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Mijn moeder denkt dat ze nog jong is. Maar ze is oud en

ze weigert eruit te zien als andere moeders die gewoon

gewoon zijn. 

Ik neem haar nooit meer mee naar een ouderavond. Ie-

dereen staart haar aan. Mijn leerkracht, Daelemans, prijst

mijn werkhouding, maar ze vindt het jammer dat ik geen

vriendinnen heb. ‘Hoe komt dat, denkt u?’ vraagt ze aan

mijn moeder. 

Angela luistert niet. Ze lijkt er plezier in te hebben dat ie-

dereen haar aanstaart om haar lange, felgroene jurk en

oranje haar. Het enige wat ze kwijt wil, is dat ze het vre-

selijk vindt dat er cola en suikerwafels in de school wor-

den verkocht. En dat het bewezen is dat suiker vergif is

voor de geest en het lichaam. De mond van Daelemans

klapt dicht. Ze zwijgt. Ik heb haar graag. Ze weet dat ik

altijd om tien uur naar de automaat ren voor cola en sui-

kerwafels. Ik zwijg ook en denk aan alle natuurrampen

ter wereld waarvan mijn moeder de ergste is. Daelemans

geeft me een lijst van boeken die ik volgens haar graag zal

lezen. Er valt niets meer te zeggen.

Mijn klasgenoten omhelzen elkaar. Ik haast me naar buiten. 

Het was me nooit eerder opgevallen dat mijn moeder niet

op hun moeders leek.





Op tafel ligt de lijst met boeken. Goed begin voor de va-

kantie, zeker als het regent. Vanaf vandaag is de bieb elke

dag open.

Er staan opvallend veel auto’s op de parkeerplaats bij de

kerk en de bieb. Een man sleurt met koffers en een para-

sol, kinderen laten hun schop over de stenen snerpen. Een

moeder commandeert en kijkt bezorgd naar het grijze dak

boven haar hoofd. Zeebrugge stroomt vol.

Aan de balie geef ik mijn lijstje af. De man leest de titels

mompelend en kijkt over zijn bril naar mij. ‘Ga jij die boe-

ken lezen?’ Domme vraag. Ik knik. 

‘Hoe oud ben je?’

‘Volgende maand word ik vijftien.’

‘Dat zou je niet zeggen.’ Zijn ogen wandelen over mij. Hij

sloft naar achteren en komt terug met vier boeken. Wa-

terschapsheuvel van Richard Adams, De komst van Joachim

Stiller van Hubert Lampo, Het dagboek van Anne Frank

en Het huis van mama Pondo van Aster Berkhof.

‘De andere boeken van dit lijstje zijn uitgeleend.’ Hij kijkt

me streng aan.

‘Ik weet niet of dit al literatuur voor jou is. Een beetje

zwaar.’ Hij tikt met een gele vinger op de neus van Anne

Frank. ‘Er zijn deze week nieuwe jeugdboeken aangeko-

men. Wacht, ik laat je ze even zien.’



Einde schooljaar; Angela en ik stappen door de druilerige

regen naar huis. Er wordt geen woord meer gezegd. 

De vakantie kan beginnen. 

Ik slaap tot ’s middags, de regen tokkelt op het dak van

onze woonwagen. Angela en Benny zijn weg. Naar de

markt, vermoed ik. Ik drink mijn granenkoffie met vier

suikertjes – gisteren meegepikt uit de schoolkantine –

smeer een dikke laag boter op mijn brood en kies een reep

chocola uit de geheime voorraad van Benny. Ik eet ge-

woon door als Abilash binnenkomt. Hij grijnst naar mij

en naar mijn reep. 

‘Zeg, kleintje, waar is je moeder?’

‘Kweenie.’ 

Hij legt een brief op tafel. ‘Van Elise, ons toekomstig fa-

milielid.’

‘Heb je haar al gezien? Is ze tof?’ 

Liever een vrouw bij de familie dan een man zoals Benny. 

Abilash haalt zijn schouders op, neemt de gitaar van

Benny en stemt de snaren. ‘Ik ken haar niet. Ik weet ook

niet hoe ze aan ons adres is gekomen. We zullen moeten

afwachten.’ Hij speelt de eerste akkoorden van Buddy Joe1.

De chocola is lekker en omdat ik hem heb gepikt van

Benny smaakt hij nog lekkerder. Oog om oog, tand om

tand. Benny pikte Angela.
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bad. De redder blaast zich blauw. De wijkagent schrijft

boetes uit. Ik loop in een boog om hem heen. Hij heeft

het niet zo begrepen op de mensen van onze familie.

Nietsnutten en rare hippies die alleen paddenstoelen eten. 

Bij de cabine van Mike staan de gocarts3. Mike zit op de

rand van de dijk en staart voor zich uit. Zijn haar is nat,

de regen trekt strepen over zijn oliejekker. Mike zegt nooit

veel. Hij ziet het niet als ik naast hem kom staan, hij blijft

kijken naar iets in de verte. 

Er komt een jongen uit de zee gelopen met alleen maar

een jeansbroek aan. Hij zwaait uitbundig en struikelt

bijna. Mike wuift terug. Ik wil naar huis. 

De dijk glanst. De regen is warm en ik verzwik bijna mijn

enkel in mijn natte teenslipper. De wereld ruikt naar regen

en warme wafels.

Abilash zit op ons bordes naast de transistorradio. Zijn

tenen wippen met de muziek mee. Gilbert O’Sullivan

zingt Alone again naturally.

Ik plof mijn tas boeken naast hem neer. ‘Rotregen.’

Hij haalt de boeken uit mijn tas en leest de flapteksten.

‘Weet je wat je eens zou moeten lezen, kleintje?’ Ik ant-

woord niet want mijn teenslipper is los gekomen en ik

probeer het rubber lintje terug door het gaatje te duwen.

‘De Hobbit van Tolkien.’



Ik wil niet wachten, maar ik moet wel want mijn leenkaart

moet nog worden afgestempeld. Hij komt terug met een

paar boeken, gekaft in doorzichtig papier, van een etiket

voorzien en met vanbinnen een gelijmd envelopje voor

de biebkaart. Onder moeders vleugels van Louisa Alcott,

Meester van de Zwarte Molen van Otfried Preussler en

Brief voor de koning van Tonke Dragt. Wat bezielt die

man? Ik ben geen kind meer. ‘Die zijn me iets te kinder-

achtig,’ zeg ik duidelijk. Hij haalt de schouders op.

Bij het verlaten van de bieb voel ik hoe hij me nakijkt. Ik

duw mijn schouders achteruit zodat mijn borsten te zien

zijn. In het winkelraam van de bakker zie ik mezelf: geen

borsten te zien. Wel een grote berg boules de Berlin2 met

vanillepudding bestrooid met poedersuiker. Achter de bou-

les het lachende gezicht van de bakkersvrouw die een klant

bedient. Ik tel mijn geld. Net genoeg voor twee boules.

Met mijn mond vol loop ik verder en laat een stevige

wind. Twee dames en een hond snuiven luidruchtig. ‘Wat

een stank,’ zegt de een. ‘Misschien een verstopte beerput,’

zegt de ander. Winden van macrobioten zijn serieuze

stoorzenders weet ik van mijn klasgenoten. Ik zou meer

boules moeten eten, de wereld zou er zoeter van worden.

Naast het grote raam van het overdekte zwembad ruik ik

de sterke lucht van chloor. Het regent nog steeds; dus zit

heel Zeebrugge plus dubbel zoveel toeristen in het zwem-
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Het regent pijpenstelen en dat is goed. Iedereen blijft in

zijn eigen woonwagen. Ik hoor Remco en David ruziema-

ken tot in onze caravan. Bo brult. Hij wil hen een oorveeg

geven. Viviane krijst terug, want zij is tegen oorvegen.

Vanuit mijn zithoek zie ik mijn moeder met twee emmers

in haar hand over de duinkam lopen. De regen stroomt

langs haar oren tot in haar mond. Haar schedel lijkt de

helft kleiner. Ze krijgt de hordeur moeilijk open, ze klemt

bij nat weer. 

‘Joyce? Help eens voor ik de boel hier laat vallen.’

Ze hangt haar jekker buiten op een tuinstoel en droogt

haar haren met een handdoek van het droogrek. In de

emmers zitten de laatste trossen vlierbloesem.

‘Joyce, help Angela eens.’ Benny’s stem klinkt dof vanuit

de slaapkamer. Zijn handen rommelen in de gereed-

schapskoffer. Een kleerkast herstellen, doe je alleen als het

regent. Alle kleren liggen op de grond in de smalle door-

gang die hun slaapkamer met die van mij verbindt. Zou

hij kwaad durven worden op mij? Hij mag het proberen. 

Ik blijf op mijn bed liggen en kijk naar de vrijer van mijn

moeder. De spieren op Benny’s rug staan gespannen. Hij

zit op zijn knieën en heeft een rode short aan en rode

teenslippers. In zijn achterzak zit een pakje sigaretten. Hij

buigt zich naar voren en ik zie een stukje van zijn spier-

witte spleet. Zijn voeten stoten een stapel boeken omver.



‘Ik moet niets.’ Gelukt. Ik heb mijn teenslipper gered. 

‘Klopt,’ antwoordt Abilash. Hij geeft zijn zakje tabak aan

mij. Ik kan de fijnste sigaretten rollen volgens hem. Ik haal

voorzichtig een vloeitje uit het blauwe pakje Rizzla waar-

van stukjes karton zijn afgescheurd; filters voor zijn joints.

Ik lik het vloeitje dicht, hij neemt de sigaret aan, houdt

hem in het vlammetje van zijn aansteker en neemt een

diepe teug. ‘Ik ken een goeie mop,’ zegt hij de rook uit-

blazend in kringetjes.

‘Tijdens de mis wordt Jantje ziek. “Ma, ik moet overge-

ven,” zegt hij tegen zijn moeder. “Ga dan maar vlug naar

buiten,” zegt z’n ma. Jantje rept zich naar achteren en bin-

nen de minuut is hij er terug. “Ben je al naar buiten ge-

weest?” vraagt zijn moeder. “Dat hoefde niet,” zegt Jantje.

“Achteraan in de kerk was een bakje waarop stond: voor

de zieken.”’

Abilash lacht en kletst op zijn knieën. Hij verslikt zich in

de rook van zijn sigaret. Ik klop op zijn rug tot hij uitge-

lachen is en zeg niet dat ik het maar een kindermop vind.

De kinderen van Bo en Viviane komen klepperend voor-

bijgefietst. Ze hebben speelkaarten met wasknijpers vast-

geklemd aan hun velgen.

‘Joyce is een tuttebel,’ zingt Remco.

‘En ze heeft een snottebel,’ echoot David.





Op het bordes zit Abilash. Hij speelt Jeux interdits op zijn

gitaar en knoeit met een paar akkoorden. Hij verveelt zich

ook, want dit stuk speelt hij al jaren.

Black Venus maakt me ongemakkelijk. Een boek over de

liefde, die geen liefde is maar seks. Ieder woord plakt aan

me. Ik kan niet stoppen met lezen, mijn gedachten maken

er een film bij. Soms moet ik een hoofdstuk twee keer

lezen omdat alles zo gloeiend en verwarrend is. Zou het

in het echt zo zijn?

’s Avonds stop ik watten in mijn oren, ik wil niet horen

hoe Angela met Benny vrijt.



Ze schuiven als dominostenen naar me toe. Ulysses van

James Joyce hangt aan flarden. Angela’s lievelingsboek.

Ook de boeken van Herman Hesse, Steppenwolf en

Siddhartha zijn tot op de draad versleten. Daaronder lig-

gen de boeken van Benny: Turks fruit van Jan Wolkers en

Black Venus van Jef Geeraerts. Ik kan er net bij. Benny

vouwt altijd de hoekjes van de bladzijden om zodat hij

ziet waar hij is gebleven. Ik lees een paar zinnen. Mijn

wangen gaan ervan gloeien en de woorden tintelen in

mijn buik. Interessante boeken. 

‘Benny?’ Angela roept vanuit de keuken. Hij staat op en

in het voorbijgaan knijpt hij in mijn achterwerk. Ik schop

naar hem, maar hij kan me nog net ontwijken. Hij lacht

als een kind.

Ik hoor ze mompelen. Het gaat over mij. ‘Ze verveelt zich,’

hoor ik haar tegen Benny zeggen. Hij kust haar. Ze kirt.

Er worden potten water op het vuur gezet. Benny perst

citroenen uit, Angela telt de lepels honing. De caravan

ruikt naar vlierbloesem. De temperatuur in de woonwa-

gen stijgt door het kokende water. Ik lees verder in Black

Venus – het wordt nog warmer – en krijg een droge keel.

Maar het is niet het juiste moment om naar de keuken te

gaan. Ik herken de geluiden. Zoenen en gefrutsel. Dus lees

ik verder.





Vijf miljoen spreeuwen ver-
nietigen de kersenoogst in
Zuid-Limburg.

Aan de Noordzee voert men
studies van het grondwater
uit om de vervuiling te be-
strijden.

Walter Godefroot wint mas-
saspurt te Bordeaux.

Meest aangevraagde plaat:
Little Willy van The Sweet.

Een Belga rook je nooit al-
leen …
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Italiaan Gualazzini wint de
rit naar de zon. Merckx
weer leider na de ploegen-
tijdrit.

Drinkwater in Velm bij St-
Truiden zwaar vervuild.

Fidel Castro keerde opge-
lucht terug naar zijn land
na een tournee van 2 maan-
den door Afrika en Oost-Eu-
ropa … Cuba’s ongelukkige
flirt met China is vergeven.

Katholieke vrouwenver-
bond komt in opstand: vrij-
laten van abortus lost niets
op. De bevruchte eicel is
geen lichaamsdeel van de
vrouw, maar een ongeboren
leven dat door de wet en de
geneeskunde vanaf de con-
ceptie dient beschermd te
worden.

Hitchcock toont zijn mees-
terschap met handige kne-
pen in ‘Frenzy’.

Acht mooie meisjes uit Zot-
tegem verdedigen onze kleu-
ren in ‘Spel zonder grenzen’,
vanavond te zien op BRT.

Een Belg leverde wapens
aan de Nederlandse onder-
wereld; in een geheime
bergplaats in Essen werd
gisteren een groot arsenaal
van pistolen, geweren en
munitie ontdekt.

Greenpeace legt getuigenis
af en beschuldigt Frankrijk
van ongeoorloofde kern-
proeven. Het jacht Green-
peace III ligt nabij het atol
van Mururoa.

Ontploffing in de hoog-
ovens van Sidmar in Gent.

N i e uws f l i t s eN

Veronica’s a
larm

schijf:
 

I sa
w your fa

ce
van

 Robert
a F

lac
k.


