Hun liefdesleven bloeit op, en als dikke vette bonus voelt
Sarah zich weer helemaal vrouw. Maar nu komt het. De jackpot: Sarah
wordt alsnog zwanger! De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hal-
leluja. Alles goed en wel, ze krijgen een pracht van een kind, maar ter-
wijl Sarah ligt te baren, zit Henk niet stil. Henk denkt: gat in demarkt,
kat in ’t bakkie! Die telt één en één bij elkaar op en roept: eureka! De per-
fecte oplossing voor de existentiële levensproblematiek van demoderne
vrouw! Ongebreidelde seks! “Coïtale hergeboorte” noemt hij dat gein-
tje.’
‘Pijnlijk... De bizarre gedachtesprong van een verwarde geest.’
‘Bizar of niet, hij heeft die lichaamsgerichte existentiële therapie van

hem vijf jaar lang kunnen volhouden. Toen pas kwamen de eerste klach-
ten. Via een internetforum hebben die patiëntes elkaar leren kennen, er
klapte er eentje uit de school, en ja, toen was het hek van de dam. Zijn
ze collectief naar de rechter gestapt. En toen werd Henkie Breeveld van
de ene op de andere dag Henk B., psycholoog te A.’
‘En Sarah?’
‘Zal wel medeplichtig bevonden worden, gok ik. Ze wist er al die tijd

van, zegt ze. In ieder geval zit ze nog in voorarrest, net als Henk.’
Morèl begon besmuikt te lachen. ‘Wat erg, wat erg... Maar dat kind

van ze dan?’
‘Dat joch is nu zes. Verblijft geloof ik bij z’n opa en oma.’
Van dat laatste detail waren ze allebei even stil.
Na enig peinzen zeiMorèl: ‘Er is toch iets fundamenteel mismet ons

beroep als zulke dingen om de haverklap plaatsvinden.’
‘Om de haverklap – dat zou ik niet willen zeggen,’ zei Goudsmit, die

uit alle macht probeerde een laatste druppeltje bier uit zijn glas in zijn
mond te laten lopen.
‘Goed, dit is een extreem verhaal, en ik wil niet beweren dat het

schering en inslag is, maar eens in de zoveel tijd doet zich toch weer zo’n
incident voor. Ik bedoel, hoe vaak heb jij niet over dat soort dingen
geschreven?’
‘Dat soort dingen, Morèl, is nu eenmaal onvermijdelijk als je twee

mensen samen in een ruimte stopt, van wie er eentje mentaal te zwak
is om te beseffen wat goed voor haar is, en de ander een dusdanige
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de dames, maakte enkele complimenten van fysiologische aard en nam
plaats. Morèl ging tegenover hem zitten en vroeg aan Caroline: ‘Is Roel
weg?’
‘Ja,’ zuchtte Caroline, uit wier dronkenschap de vrolijkheid inmiddels

weggelekt was, waardoor ze er nog eens tien jaar ouder uitzag dan eer-
der die middag. Morèl achtte het verstandig niet verder te vragen. ‘Zeg,
Jonathan,’ wendde hij zich tot Goudsmit, ‘nog even over die Breeveld...
Ga jij dat hele verhaal nu in je nieuwe bundel verwerken?’
‘Lastig,’ zei Goudsmit. Uit zijn vestzak viste hij een doosje Haje-

nius-sigaren, klemde er een tussen zijn lippen en stak op. Morèl er een-
tje aanbieden had hij al lang geleden opgegeven. ‘Kijk, Morèl, zo’n ver-
haal is eigenlijk te genuanceerd voor die boekjes vanmij. Ik houd ervan
om in een paar pagina’s heel schematisch een probleem neer te zetten,
daar mijnmening over te geven, en tot suggesties voor een oplossing te
komen. Dat lezen de mensen graag. Wordt het te complex, te gelaagd,
dan kunnen ze het niet makkelijk doorvertellen, met al die mitsen en
maren. Als ik over Breeveld zou willen schrijven, dan moet ik de hele
achtergrond van die kinderloosheid achterwege laten, om het simpel te
houden, begrijp je? En dat vind ik niet fair tegenover Breeveld, zo ben
ik dan ook wel weer.’
‘Verzachtende omstandigheden of niet, hij heeft gedaan wat hij heeft

gedaan.’
‘Tja, zo zit de wereld wat mij betreft toch niet in elkaar, Morèl. Ik

bedoel, ik wil niet zeggen dat ik in zijn plaats hetzelfde had gedaan,
maar het wordt wel een ietsje begrijpelijker als je de hele geschiedenis
kent... Zo werken die dingen. De onwaarschijnlijkheid neemt af naar-
mate je meer achtergrond hoort, en naarmate iemand geléídelijk tot
zijn daden komt. Niemand besluit van de ene op de andere dag: ik ga
patiënten verkrachten. Enfin... Zulke nuances lusten mijn lezers blijk-
baar niet. Stel je voor, zeg, ze zouden eens tot het gruwelijke inzicht
komen dat iedereen tot vreselijke dingen in staat is...’

Nu de dagen lengden, ging de middag ongemerkt over in de avond.
Telkens als een serveerster ookmaar in de buurt van hun tafeltje kwam,
bestelden ze een nieuw rondje – of het oude nu opwas of niet, je konmet
deze drukte niet vooruitziend genoeg zijn – en zodoende zatenMorèl en
Goudsmit telkensmet elk twee glazen voor zich, het ene aangeroerd, ter-
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– hij had er ooit voor de spiegel op geoefend – liet zelden schrik, verba-
zing of afschuw zien, waardoor zijn cliënten het gevoel hadden alles te
kunnen zeggen, zich nergens voor te hoeven schamen. Na afloop van een
behandeling hoorde hij vaak van hen dat ze zich bij hem geen pro-
bleemgeval hadden gevoeld, geen ‘moeilijke patiënt’, geen freak –maar
‘gewoon een normaal mens met problemen’.
Morèl was er deman niet naar om zich te laten verleiden tot ookmaar

een fractie van wat Breeveld zichzelf had toegestaan. Seks met een
cliënte. O, hij kreeg heus wel aantrekkelijke of anderszins leuke vrouwen
over de vloer. Het was ook echt wel eens gebeurd dat zo’n dame duide-
lijk liet blijken een oogje op hem te hebben. Zolang de behandeling
daar geen schade van ondervond, was dat geen enkel probleem. Indivi-
duele gesprekken kregen dan soms een licht erotische ondertoonmaar
daar bleef het bij. Had hij ooit een cliënte onbetamelijk aangeraakt?
Nou, nu je het zegt, borrelde een gedachte op uit een onvermoede

krocht van zijn brein, ik wil de juichstemming niet bederven, hoor,
maar toen Chris in psychische nood verkeerde en jij naar haar had
moeten lúísteren, lag je daarentegen –
Hij wankelde en stootte tegen een man aan die naast hem stond.
‘Sorry,’ zei de man, die geen schuld had.
‘Neemme niet kwalijk,’ zei Morèl terwijl hij zijn evenwicht hervond.
‘Gaat het?’ vroegGoudsmit, die ineens weer voor hem stondmet twee

volle glazen bier.Werktuiglijk greepMorèl het glas dat voor hem bedoeld
was beet.
‘Ik kreeg even een kleine duizeling,’ zei Morèl en nam snel een slok.

‘Het zal dat plotselinge mooie weer wel zijn.’
Maar ondertussen dacht hij: hoe kom ik ineens aan die onzin?Hoezo

zou ik Chris misbruikt hebben?
Wat een belachelijk idee, hij was nota bene nog niet eens psycholoog

in die tijd, hij was zelfs nog niet begonnenmet zijn studie. En bovendien
wilde hij hier niet eens aan denken, hij hadmet zichzelf afgesproken niet
meer aan Chris te denken, nooit meer aan Chris te denken, dus ook niet
dááraan.
‘Komt dát even mooi uit,’ zei Goudsmit opgewekt, ‘ik zie daar twee

lege stoelen.’ Hij wees naar het tafeltje waar Mirjam en Caroline aan
zaten. Roel was verdwenen. Tussen de mensen door laverend schuifel-
den ze naar het tafeltje. Met veel charmante omhaal begroette Goudsmit
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‘Weegt niks, man...’
‘Nee, en lekker dat dat is, je zwééft als het ware over de weg. En hob-

bels voel je nauwelijks. Speciaal veringssysteem...’
Remco zette zijn nieuwe speeltje tegen een lantaarnpaal, en begon de

fiets er met vier sloten, via wiel en frame, aan vast te vlechten.
‘Het enige wat hem zwaar maakt,’ grijnsde hij.
‘Ja, dat pak je professioneel aan,’ was Prospers commentaar, waarbij

hij met zijn dik geworden tong struikelde over de r van professioneel.
‘Dat heet wijsheid, jongen. Komt met de jaren. Wat er allemaal niet

aan fietsen van me gestolen is, je zou ervan kunnen rentenieren. Echt,
de eerste de beste junk die er nu nogmet z’n gore poten aan durft te zit-
ten, jaag ik hoogstpersoonlijk de dood in. Biertje?’
Prosper verstarde. Het woord ‘dood’ uit Remco’s mond bracht hem

onmiddellijk terug naar het onheilsbericht van de afgelopen ochtend.
Chris Altena. Alweer. Het hieldmaar niet op. Door Remco’s verschijning
kwam ze hem scherper voor de geest dan eerder die dag.
‘Je hoeft niet zo te schrikken, ouwe, je mag vanmij ook een colaatje.’
‘Nee, niks aan de hand, gewoon een drogemond. Zullen we binnen

even bestellen? Daar zit niemand. Anders moeten we weer een uur
wachten.’

Moeiteloos laveerde Remco tussen de mensen op het terras door, Pros-
per in zijn kielzog. Joviaal schoot de architect hier en daar mensen aan,
maakte een snel praatje, een grapje, deelde een knipoog uit. Binnen: even
dollen met het barmeisje, gulle fooi, en proost, skål, kampai, cheerio,
salud, na zdorovje en santé – Remco’s levendigheid was aanstekelijk,
Prosper kreeg er zowaar nieuwe energie van. Niet langer was het een
kwelling om te moeten staan, zijn benen konden hem weer houden.
‘Ik heb je lang niet gezien, jongen,’ zei hij, terwijl hij een hand op

Remco’s schouder legde. ‘Hoe gaat het met je?’
‘Hoe het gaat? Man, man, man, ik ben kapót. Wat een dag.New York

Times op bezoek, want die zijn helemaal fan van me sinds ik dat Atlan-
tis Building daar in Brooklyn heb neergeplempt. Prima, ik ben wel eens
eerder door ze geïnterviewd, en dan sturen ze altijd zo’n smakelijk jong
carrièrekipje op je af. Bloedmooi, stijlvol op die typisch New Yorksema-
nier, strak afgetraind, zelfverzekerd, nog te jong voor botox. Heerlijk, echt
heerlijk.’
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wijl de schuimkraag van het nieuwe glas neersloeg en het bier lauw
werd. Al snel wist Morèl niet meer hoeveel hij al ophad. Met dat mooie
weer gleed het bier onrustbarend snel naar binnen, en daar kwam bij dat
hij sinds het ontbijt niets meer had gegeten. Om redenen die hij niet
meer kon achterhalen had hij niet geluncht. Niets voor hem, eigenlijk.
Zijn hoofd begon te draaien en hij moest een druipend glas tegen zijn

gloeiende wangen aandrukken om zichzelf bij de les te houden. Omhem
heen werd het rommelige spreekkoor van de terrasbezoekers steeds
indringender en luidruchtiger. Even afkoelen op het toilet, ja, dat was een
goed plan, koud water op zijn gezicht... Zodra Goudsmit de anekdote
waaraan hij bezig was had afgerond, stondMorèl op en verontschuldigde
zich.
Binnen, op het toilet, moest hij vooroverleunendmet zijn hand tegen

de achterwand steunen, om zichzelf staande te houden tijdens het plas-
sen. Zijn benen voelden week, hij had te snel gedronken, zo week voelde
hij zich normaal gesproken nooit op de zaterdagmiddagborrels. Al ging
er nóg zoveel alcohol doorheen, hij kon altijd een hoop hebben.Waarom
nu niet?
Ach, het was gewoon de euforie van de lente die zich zo plotseling

manifesteerde: in zijn vrolijkheid had hij een borreltje te veel en te snel
naar binnen gewerkt. Slokje water, bitterballetje, drinktempominderen
– en hij zou zich in no time weer uitstekend voelen...
Het legen van zijn bierblaas deed hem goed. Daarna hield hij zijn

gezicht net zo lang onder de koude kraan tot zijn huid begon te tintelen.

Buiten begon het af te koelen. Hij voelde hoe de haartjes op zijn armen
rechtop gingen staan en de binnenkant van zijn overhemd kietelden. Ter-
wijl hij zich door demenigte van drinkers heen wurmde, zag hij Remco
per fiets arriveren bij het terras. Hij liep naar de trottoirrand om zijn
vriend te begroeten. De architect was even zomers gekleed als iedereen
en bewoog zich voort op een uitzinnig model mountainbike.
‘Mister Haak! Nieuwe fiets?’ Hij probeerde nuchter, fris te klinken.
‘Prop!’ zei Remco hijgend, terwijl hij afstapte en zijn vriend

omhelsde. ‘De term “nieuw” is niet toereikend voor deze fiets van de toe-
komst. De term fiets trouwens ook niet. Nou ja, anyway, ik heb ’m net
gisteren opgepikt bij de dealer. Moet je voelen, wat een gewicht.’
Hij tilde de fiets in de lucht en liet Prosper even wegen.
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duizend onderkinnen... En dat is dan deNew York Times. Kun je nagaan
wat voor imbecielen ik verder nog allemaal te woord moet staan.’
Zo raasde Remco nog een tijdje door. Zijn soepele, slanke ontwer-

pershanden bewogen bij elke klemtoon in het verhaal mee, de vingers
nu eens indringend uiteen, dan weer in slagorde naast elkaar, duim
haaks erop, handpalmen naar voren, zoals een filmregisseur het kader
van de camera nabootst, dan weer een docerende wijsvinger hoog in de
lucht – tv-journalisten waren dol op Remco’s expressieve handen, prach-
tig bruikbaar voor een tussenshotje. Af en toe gleed een van die handen
in een corresponderende broekzak, diepte een Blackberry op waar een
snelle blik op werd geworpen, waarna het apparaatje weer werd terug-
gestopt. Altijd in contact met de grote, wervelende buitenwereld.
Prosper liet zich Remco’s verhalen over het onvoorstelbare glamour-

bestaan waar hij in verzeild was geraakt, graag welgevallen. Het waren
verhalen waarin altijd een paar klinkende namen vielen, en waarin
Remco zelf altijd op een of andere manier het slachtoffer werd van wat
die wereld van hemwilde, een zekere neiging tot zelfbeklag kon hemniet
ontzegd worden, maar het was altijd met een knipoog want Remco wist
heus wel hoe bevoorrecht hij was enwat een geluk hij had gehadmet zijn
wereldwijde roem. Bescheidenheid was een van zijn beste eigenschap-
pen. Het was aan die eigenschap te danken dat hun vriendschap het al
die jaren had kunnen overleven. Zijn bescheidenheid zat in kleine din-
gen, in hoe hij zijn dikke Amsterdamse l nog altijd als een sieraad droeg,
in hoe hij nooit Prospers verjaardag vergat, in hoe hij liever de fiets
nam dan een taxi. In sommige bladen heette dat: ‘Hij is altijd zo gewoon
gebleven.’
Steedsmeer afgekoelde terrasbezoekers zochten inmiddels hun heil

binnen, het was nogmaarmei; zodra de zon onder begon te gaan, werd
het koud.
Remco diste nog een paar wederwaardigheden op, in steeds hoger

tempo, en Prosper wist niet wie al diemensenwaren over wie Remco het
had en het kon hem ook eigenlijk niet schelen, zolang hij maar bleef pra-
ten, want zolang Remco praatte hoefde Prosper niet na te denken over
wat er net onder de oppervlakte van zijn bewustzijn borrelde: Chris
Chris Chris. Hij moest doordrinken, zijn aandacht bij anderen hou-
den. Dat zou helpen. Vanavond zou hij straalbezopen in bed stappen en
in één keer in slaap vallen. Actief negeren, noemde hij deze interventie.
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‘Klinkt goed.’
‘Ja, op papier klinkt dat goed. Maar wat wil het geval? Ik ben nu blijk-

baar zo hot dat Elaine Lieberman herself langskomt. Elaine Lieberman,
dé architectuurcritica van de Times.’
‘Dat is een serieuze zaak.’
‘Nogal, ja. Ik was er eerst dolblij mee, ik dacht: word ik eindelijk op

waarde geschat. Maar man, je wilt niet weten hoe dat wijf eruitziet, die
Lieberman... Dat blijkt dus zo’n obese olifant te zijn... zo’n waggelende
hamburger op hoeven... die net in die ene straat van New York woont
waar ze géén gyms en salad bars hebben. Doet natuurlijk niks anders
dan de hele dag op d’r dikke reet achter de tekstverwerker zitten. En dan
ook nog pratenmet zo’n vet nasaal accent alsof ze elkmoment in janken
kan uitbarsten. Dat heb ik weer. Je vraagt je af hoe ze zo’n wijf de oceaan
over hebbenweten te krijgen.Maar goed, ze ís er, en ze is wél van deNew
York fucking Times, dus ik probeer het positief te bekijken, ik denk:
mooi, die is niet geïnteresseerd in onbelangrijke uiterlijkheden, dan
kunnen we het eindelijk eens over de inhoud gaan hebben. Maar nee
hoor, hetmoest natuurlijk weer de hele tijd overmíj gaan, over de persoon
Remco Haak. Who is he, this mysterious man from The Netherlands?
This maladjusted outsider? This pet architect of jetset New York? Bla-
blabla, working-class hero, gezeik over m’n jeugd in de Bijlmer, “the
ghetto of Amsterdam”. Lekker dik aangezet allemaal. Dus dan ben je
weer een halfuur bezig om uit te leggen dat het best meeviel, daar in de
Bijlmer, maar ondertussen: geen woord overmijn werk. Uiteindelijk heb
ik haarmaarmeegenomen voor een rondleiding ter plaatse.Was nog een
hele klus om dat wijf in een taxi te proppen, maar goed, we arriveren op
de plaats delict, bij mijn mooie ranke woontoren, nou, toen kwam de
feitjesgeilheid op gang, hoor. Hoe hoog is het dan, dat gebouw?Hoeveel
mensen kunnen erin wonen?Hoe zit het met die zelfregulerende ener-
gievoorziening?Wat is de socioculturele significantie van zo’n bouwsel?
Wat heeft het gekost en wat gaat het opleveren? What’s the payback?
vraagt ze. De payback... Terwijl ik godverdomme een kunstwerk aan
het neerzetten ben! Dat prachtig strakke lijnenspel? De plaatsing in de
omgeving? De – ik mag wel zeggen: buitengewoon vooruitstrevende
materialisatie? Het speelse interieur met al die ruimtelijke illusies van-
binnen? Die non-stop-projecties op de buitenwanden? Ik noem maar
even wat. Maar daar hoor ik haar niet over, koningin Liebermanmet d’r
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onwerkelijk dan een krantenbericht over anonieme hongerdoden ver
weg in Afrika. Maar uit de mond van Remco klonk de mededeling
onontkoombaar waar. Chris is dood. Onze Chris.
‘Ja,’ zei Prosper. ‘Ja, ik heb het gelezen...’ Een pijnsteek sneed venij-

nig door zijn voorhoofd.
‘Ongelofelijk, hè?’ zei Remco. ‘Chris! Die is godverdomme even oud

als wij, man! Gewoon dood!’
‘Ja, bizar, hè. Hoe hoorde jij het?’
‘Ik kreeg een rouwkaart.’
‘Ik ook.’
‘Was wel even schrikken, man... Het is natuurlijk best een tijd gele-

den, ik bedoel: we hoeven er echt niet heel dramatisch over te doen of zo,
maar toch... het was wél een aparte tijd natuurlijk, toen. Jij en ik en
Chris in dat maffe pand.’
Apart. Klinischer had Remco het niet kunnen verwoorden. Goed

beschouwd hadden de gebeurtenissen in het pand aan de KromBooms-
sloot de richting aangewezen voor hun verdere levens, in ieder geval voor
die van Prosper en Remco. Hoe het Chris nadien vergaan was, wist
Morèl niet, maar het kon haast niet anders of ook háár latere leven was
er indringend door beïnvloed.
Apart, dat was zacht uitgedrukt voor een periode die een eind had

gemaakt aan zijn jarenlange ambitie om schilder te worden. Tot zijn
tweeëntwintigste had hij vrijwel niets anders gedaan dan tekenen en
schilderen. Door goedbedoelde complimentjes van volwassenen die
niet beter wisten, had hij zich tot de waan laten verlokken dat hij een
groot talent bezat. Jarenlang sprak niets die waan tegen. Pas op de Krom
Boomssloot, toen hij probeerde te leven van zijn kunst, moest hij de
onaangename waarheid onder ogen zien: hij had het niet. Op techniek
en wilskracht kwam hij een heel eind, maar het grote talent, de ver-
nieuwende, wereldschokkende ideeën ontbeerde hij ten enenmale. Hij
had zijn conclusies getrokken.
‘Apart ja...’ zei Prosper. ‘Ik weet niet wat ik ervan moet denken...

Zoals we het toen ervoeren, was het inderdaad bijzonder, maar als ik
terugkijk denk ik: wat een tijdverspilling...’
‘Tijdverspilling?’
‘Ja, ga nou eens na... Waar warenmensen van onze leeftijd noumee

bezig, in die tijd? Strijden voor een betere wereld, een beter milieu,
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Moest hij opschrijven, die term. Mooie antidote tegen dat modieuze
mindfulness-gelul waar zijn collega’s de laatste tijd zo opgewonden van
raakten. Nu: wakker blijven. Gelukkig was het koel binnen, steeds koe-
ler leek het wel, iemand voerde de airco geleidelijk op. Het was alsof de
temperatuur omgekeerd evenredig aan zijn dronkenschap afnam, het-
geen een ideale situatie was, want niets ergers dan steeds dronkener te
worden in een steeds warmere ruimte.
‘Soms, hè, Prop, soms zou ik willen dat ik gewoon een anoniem

architectje was, in loondienst bij eenmiddelmatig bureau dat kantoren
bouwt op het industrieterrein van Culemborg of zo. God, wat moet dat
heerlijk zijn. Geen gezeik aan je kop, geen eeuwigdurende lunchsessies
met ambtenaren, interviews met nitwits, financieel overleg, netwerk-
geleuter – ik word er zo dood- en doodziek van, jongen. Dag in dag uit
die ellende. Weet je hoe lang het geleden is dat ik achter mijn tekenta-
fel heb gezeten? Drie jaar! Ja, afgezien van wat kleine aanpassingen
aan IJ-Morgana, maar het meeste van dat kruimelwerk heb ik moeten
delegeren wegens drukte. Dat is toch onvoorstelbaar? Ik schaam me
bijna dat ikmezelf nog architect durf te noemen. Niets dan bijzakenwaar
ik me dag en nacht mee bezig moet houden...’
Hij drukte zijn zoveelste sigaret uit en stak onmiddellijk een nieuwe

op. Ondanks zijn geklaag hadden de vele zorgen om wat zijn meester-
werk moest worden, hoegenaamd geen sporen achtergelaten op Rem-
co’s gezicht. Hij zag eruit als hooguit dertig, met zijn gladde, gebruinde
huid, het nonchalante stoppelbaardje, en zijn afgetrainde torso, die in
alle nuance zichtbaar was onder de stof van het strakke t-shirtje dat hij
droeg. Een jongen nog, een jongen van bijna veertig. Zijn zonnebril
had hij meisjesachtig in zijn haar geschoven, als een diadeem.
‘Hoe is ’t met Mirjam, trouwens? Alles goed?’
‘Ja, gewoon, prima. Niet kapot te krijgen.’
‘Hm.’
Stilte. Toen opeens zei Remco: ‘Fuck, weet je trouwens wat ik vandaag

las?’
‘Nee?’
‘Chris is dood. Onze Chris, Chris Altena!’
Prosper schrok, alsof hij het bericht voor het eerst hoorde, alsof het

nu pas echt waar was, nu Remco het bevestigde. Vanochtend, in de
slaapkamer, had het allemaal nog onwerkelijk geleken, niet minder
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maar kijk nou eens wat er geworden is van al die idealisten waar jij
opeens zoveel respect voor hebt. Die gaan nu toch ook elke dag van
negen tot vijf naar kantoor? Die werken nu toch ook bij bedrijven die de
vervuiling veroorzaken waar ze twintig jaar geleden tegen protesteerden?
Hun idealisme houdt tegenwoordig op bij het kopen van een lot voor de
Postcodeloterij, waarvan een miniem deel naar een goed doel gaat... Is
dat iets om trots op te zijn? Op hoge poten blèren over vrijheid van
meningsuiting terwijl niemandmeer een eigenmening hééft? Moeten
we daar blij mee zijn? Is dat vooruitgang? En geloofme of niet: ik zag dat
toen al aankomen. Mensen die zo door en door goed pretenderen te
zijn, die de moraal aan hun zijde beweren te hebben, die stinken. Die
deugen per definitie niet. Jij was tenminste zuiver, destijds.’
‘Nu niet meer dan?’
‘Ach... Ik bedoel alleen te zeggen dat ik nog steeds niet snap waarom

je zo af moet geven op wat je toen deed. Ik heb alle respect voor wat je
daarna bent gaan doen, ik vond het een dappere stap van je om ermee
op te houden en te gaan studeren, sterker nog: het was door jóú dat ik
óók ben gaan studeren.’
‘Graag gedaan.’
Remco begon hard te lachen, en ook Prosper vond zijn eigen grapje

niet onverdienstelijk.
‘Jezus,’ zei Remco, ‘moet je ons nou horen, man. We lijken wel een

getrouwd stel. Sorry hoor, ouwe. Ik zit nog een beetje in de irritatiemo-
dus door dat gedoemet dieNew York Times-hoer. Kom, we drinken er nog
een.’
Hij liet twee glazen jenever komen en zei: ‘Laten we alle ellende van

vroeger even vergeten en drinken op Chris. Dat is wel het minste wat we
kunnen doen.’ Hij tikte zijn kelkje tegen dat van Prosper. ‘Weet jij eigen-
lijk waar ze aan overleden is?’
‘Geen idee,’ zei Prosper. Het beviel hem allerminst dat hun gesprek

terug was bij waar hij het vandaan had willen hebben. ‘Ik heb alleen die
kaart gekregen. Daar stond verder niets op.’
‘We zouden naar de begrafenis kunnen gaan.’
‘Alsjeblieft, zeg...’
‘Wat alsjeblieft? Oké, je hebt haar jaren niet gezien, maar ze was

voor jou toch net zozeer een goede vriendin als voormij? Dat is toch wel
wat waard...’
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minder honger, een eerlijker verdeling van de rijkdom... Goed, de kraak-
beweging was op leven na dood, maar er werd nog altijd gedemon-
streerd, er waren actiegroepen, je had van die lui die zich opgaven als vrij-
williger bij Greenpeace, je hadmensen die in de supermarkt zorgvuldig
controleerden of wat ze kochten niet uit Zuid-Afrika of Israël kwam... En
wat deden wij?Wij zatenmaar zo’n beetje in ons hermetisch afgesloten
wereldje het kunstenaarscollectief uit te hangen. Zelfgeabsorbeerde,
narcistische zeikerds, dát waren we.’
Remco nam een venijnig trekje van zijn sigaret. Hij wreef even over

zijn stoppelbaard en zei toen, serieuzer dan hij tot op dat moment ge-
weest was: ‘Het verbaast me dat je dat zegt, Prop. Ik bedoel, ik weet dat
je niet graag over vroeger praat, maar ik dacht altijd: hij wil die tijd niet
beschadigen met vals sentiment, ik dacht dat je het puur wilde hou-
den. Tenminste, het staat me bij dat je het ooit zo hebt verwoord. Mis-
schien vergis ik me. Maar dat je er met zoveel, nou ja, zeg maar gerust
minachting op neerkijkt, dat is nieuw voor me.’
‘Hoe kijk jij er dan op terug? Jij bent toch ook geen wereldberoemde

beeldhouwer geworden?’
‘Nou, sorry dat ik het zeg, maar in feite toch wél. Oké, in de beelden

die ik tegenwoordig maak, kunnen toevallig mensen wonen, en ik doe
het uitvoerende werk nietmeer zelf, maar het principe is gelijk gebleven:
ik zet driedimensionale objecten die een zekere artistieke waarde heb-
ben in de wereld. En ik wil niet opscheppen, maar: ja, daar ben ik rede-
lijk beroemdmee geworden. Dus ik heb totaal geen spijt van die periode,
voor mij waren het vormende jaren, een onmisbaar deel van mijn ont-
wikkeling.’
‘Hm.’
Er waren zaken waar je beter niet over kon praten en ze wisten het

van elkaar, Prosper en Remco. Op intuïtie vermeden ze die onderwerpen.
De KromBoomssloot was er altijd zo eentje geweest. Mirjam een tweede.
Ze kenden elkaars gevoeligheden: Prospermet zijn haat jegens alles wat
naar hoogdravende kunst rook, en Remcomet zijn onbegrip over Pros-
pers kleinburgerlijke leven – ze wisten het, maar spraken er niet over.
Nu werd die ongeschreven regel verbroken door de dood van Chris.
‘Wat ik niet begrijp,’ zei Remco, ‘is dat jij je nog steeds zo kwaad

maakt over een periode die al zestien jaar achter je ligt. Je was een gedre-
ven schilder, helemaal vol van je werk. Dat kun je narcistisch noemen,
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‘Goed plan,’ zei Prosper, maar hij wist dat het loze woorden waren.
Remco was net zomin als hij iemand die lang stil bleef staan bij het ver-
leden. En gelukkigmaar: hij wilde Chris vergeten. Jarenlang hadden ze
niet over haar gesproken – waarom nu ineens wel, nu ze dood was?
Hij keek toe hoe zijn vriend naar buiten wandelde, zich over zijn

nieuwe mountainbike boog, de vier sloten losmaakte, en wegfietste.
Met benen die opnieuw slap en beverig aanvoelden, alsofmet Remco ook
de energie hem had verlaten, begonMorèl zich tussen de cafébezoekers
door te wurmen, op zoek naar Mirjam, Caroline en Goudsmit.
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‘Ach,’ zuchtteMorèl enmaakte een laat-maar-zitten-gebaar. ‘Ik wil je
niet in de weg staan. Als jij wilt gaan, moet je gaan.’
‘Ik ga niet zonder jou, dan zou het niet compleet zijn. Dat slaat ner-

gens op.’
Remco leek ontroerd, wendde het hoofd af. Prosper zag hem zijn lip-

pen stevig op elkaar persen en met zijn ogen knipperen, maar dat kon
ook komen doordat hij rook in zijn ogen had gekregen. Een hand ver-
dween doelloos in de warrige zwarte haardos op zijn hoofd.
‘Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven...’
‘Wanneer las je het?’
‘Net pas. Toen ik terugkwam van dat uitstapje met die Lieberman.

Ging even langs huis omme op te frissen. Toen vond ik die brief.’
Weer zo’n stilte.
‘Weet je,’ zei Remco, ‘ik dacht iets heel ergs toen ik die kaart las.

Altijd als ermensen van onze leeftijd de pijp uit gaan, en dat gebeurt toch
steeds vaker... dan denk ik: wéér eentje overleefd! Heb jij dat nooit? Dat
je denkt: waar heb ik het aan verdiend? Ik zuip, ik rook... een pilletje of
poedertje op z’n tijd sla ik ook niet af... en vraag me niet hoe vaak ik het
onveilig heb gedaan... ik doe dat allemaal maar, en kijk eens, ik ben
achtendertig, en ik lééf, rocking like a motherfucker. Vreselijk oneerlijk,
zou je zeggen... En toch is die volslagen willekeur van ziekte en dood een
prachtige... indicator voor de zinloosheid van het leven, vind je niet?’
‘Je bent ziek, Rem... Een zieke geest... Ik had je graag in behandeling

genomen als je mijn vriend niet was geweest...’
Ze lachten allebei harder dan de grap leuk was,maar de spanning was

uit de lucht en het onderwerp afdoende behandeld.
Remco keek op zijn horloge. ‘Ik moet gaan, jongen. Ben alweer veel

te lang blijven hangen. Heb om half negen een dinerafspraak in 11, die
tent daar bij het Centraal. Met een of andere lul van een reclamebu-
reau.’
‘Leuk, op de zaterdagavond.’
‘Ik weet het, het is een hard bestaan,’ zei Remco, ‘I’m a traveller of

both time and space’, gevolgd door een blik die voor wijsmoest doorgaan.
‘Kashmir, Led Zep,’ voegde hij eraan toe, alsof dat iets verduidelijkte.
Ze omhelsden elkaar, klopten elkaar op de rug. Remco zei: ‘Wemoe-

ten gauw wat afspreken, man, dan kunnen we het er nog eens goed
over hebben.’
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