
- 24 -

seb, donderdag 6 juni, vroege avond

Seb schuift een pak biowortelen opzij en zoekt tussen de vege

tarische burgers van Lore en de vacuümverpakte kantenklaar

maaltijden van Frederik naar een blikje tonic. Iets vinden in de 

koelkast van een studentenhuis is altijd een uitdaging.

‘Lukt het?’ lacht Lore, die sla staat te zwieren.

‘Yep!’

Hij steekt triomfantelijk zijn blikje tonic in de lucht, pakt een 

stapel kranten en tijdschriften van een stoel en gaat zitten met 

een zucht van genot. Tonic drinken wordt tijdens het studeren 

opeens een ritueel, dat pas na anderhalf uur noeste blokarbeid 

mag worden voltrokken. De keuken is tijdens de examenperiode 

dan ook de ultieme plek om te ontspannen. Er is bovendien niets 

zo rustgevends als kijken hoe Lore een evenwichtige maaltijd sa

menstelt. Ze schikt de sla in een kom en klopt dan heftig vinai

grette, waardoor ze een blos op haar wangen krijgt.

‘Zin om mee te eten?’ vraagt ze, zonder op te kijken.

‘Eh, als je genoeg hebt.’

‘Je weet dat ik altijd te veel maak, schuif dus gerust mee aan. Sa

lade met gegrilde groenten en haloumi, en stokbrood.’

‘Mm, klinkt lekker. Je bent zo’n schat!’

Lore kijkt nu lachend om en schudt het hoofd.

Seb hoopt dat ze niet denkt dat hij met haar flirt.

Hij zoekt in de papierstapel naar de krant van vandaag en bladert 
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langs koppen als ‘Euthanasie kan ook een bevrijding zijn’ en ‘Hez

bollah triomfeert in Syrië’ naar de cultuur en mediakatern van De 

Standaard waarop het Meisje met de parel van Johannes Vermeer 

prijkt. Wat verderop leest hij diagonaal het artikel ‘Parels voor de 

zwijnen’ over de Facebookpagina’s die foto’s van de mooiste stu

denten van een bepaalde universiteit of hogeschool bundelen.

Seb vindt het almaar moeilijker om te bepalen in hoeverre privacy 

beschermd moet worden. Hij heeft er een hekel aan als vrienden 

ongevraagd foto’s van hem op Facebook posten, maar toch keek 

hij ook gretig naar al die foto’s van knappe studentes.

Elke, die beslist niet bij de parels hoort, komt de keuken binnen 

en zonder ook maar even ‘hallo’ te zeggen, richt ze zich met een 

uitgestreken gezicht tot Seb.

‘Wil je je lege blikje straks in de blauwe vuilniszak gooien in 

plaats van het op het aanrecht te laten staan.’

Geen vraag, maar een bevel. Seb ergert zich mateloos en moet 

zich inhouden om geen stekelige opmerking over examenstress te 

maken. Hij laat het bij een kregel: ‘Ja, ma,’ en is blij dat Lore naar 

hem knipoogt.

Elke is een tweedejaars Toegepaste Economische Wetenschap

pen en ze is een ongelooflijk blokbeest. De angst dat een examen 

misschien weleens een ietsepietsie minder goed zou kunnen gaan, 

maakt haar prikkelbaar.

Goed, hij vergeet weleens een blikje weg te gooien, maar bij zijn 

weten heeft dat nog nooit tot de ondergang van de wereld geleid.
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Lore haalt de spanning uit de lucht.

‘Jij eet niet mee, Elke?’

‘Nee, ik ga met Sanne naar het studentenrestaurant. Stoom af

blazen.’

Wat een goed idee, denkt Seb. Elke beschikt dan toch tenminste 

over zelfkennis. Hij is blij dat hij alleen met Lore kan eten. Lore 

is een van die meisjes met wie hij goed overweg kan, zonder dat 

hij zin krijgt om met haar het bed in te duiken. Ze is geen schoon

heid, maar ze is vlot en goedlachs, en de avonden met haar geven 

hem een gevoel van thuiskomen. Dat ze voortreffelijk kan koken, 

draagt daar ongetwijfeld aan bij.

Elke zegt dag tegen Lore en verdwijnt dan, zonder Seb nog een 

blik te gunnen. Seb begrijpt niet hoe zij en Lore vriendinnen kun

nen zijn. De een een koude, nerveuze, magere trien, de ander een 

warme, ronde, nonchalante levensgenieter. Allicht die verdomde 

aantrekkingskracht van tegengestelden.

Lore snijdt stokbrood in hompen en schept twee borden vol salade.

‘Wow, dat ziet er echt heerlijk uit!’

Seb heeft zelden zin en fut om te koken, en sinds Millie weg is zelfs 

zelden zin om te eten, maar Lore zorgt voor hem als een kloek. Ze 

leert hem trouwens dingen eten waar hij nog nooit eerder van had 

gehoord, zoals deze haloumi, een kaas uit Cyprus. Ze snijdt hem 

in plakken, die ze bakt in de pan.

De zurige smaak van de vinaigrette past verrassend goed bij de 

zoute kaas. Millie zou dit vast ook lekker vinden.
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Hij moet oppassen met wat hij denkt, want Lore doorziet mensen 

als geen ander.

‘Heb je eigenlijk nog iets van haar gehoord?’

Daar heb je het al.

Seb schudt het hoofd en Lore lijkt te begrijpen dat hij er liever 

niet over praat.

Wat valt er trouwens nog te zeggen? Tussen hem en Millie is het 

over en uit. Daar zal geen geouwehoer iets aan veranderen. Al twee 

weken is het stil, alsof ze elkaar nooit hebben gekend. Alsof alles wat 

er de voorbije acht maanden is gebeurd, niet meer is dan een brood

kruimel die je met een vluchtige handbeweging van tafel veegt.

Seb zucht diep, maar voor Lore iets kan vragen, schieten zijn ge

dachten naar de jongen die hij vanmiddag zag. De ellende van 

anderen biedt altijd een zekere troost als je zelf niet meer weet 

waar het zonlicht schijnt.

‘Ik maakte daarnet iets geks mee,’ zegt hij. ‘In de Keizerstaat knal

de een jongen tegen me aan. Hij was bleek en leek volkomen van 

de kaart en toen ik vroeg of het wel ging, begon hij te kotsen.’

Lore rolt met de ogen.

‘Dank je, Seb, ik ben aan het eten.’

Zijn verhaal lijkt haar niet echt te deren, want na een flinke hap 

courgette, merkt ze laconiek op: ‘Gewoon zo’n gastje dat de exa

mens niet aankan en dan maar begint te zuipen.’

‘Nee, hij was geen student. Hij was jonger en er was echt iets mis. 

Toen hij een beetje bekomen was, spurtte hij er meteen vandoor.’
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Seb wil er bijna aan toevoegen dat er waarschijnlijk liefde in het 

spel was – is dat immers niet de enige pijn die je als een dolle hond 

door de straten van Antwerpen jaagt? – maar hij houdt de tanden 

op elkaar. Hij is slim genoeg om te beseffen dat hij zijn eigen emo

ties niet op willekeurige voorbijgangers moet projecteren.

Frederik, de zonderlinge wiskundefreak die op de hoogste ver

dieping woont, sluipt de keuken in. Hij mompelt vaag jes ‘hallo’ 

vanachter het gordijn van sluik, bruin haar dat zijn gezicht ver

bergt en schuift een maaltijd in de magnetron, om een paar minu

ten later alweer naar zijn kamer te verdwijnen.

In het begin van het schooljaar probeerde Seb wel eens een ge

sprek met hem aan te knopen, maar intussen heeft hij die pogin

gen allang gestaakt. Frederik heeft nu eenmaal meer inzicht in 

vraagstukken over partiële differentiaalvergelijkingen dan in de 

kunst een eenvoudige conversatie te voeren.

Seb helpt een handje als Lore de tafel afruimt en zegt: ‘Ik was af.’

‘Fijn, ik heb nog veel werk.’

‘Welk examen heb je morgen?’

‘Mediasociologie.’

Seb draait de kraan open en knijpt een paar druppels vaatwas

middel over de vuile borden.

‘Klinkt boeiend.’

Lore zucht: ‘Alles is boeiend tot je moet blokken.’

‘Herkenbaar,’ lacht Seb. ‘Als het een troost voor je mag zijn: het 

blokwerk mindert in je masterjaar.’
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‘Eerst afwachten of ik mijn masterjaar haal.’

Lore verlaat de keuken en Seb schrobt de vuile vaat met een rot

vaart. Hij moet zelf ook terug achter zijn boeken.

Hij knipt zijn bureaulamp aan en buigt zich over zijn notities van 

Machiavelli en het minste kwaad. Het allerlaatste examen. Hij is 

er gerust in, want bij dit examen gaat het eerder om zijn inzichten 

in de teksten van Machiavelli en in de verhouding tussen poli

tiek en moraliteit in het algemeen, dan om het herkauwen van de 

geziene leerstof. Tijdens zijn bachelorjaren had hij steevast her

kansingen nodig en kwam hij altijd maar net met de hakken over 

de sloot, maar in zijn masterjaar vatte hij interesse op voor zijn 

vakgebied. Als hij in de zomermaanden zijn scriptie over Mon

taignes invloed op de libertijnen succesvol afwerkt, mag hij zich 

in september master in de wijsbegeerte noemen. Wie had dat ooit 

gedacht? Is het dankzij Millie dat hij de diep verborgen ernst in 

zichzelf heeft ontdekt?

Millie … Nu leidt ze hem vooral af van zijn studies. Na elke gele

zen pagina werpt Seb een blik op zijn smartphone in de hoop een 

bericht van haar te zien verschijnen. Waarom is het zo verdomd 

moeilijk om een klein antwoordje te sturen, om gewoon even te 

laten blijken dat ze leeft? Hij wist dat ze vandaag een belangrijk 

examen had, dus had hij vanmorgen een bericht gestuurd, om 

haar succes te wensen. Ze kan toch wel even schrijven hoe het 

ging? Daar legt ze toch geen liefdesverklaring mee af?
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Seb verbergt zijn gezicht in zijn handpalmen. Het telefoongesprek 

van twee weken geleden maalt nog door zijn hoofd. Hij heeft ge

huild, en gesmeekt of ze wilde terugkomen. Ongezien voor hem 

om te huilen na de breuk met een meisje, maar het was dan ook 

de eerste keer dat hij gedumpt werd. Meestal was hij degene die 

genoeg had van zijn vriendinnetje en die met een verhaaltje over 

botsende karakters, vrijheid en tijd nemen voor jezelf een punt 

zette achter wat dat meisje beschouwde als een relatie. Daar waar 

hij bij elke andere vriendin had getwijfeld, wist hij bij Millie zeker 

dat hij van haar hield.

Tijdens dat laatste telefoongesprek beloofde hij dat hij zou veran

deren, hij zou er meer zijn voor haar, hij zou werken aan alles wat 

haar stoorde als ze hem nog een kans gaf. Maar Millie had geant

woord dat ze weinig geloof hechtte aan zijn praatjes en ze sloot het 

gesprek af met de koele woorden: ‘Je tijd is op, Seb.’

Waarom besefte hij te laat dat hij om haar gaf?

Zijn telefoon trilt. Millie? Zou ze dan toch … Nee, shit, mama. 

Seb heeft haar vorige telefoontje al genegeerd, dus hij neemt – met 

tegenzin – op.

‘Dag mama.’

‘Seb, jongen, eindelijk hoor ik je nog eens.’

Op haar typische bezorgde toon volgt een spervuur van vragen. 

Hoe gaat het met de examens? Eet hij wel genoeg? Treurt hij niet 

te veel om Millie? Wanneer zien ze hem nog eens? Komt hij naar 

huis dit weekend?



- 31 -

Seb zou best naar huis kunnen gaan nu de examens zo goed als 

voorbij zijn, maar hij antwoordt: ‘Ik blijf nog wat in Antwerpen 

om aan mijn scriptie te werken.’

Het valt hem hoe langer hoe zwaarder om naar huis te gaan. Hij 

voelt zich er de vreemde eend in de bijt, met een vader die alleen 

maar belangstelling heeft voor zijn beesten en de koers, een moe

der wier leven bestaat uit poetsen, zorgen en roddelen, en een ne

gentienjarige broer, die de mentale leeftijd van een zesjarige heeft 

en liever bij zijn dwergkonijnen vertoeft dan een gesprek te moe

ten voeren met volwassenen die over hem heen praten.

Seb schaamt zich dat hij zoveel afstand neemt van zijn familie. Zijn 

ouders hebben zich altijd uit de naad gewerkt om hem alle kansen 

te geven, en hij weet hoe Jef naar hem opkijkt en hoe blij hij is met 

wat aandacht van zijn grote broer. Maar naar huis gaan, zou de een

zaamheid versterken die hij voelt sinds Millie hem verliet.
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Tino, donderdag 6 juni, avond

Tino slaat de Lange Nieuwstraat in. Zijn benen worden zwaarder 

bij elke pas die hij zet. Nog vijf stappen, denkt hij wanneer hij de 

SintJakobskerk passeert.

Urenlang heeft hij door de stad gedwaald, maar uiteindelijk dre

ven honger en de gedachte dat mama doodongerust zou zijn hem 

naar huis. Papa heeft ontelbare keren gebeld, gesms’t en berich

ten ingesproken, maar Tino wiste alles zonder te lezen of te luis

teren. Na een poosje kwamen er oproepen van zijn moeder. Die 

negeerde hij ook, al viel hem dat een stuk moeilijker.

In het stadspark haalde hij zijn schetsboek boven, maar grafiet en 

papier brachten deze keer geen verlossing. Gedachten en vragen 

bleven door zijn hoofd spoken. Wie was die vrouw? Wat was er 

gaande en hoe lang al? Wist mama ervan?

Hij weet dat de antwoorden te vinden zijn achter de deur, maar net 

dat maakt het zo beangstigend om op de bel te drukken. Als zijn wijs

vinger de bel loslaat, beeldt hij zich in hoe mama opveert, naar de 

deur rent en hem – ongetwijfeld met roodomrande ogen – omhelst.

Maar als de deur openzwaait, ziet hij het zorgelijke gezicht van papa.

‘Eindelijk, Tino! Waarom liet je niets weten? We waren vreselijk 

bezorgd.’

Tino slikt zijn woorden in. Hoort hij verwijt in zijn vaders stem? 

Wie moet hier verdomme kwaad zijn? Hij loopt zonder iets te zeg

gen langs papa heen.
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‘Eh, Tino, wil je nog even niets vertellen aan mama? Ik doe dat 

beter zelf.’

Verbijsterd laat Tino zijn rugzak op de tegelvloer vallen. Hij kan 

niet geloven dat papa in al die uren nog niets heeft verteld.

Hij keert vol walging zijn rug naar de smekende ogen en opent 

de deur naar de woonkamer. Wie is zijn vader? Heeft hij jaren

lang een verkeerd beeld van hem gehad? Wat blijft er over van de 

rustige, zelfverzekerde man, die hard werkte en zorgde voor zijn 

gezin? Niets, helemaal niets.

Mama loopt meteen op hem toe.

‘Lieverd, waar zat je toch? Waarom kom je zo laat thuis? Is er iets 

gebeurd?’

En of er iets is gebeurd, denkt Tino, maar hij mompelt alleen 

maar iets over huiswerk maken bij een vriend. Weten zijn ouders 

veel dat hij geen vrienden heeft.

‘Waarom geef je dan niet even een seintje? Je weet toch hoe snel 

ik me zorgen maak?’

Tino zou willen dat hij zijn moeder kon beschermen tegen alle el

lende die nog over haar heen zal komen. Ze heeft al genoeg door

staan, toch? Haar gezicht draagt nu al de sporen van een verdriet 

waar ze nooit meer van verlost geraakt. Moet hij net als papa blij

ven liegen?

‘De batterij van mijn telefoon was leeg,’ verzint hij, en hij kijkt zijn 

vader recht in de ogen.

Die wendt zijn blik af, terwijl zijn vingers nerveus een plooi in zijn 
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broek proberen glad te strijken.

Mama merkt het niet en dirigeert hen naar de tafel.

‘Laten we maar snel een beetje eten.’

Papa zegt al na een halve hap: ‘Heerlijk, lieveling.’

Dat maakt het Tino nog moeilijker om een hap broccolipuree 

door zijn keel te krijgen.

Minutenlang zijn er kauw en slikbewegingen te horen, afgewis

seld met de scherpe klank van bestek dat over porselein schuurt.

‘Wat zijn jullie stilletjes vanavond,’ zegt mama plotseling.

Tino voelt de spanning in zijn lijf groeien. Straks knal ik uit el

kaar, denkt hij. Zijn nagel knijpt in het zachte kussentje van zijn 

duim en hij fluistert: ‘Papa heeft wel iets te vertellen.’

Papa’s vork blijft in de lucht hangen.

‘Tino, laat dat.’

Hij zucht diep, legt zijn bestek neer en strijkt door zijn haar.

‘Is er iets, schat?’ vraagt mama.

Tino durft alleen nog maar naar zijn bord te kijken. De woonka

mer lijkt opeens te klein om de beklemmende lucht te omvatten 

en de grimmige klank van de stilte roept herinneringen op die hij 

liever niet wil.

Papa kucht.

‘Tino, misschien is het beter als je mama en mij eventjes alleen laat.’

‘Hé,’ zegt mama verbaasd, ‘wat gebeurt er?’

Tino is opgelucht dat hij niet hoeft mee te maken hoe zijn vader 

met de botte bijl hakt in het beetje huwelijksgeluk dat nog rest.
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In zijn kamer schuift hij het volume op zijn computer open. ‘Get 

away from here’ van Netsky loeit zo hard dat de subwoofer de 

vloer doet trillen. Alles heeft hij ervoor over om het gehuil van 

zijn moeder niet te moeten horen. Toch maakt het hem nerveus 

dat hij niet weet wat er beneden gebeurt.

Hij haalt het schetsboek uit zijn rugzak en bladert door de teke

ningen die hij vanmiddag in het park maakte. Veel snelschetsen 

van stelletjes. Er schort behoorlijk wat aan de techniek, merkt 

Tino, maar daar was het hem ook niet om te doen. Hij wilde in

teractie vastleggen, hij wilde observeren wat mensen verbindt. 

Hoeveel van die mensen horen echt bij elkaar? Zijn het partners 

of bedriegers? Houden ze van elkaar of doen ze alsof door zacht

jes in elkaars schouders te knijpen en een arm om elkaars middel 

te slaan? Wat zeggen die gebaren? Hoe vaak zag hij zijn vader niet 

hetzelfde doen bij zijn moeder? Wat betekende het?

Tino smijt het schetsboek op zijn bed. Waarom is hij in godsnaam 

niet gewoon naar de gymles gegaan?

Hij zet de muziek af.

Beneden lijkt het stil. Geen getier, geen onbedaarlijk gesnik, geen 

dingen die door de kamer worden geslingerd. Zou het dan alle

maal wel meevallen?

Tino’s hoop lost op als vluchtig gas wanneer hij de voordeur 

hoort dichtslaan. Ongetwijfeld papa die vertrekt omdat hij geen 

antwoord meer heeft op mama’s stille tranen. Gaat hij nu naar de 

vrouw met de strakke jeans? Zit ze op hem te wachten?
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Tino krabt een korstje weg op zijn arm. Hij zou het liefst op zijn 

kamer blijven, ver weg van het verdriet. Wat weet hij tenslotte van 

relaties, het kleine jongetje dat nog nooit een meisje heeft aange

raakt? Allicht heeft mama hem nodig en moet hij de troost bren

gen die papa duidelijk niet kon bieden.

Met loden schoenen sluipt hij de trap af.

De woonkamer is leeg, maar vanuit de keuken komt het geluid 

van soppende borden, het gekletter van bestek en een druppende 

kraan – klanken die veel te hortend en stotend zijn voor de ge

routineerde afwasbewegingen van mama. Aan de afwasbak staat 

papa met een gebogen rug en betraande wangen.
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Lisse, vrijdag 7 juni, avond

De rest van de middag bracht ik door met op mijn horloge kijken 

en het tellen van de uren die ik nog moest wachten voor al mijn 

dromen ten langen leste in vervulling zouden gaan.

Lisse, die met opgetrokken benen en Schijnbewegingen in haar 

handen op bed ligt, leest de zin nu al voor de derde keer. Hoezeer 

Floortje Zwigtmans boek haar ook meesleepte de voorbije dagen, 

het lukt haar nu maar niet om verder te geraken in het achtentwin

tigste hoofdstuk. De openingszin valt zo exact samen met haar 

eigen gevoel, dat de muizenissen in haar hoofd de fictieve wereld 

waarin ze graag wilde vluchten naar het tweede plan verschuiven.

Het minimalistische pianospel van Dustin O’Halloran dat via de 

luidsprekers haar kamer in kabbelt mist al evenzeer zijn doel.

Rust, het woord waarvan sommige mensen denken dat het voor 

haar is uitgevonden, verschuilt zich vanavond in een donker 

hoekje waar ze niet bij kan. De rode cijfertjes op haar wekker

radio zuigen haar blik voortdurend naar zich toe.

20:23. Over exact 37 minuten ziet ze Carlos in de Wattman. De 

zenuwen gieren door haar lijf. Hoe moet ze Carlos in hemelsnaam 

vertellen dat ze nog nooit een vriendje heeft gehad zonder de in

druk te wekken dat ze een seut is? Of moet ze zwijgen?

Ze klapt het boek dicht, trekt het kussen vanonder haar hoofd 

en knijpt er uit alle macht in. Waarom kan ze niet vijf tellen lang 

rustig blijven? Ze hamert met haar vuisten op het kussen. Hoe 
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gingen die relaxatieoefeningen ook weer die mama haar ooit aan

leerde? Iets met links en rechts, en heen en weer wiegen en ade

men. Een hoofdkussen molesteren hoorde er vast niet bij.

Het is niet zo dat ze nooit een vriendje wilde. Ze weet simpelweg 

niet hoe ze iemand moet laten blijken dat ze iets voor hem voelt. 

Als ze verliefd is, spoelt al haar spontaniteit weg als water in een 

afvoerputje. Het geëxperimenteer van haar klasgenoten vindt ze 

kinderachtig. Hoe vaak heeft ze meisjes uit haar klas geen uitspra

ken horen doen in de trant van: ‘Ik vind hem eigenlijk een idioot, 

maar man, hij kust zo lekker.’

Lisse wil meer dan dat. Ze wil liefde die haar overweldigt, die 

haar hemelhoog optilt en haar veel, veel later pas neerzet met 

een dronken hoofd en verzadigde zintuigen. Ze wil passie, ze wil 

ernst en gekte, ze wil heftige tederheid, ze wil hoofd en hart en 

ziel, ze wil vonken. Ze wil alles.

Ze weet dat het mogelijk is met Carlos, ze weet dat het eraan komt. 

Helaas verandert dat niets aan het feit dat ze op haar achttiende 

nog altijd niet weet hoe ze moet zoenen.

Lisse smijt het kussen van zich af en loopt naar de spiegel, die met 

zijn krullerige gouden lijst het pronkstuk van haar kamer is. Ze 

sluit haar ogen en beeldt zich in dat Carlos voor haar staat. Als ze 

hard genoeg probeert, voelt ze zijn ademhaling aan haar hals en 

ruikt ze het vleugje kokos dat in zijn haren schuilt. Haar lippen 

botsen tegen het harde glas.

Wat een onzin! Hoe kan ze koud glas vergelijken met Carlos’ volle 
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lippen, die ongetwijfeld aanvoelen als een hapje moelleux van 

chocolade?

Ze zet een stap achteruit en bekijkt zichzelf van top tot teen. Ook 

al heeft ze er zowat een uur over gedaan om te beslissen dat ze 

deze outfit zou dragen, ze twijfelt alweer. Dit rode jurkje heeft 

haar al veel complimenten opgeleverd, maar misschien geeft het 

Carlos de indruk dat ze te hard haar best wil doen. Haar benen 

lijken zo bleek. Ze trekt het jurkje met een ruk over haar hoofd 

en probeert niet te kijken naar haar kleine boezem. Zorgen voor 

later, sust ze zichzelf, het is nog lang niet zo ver dat Carlos haar 

borsten te zien krijgt.

Ze haalt haar favoriete jeans uit de kast en rommelt tussen haar 

Tshirts. Ze wurmt zich in een bordeauxkleurig topje om dat een 

paar tellen later te ruilen voor een groen exemplaar. Heeft Carlos 

niet ooit gezegd dat frisgroen haar goed staat?

20:46 toont de klok intussen.

Lisse stapt in haar sneakers en legt twee haastige knopen. In de 

badkamer bindt ze haar roodbruine sprieten samen tot een hoge 

paardenstaart. Om haar ogen komt een fijn, grijs lijntje en voor 

haar oren kiest ze een paar glimmend groene knopjes uit.

Ze test een brede glimlach uit en knipoogt.

‘Hop, Lisse, je kunt het! Ga!’

Ze hoopt dat ze beneden geen cliënten van mama tegen het lijf 

loopt. Mama is ’s avond meestal nog laat aan het werk en een ont

moeting met een koppel dat mama’s advies wil over hun seksuele 
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problemen, is wel het laatste waarop ze zit te wachten. Gelukkig is 

de hal verlaten en de deur naar de wachtkamer dicht.

Lisse stapt de zachte avondlucht in en wandelt de Grote Hond

straat uit in de richting van de Draakplaats. Ze probeert zich op 

haar ademhaling te concentreren, maar het geraas van haar hart 

trekt alle aandacht. Is ze wel normaal? Zijn er nog mensen die 

zo zenuwachtig worden van een afspraakje dat ze gaan duizelen?

Het terras van de Wattman doemt op met de kleurrijke gele, oran

je en turkooizen stoeltjes. Een trein dendert over de brug boven 

het plein en wist het vrolijke geroezemoes dat van de terrasjes op

stijgt uit.

Carlos komt uit de Cogels Osylei aanrijden. Jezus, wat is hij knap.

Hij ziet haar ook en zwaait.

Vanavond gebeurt het, denkt Lisse.


