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NOP 

 

 

 

Na de Wieringermeer zal de Westerpolder drooggelegd worden; daarna de Noordoostelijke.  

 

„Gezien de slechte financiële situatie in de crisisjaren, durft de overheid de stap niet aan. Be-

sloten wordt om de kleinste van de nieuwe gebieden – de Noordoostelijke, 48.000 ha – aan te 

leggen en niet de Westerpolder -  later Markerwaard genaamd - van 56.000 ha.‟ 

(Siemens, Hans,  Boeren van toen, Reed Business Information Doetinchem, 2006) 

  

Was het de Westerpolder geworden, dan had het volgende verhaal niet plaats gevonden. Die-

derik was echt niet naar het Westen gegaan.  
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Eerste Deel 

1947 
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Krrt krrt krrt. Hij hoort zijn eigen fiets. 

Het gras in de berm hangt zwaar van de dauw. Het zwiept langs de broekspijpen. Diederik sla-

lomt over het zandpad maar kan niet alle grassen omzeilen. Hij huivert.  

Bij de Stampert is alles nog donker. 

Bij Bosboom is alles nog donker. 

Bij de Coöperatie brandt licht, Johan staat over een berg deeg gebogen, Diederik zwaait, maar 

hoe kan Johan hem zien: de bakkerij heeft ramen van matglas. 

Op het kruispunt stuurt Diederik naar links. 

Bij de Flinkert is alles nog donker. 

Het hutje van dove Willem is nog donker. 

Krrt krrt krrt, ook op de klinkerweg hoort Diederik zijn fiets. Eén van de kogellagers; had hij 

daar zaterdag niet aan kunnen denken? 

Bij de melkrijder is alles nog donker. 

Dan doemt het huis van de Jonkert op.  

Krrrt   krrrt    krrrt. 

De fiets gaat een fractie langzamer. 

Diederik steekt zijn hand op, al ziet niemand dit vanuit de donkere boerderij. 

Daar, aan de andere kant van het voorhuis, slaapt Dien. 

Dien met haar sproeten en vlechten, Dien, zijn verloofde. 

Diederik zou ter plekke willen veranderen in één van de koeien daar in het weiland, straks 

komt Dien haar melken, eigenhandig. Hij zou willen veranderen in de vlierstruik met de rijpe 
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bessen, straks zou ze er een paar van komen eten. Hij zou de zwaluw willen zijn die onder de 

loods nestelt, de eik die eeuwig de wacht houdt op de hoek van het erf. 

Krrt krrt krrt. 

Diederik fietst door Jonkersbos. 

Hij wil in het donkerste donker onder de dennen gaan liggen en blijven liggen. Een dennen-

naaldje te zijn tussen duizend anderen, een verend bedje te vormen voor geliefden, hier thuis 

te horen en niet meer weg te hoeven, nooit meer. 

Krrt krrt krrt. 

Een mens is een wezen dat zich kan verplaatsen. Diederik zucht. Hij legt zijn hand op de car-

bidlamp. De kap geeft een flauwe warmte af. 

Hij bereikt het dorp. Hij trapt langs de smid, langs de kerk, langs Leerink de bakker, langs het 

kerkhof met de hoge heg, met het graf van zijn kleine zusje. De smalle naaldbomen steken af 

als zwarte kegels. 

Dan ligt het dorp achter Diederik. Zijn geboortegrond is nu aan de andere kant van het dorp, 

evenals de hoeve van zijn verloofde. Diederik gaat rechterop zitten.  

Aan weerszijden van de weg glooien de enkgronden. Op de akker van Berendsen staan hutjes 

van roggeschoven. Scheef door de lucht flitst een baan van licht. Diederik hoeft geen seconde 

na te denken over een wens. Nog een lichtend spoor langs de hemel. Zou het er echt van ko-

men? 

Krrt krrt krrt. Diederik zet vaart naar het volgende dorp. 
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Diederik draait het kraantje dicht. Hij fietst in het donker. Het kan net wel, het kan net niet.  

Het kan wel, er is toch geen hond op straat.   

Krrt krrt krrt. 

Op naar de polder. 

Er loopt geen rechte weg naar toe. De plattegrond zit in Diederiks hoofd.  

Links van de IJssel kan, rechts van de IJssel kan.  

Vóór Zutphen uitkomen kan, ná Zutphen uitkomen kan.  

Bij de kasteelboerderij brand licht. Ha ha, ook de kasteelboer moet de melk op tijd aan de weg 

hebben staan. Kasteelboerderijboer. Kasteel boerderij boer. Kas teel boer de rij boer. 
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De zandgrondstulpjes hebben plaats gemaakt voor grote hoeven, zeg maar herenboeren hier. 

Het land zelf ruikt al naar de IJssel. In vette klei wortelen de graszoden hier. Vette klei is grote 

boer, maar vraag Diederik niet precies naar wát het verband is.  

Was Holland leeg en kwam daar een horde boeren binnen getrokken, stormden de brutaalsten 

en de snelsten richting klei? En wie beteuterd achterbleef moest genoegen nemen met een 

zanderig stukje? 

Diederik verlangt naar kleurpotlood stompjes.  

Of zou hem dat niet lukken? Om die glasachtige streep licht te tekenen? Nachtlicht en horizon 

als geopende bek? Zo van: kom maar daglicht, kom maar? 

Teekenen 9½. ‟t Is dat hij geen tienen gaf, zei meester Haring.  

Geel, oranje. Wacht, snel grijs erover. Geen blauw, geen groen, glasachtig. 

Wat is glas eigenlijk? 

 

 

3 

 

De eerste boterham eet hij voorbij Zutphen. Diederik trekt met zijn tanden aan de korst. De 

korst ruikt naar houtskool. De boomstam trekt vochtig op onder zijn driekwart jas. De zon 

staat boven de horizon, als een maan zo bleek. Hoe vroeg begint jongvee eigenlijk te grazen? 

Terwijl het nog donker is? Onmerkbaar verplaatsen ze zich over het weiland. Of kan Diederik 

zijn ogen strak op één punt richten en zien hoe de pink een poot verzet? De dieren zijn rood-

bont, net als bij Dien. Bij hem thuis hebben ze zwartbonte koeien.  

De boter smelt op zijn tong. Het plakje kaas doet langer mee met kauwen. Bij Dien doen ze de 

boter veel dikker op het brood. En zijn schoonmoeder plamuurt elk gat in de boterham nog 

eens extra met boter.  

Dien is zo ernstig en haar vlechten zijn lang. Diederik ziet haar voor zich. De sproeten. De 

volle lippen. De ogen. Ze kijken naar buiten, dat is alles. Er valt nog geen splintertje van haar 

gedachten in te lezen. Om iets te weten te komen, moet hij haar iets vragen. 

Vleugelgewapper. Getsjilp uit duizend kelen. Wolk van spreeuwen landt golvend in het gras. 

Het jongvee kijkt niet op of om. 

Plok. Diederik duwt de dop van het kannetje. Het witte porselein duikelt naar achteren en kan 

dan niet verder. Het blijft hangen, samen met het steenkleurige gummi. Het hangt gevangen in 

twee armen van ijzer. 
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Diederik schudt de kan heen en weer. Hij neemt een slok. Hij veegt de cacao van zijn lippen. 
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Krrt krrt krrt. 

Zit er nog blauw in de kleurdoos? Het is hier zo blauw, vindt Diederik. Hij fietst de IJssel 

over. Het water neemt de oevers geheel in beslag. De rivier ligt daar breeduit. De midden-

stroom kolkt. Diederik stopt de fiets. Hij kijkt over de reling. Dobber dobber, alles neemt het 

water op, neemt het water mee. Richting stroomafwaarts, slimmerik, denkt Diederik bij zich-

zelf, natuurlijk, maar wat weet een zandboer nu van water? De middenstroom is een rivier in 

de rivier. Het kolkt met vaart richting Zuiderzee, het sleept hele boomstammen en takken met 

zich mee. Hulpeloos steken ze een uiteinde boven water. Help, help. Tevergeefs. 

Blauw? Dacht hij? 

Grijs en glimmend. Zwart soms bijna. En knalgroen langs de oevers. En blauw. Inderdaad. 

Egaal helder blauw zou hij de bovenste helft van het papier inkleuren. En dan pas als laatste 

een wolkenflard hier en daar. 

Jammer. Wit kleurpotlood op blauw, daar zie je niks meer van. En verf? Dat hebben ze helaas 

niet thuis. Voor verf moet je nog op school zitten. 

Diederik zet zijn voet op de trapper. Hij stept met de andere voet, dan zwaait hij het been over 

de fiets en gaat zitten.  

Krrt krrt krrt. Rustig trapt hij over de dijkweg. Hij komt gemakkelijk op tijd. 
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Kampen doemt op. De Hervormde Kerk torent boven alles uit. De huizen staan met afgeplatte 

voorkant aan de IJssel, ho, stop, verder kunnen we niet. Het is een aaneen gerijg van gevels, 

zoals de stad zich laat zien. Slechts onderbroken door twee poorten. Spiegelglad gewit. Al wat 

binnenkomt moet onder de boog door.  

Het water van de IJssel is ruimhartig. Het spiegelt de facade nog eens een keer.  

Welk stadsgezicht is het mooiste? 

Zutphen aan de IJssel? Deventer aan de IJssel? Of Kampen aan de IJssel? 
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Kampen is het mooiste. Diederik zou zelfs kunnen huilen, zo mooi glijdt de stad aan zijn ogen 

voorbij. Is hij besmet door de dominees? Door de preken twee keer zondags van wie hier zijn 

opgeleid? Als broekies komen ze de poorten binnen. Ze verlaten de poort en beginnen hun 

preken met „broeders en zusters in den Heere Jezus Christus.‟ 

 

De stad ligt achter hem. Diederik fietst het Kamper Eiland over. De  hoeve rechts heeft een 

dak van riet. In de boomgaard hangen rode appels en roest rode goudrenetten. De boer spant 

zijn paard voor de harkeerder. De wagenschuur aan de weg heeft geteerde muren, vlierstrui-

ken leunen tegen het zwart. Diederik moet niet langer kijken, hij zou om willen draaien en 

heel hard naar huis fietsen en de achterdeur binnengaan; hoe elke balk op de deel hem ver-

trouwd zou zijn. 
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Het raspende geluid komt van links. Diederik tuurt. „Man zonder knieën snijdt riet?‟ 

Als een vogelverschrikker staat hij in de aarde geplant.  

Is riet goedkoper dan een dakpan? Voor allebei is water nodig, zo overlegt Diederik bij zich-

zelf. Hij grinnikt. Sinds hij als landarbeider in de Polder werkt, heeft hij al heel wat bij ge-

leerd. Wat weet een zandgrond jongen nu van rietvelden en rietdaken? Van kleigronden en 

hoe dit bij het minste buitje verandert in één glibberzooi?  

Erger nog, nergens beschutting van bomen, links en rechts en achter en voor hem alleen maar 

weilanden. Het echte Holland: groen en koe en lucht. 

Ghr ghrrr ghrrrrr, het geluid van de sikkel sterft weg. 

De koeien schuifelen door het weiland. Gemolken en wel en nu dan overvloedig gras.  

„Rozeman‟ staat op het ijzeren hek. Letters uit gloeiend staal gesneden. Dit weiland is van Ro-

zeman, dat weet hij dan nu. Bij hem thuis is er geen beginnen aan om elk lapje grond te 

brandmerken. Diederik telt de koeien.  

Dertig. Vijf keer zoveel als thuis, drie keer zoveel als bij Dien thuis. Bij haar melken ze tien 

koeien.  

Als hij met Dien trouwt, krijgt ze een koe mee. 
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Het randmeer glimt. Het is grijs en lichtgrijs. Diederik kijkt omhoog. Genoeg blauw. Waar is 

het blauw weerspiegeld? Hij kijkt onder zich. Geen blauw. Alleen maar grijze banen. Donker-

grijze strengen water. En witgrijze glimmende vlakken. Geen blauwe lucht gespiegeld. Is daar 

water onder dat grijs? Is daar woestenij onder dat grijs? 

De ponton brug rammelt van deze eenzame fietser Diederik. Pjieuw pjieuw pjieieieieuw. 

Meeuwen scheren over het smalle strand. 

Diederik laat de herriebrug achter zich. Hij fietst op de bodem van de Zuiderzee. Menshoge 

distels en melde planten onttrekken hem aan het oog. Hij fietst over een holle weg door de 

zeebodemwoestenij. Wilgenroosjes geven rode spikkels, guldenroede groeit overvloedig. On-

kruid onkruid en nog eens onkruid hier langs de rand. Niks voor een boerenzoon, maar toch is 

Diederik door ontzag bevangen. Wat het ene moment nog kleibodem is met groeven en brok-

ken kan een paar maanden later manshoog begroeid zijn. Wat een groeikracht zit er in klei. 

Evengoed is hij ook door angst bevangen: wanneer stort de weg onder hem in, zakt hij hier 

weg met fiets en al, zo lang geleden is het nog niet dat dit onafzienbare watervlakte was. 

De woestenij maakt plaats voor geploegde akkers. Diederik haalt opgelucht adem. Hij kan 

weer om zich heen kijken. Om tien uur moet hij in de barak zijn. Tien uur haalt hij gemakke-

lijk. Ha, lekker zijn kameraden weer zien en roetsj, na de boterham aan het werk. Verder met 

die vaart verbreden? 

Of hij een brokje klei mee wou brengen, vroeg Dien gistermiddag. 

Hij brengt een brokje voor haar mee over drie weken.  

Klei is niet uit te leggen aan wie op zandgrond woont. Klei klit samen. Klei klontert. Het glijdt 

niet als zand door je vingers, het valt niet als zand uiteen. Het plakt, het is vettig, het is grijs, 

het houdt water in zich geklemd en het breekt zich te barsten als het droger wordt.  

„Hoe bestaat het,‟ zei Dien. „Breng je een stukje mee de volgende keer?‟ 
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„Died. Dieieid.‟ 

Diederik kijkt achterom. Dat zo‟n stipje al zoveel geluid kan maken.  

Hij draait de fiets om en racet zijn vriend tegemoet. 
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„Willem.‟ 

Ze zijn de leeftijd te boven om de fiets tegen de grond te smijten en elkaar in de arm te vlie-

gen. Ze kletsen hun handen tegen elkaar. 

„Hoe gaat het?‟ 

„Veulen geboren en kruidkoek mee en niet zo al te lang geslapen vannacht. Jij?‟ 

„Tabak bij me, van opa. In de oorlog is hij zelf gaan verbouwen en hij is er niet mee gestopt. 

Deze is nog van vorig jaar. “Hier Diederik, neem maar mee voor de jongens,” zei hij. Hij heeft 

toch al bijna nieuwe tabak. Hé verduld, ben je naar de kapper geweest?‟ 

„Oom gedaan.‟ 

Willem heeft krullen. Je ziet bijna niet dat ze korter zijn. Je kunt het in zijn nek zien en op zijn 

achterhoofd en opzij. Korter opgeknipt. 

Diederik gaat met zijn hand door z‟n haren. Stijl haar, valt vanzelf achterover. Een natte kam 

„s morgens, dat is alles. 

„Zouden Piet en Dirk er al zijn?‟ 

„Vast wel. Die hebben hun kabinetten al ingeruimd.‟ 

„En de staartklok alweer opgedraaid.‟ 

Ze lachen. Kamer 85 is gemengd. Half kleine boer, half grote boer. 

„Mijn broer boert in de Wieringermeer.‟ Willem doet Dirk na. 

„Hij rijdt een Ford,‟ vult Diederik aan. „En hij doet elke week boodschappen in Am ster  dam.‟ 

Proestend draaien ze het terrein van de barak op. Tringelingelingeling. 
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Lieve Dien 

De fietstocht is voorspoedig verlopen. Geen lekke band. Carbid genoeg. Ik was de polder al 

binnen en daar kwam Willem me achterop. Dan gaat de tijd helemaal snel. Hij heeft het trou-

wens uit met Doortje, zei hij van de week.  

Ik had krentewegge van jouw moeder, Willem had kruidkoek, Dirk had oranjekoek meege-

bracht, dus wij van kamer 85 komen niks te kort deze week. (Dan weer twee weken kale koffie 

en dan …. Weer nieuwe ophalen, nee hoor gekheid, dan zie ik jou weer.) 

Het was palen dag vandaag. Eerst alles op de karren laden. Nee, eerst zijschotten op de kar 

bevestigen. Dan de palen opladen. Dan hup, onszelf opladen en tjoeketjoeketjoek, daar gingen 
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we. Twee platte wagens met rupsbanden, voortgetrokken door twee traktoren met rupsbanden, 

je kunt je indenken dat dit geheel best stuiterde. En dat wij best schik hadden daar bovenop 

die rollende palen, hoe groot we ook zijn. Ik dacht mijn collega’s weg en ik stelde me voor dat 

wij tweeën daar lagen bovenop die palen. Gratis rugmassage en gratis blik op een wijdse pol-

derlucht. Gek Dien, dat de lucht boven jouw boerderij dezelfde is als de lucht hier, dus zou jij 

omhoog kijken en zou ik nu omhoog kijken, we zouden hetzelfde zien en daar heb ik dan toch 

die zeven uren over gefietst. Of zouden we toch verschillende dingen zien, bijvoorbeeld ik zou 

zeggen daar zweeft een witte beer door de lucht en jij zou het een hondje noemen? 

Het was hier een blauwe lucht vandaag met vele witte wolken. Het waaide. Soms leek het wel 

zwoel. Raar weer.  

Goed. Palen dus. Ze willen hier zoveel mogelijk land houden en dus zo klein mogelijke afwa-

teringskanalen dus zo steil mogelijk talud als je me begrijpt. Wij moeten de oevers daarom be-

kleden met een muur van palen. Dus dat was zweten vandaag. Palen in de grond slaan, zweten 

en de lucht is al zo klam.  

Had ik je al verteld hoe de percelen hier eruit zien? Ze worden 300 meter breed, driehonderd 

meter, dat is zo ongeveer van jouw boerderij tot de onze en daar de helft van. Zo breed wordt 

elk kavel. Men zegt dat dat is voor de grote machines die de boeren hier zullen gaan gebrui-

ken, die moeten natuurlijk goed kunnen keren enz. In Groningen heeft een enkele boer bij-

voorbeeld al een gecombineerde maai- en dorsmachine, een zogeheten combine. Enfin. De 

lengte van de kavels wordt 800 meter. Op een dergelijk kavel staan twee boerderijen, allebei 

aan de korte kant natuurlijk want ze moeten langs de boerderijen een weg aanleggen. Zal voor 

ons geen probleem zijn, wij zijn eerder tien boerderijen gewend op z’n afstand dan twee, och, 

jij kunt met de raarste boer nog buren zijn, jij bent iemand die het met niemand slecht voor 

heeft.  

Wel Dien, ik zal deze pen niet leegschrijven vandaag. Bovendien, ik zou deze stijve spieren 

van mij nog verblijden met een potje tennis, zo heb ik Willem beloofd. Het is nog net licht ge-

noeg buiten dus, lieve Dien, ontvang de hartelijke groeten van jouw 

Diederik. 
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Ha ha, ze liggen hier te zonnebaden in de polder. Te snurken in de polder. Een middagslaap te 

doen  in de polder. Voor dat doel is melde ideaal. Leg een paar meldebossen tegen de grond en 

ga er snel op liggen, anders staat die plant alweer rechtop. Rust daar lekker op zo‟n vezel-

matje. 

Diederik ligt op de zij. Naast hem ligt Willem te slapen, op de rug, als een vertrouwen wek-

kend kind. Zijn pet bedekt het hoofd. Verderop komen dan Dirk en Klaas. Ze hebben het 

voorbeeld van hen tweeën gevolgd. 

Diederik houdt zijn ogen half dicht.  Kom, ik heb die werklieden de hele dag nog niet gezien, 

dacht je zoiets, zon? Dacht je: ik kwam maar niet door die grijze deken van wolken heen maar 

nu… Eerst ontstonden kleine blauwe plekjes in de grijze deken. Toen scheurde het hele dek 

open. 

Instinctief bijna was Willem achterover gaan liggen – pet over zijn gezicht - en toen hijzelf 

ook en toen de andere twee. De zon verwarmt kamer 85 na hun middagboterham en verlicht 

hen vieren. Moge deze middagpauze nooit eindigen. 
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Ik ga slapen ik ben moe, „k sluit mijn beide oogjes toe, Here houdt ook deze nacht, over mij 

getrouw de wacht. Of de anderen nog een gebedje doen, dat weet Diederik niet. Het licht is net 

uit. Het wachten is op de eerste stem die opklinkt. Klaas of Willem. Dirk is de zwijgzaamste, 

dan hijzelf, dan de andere twee.  

Klaas. 

„Willem.‟ 

„Ja?‟ 

„Lagen we hier zeven jaar geleden..‟ 

„Ja, wat dan?‟ 

„Dan was dat niet zo best.‟ 

„Da‟s waar.‟ 

Meer nog dan om de grap zelf gieren ze om Willem z‟n nasale reactie, Willem, de Twent, een 

echte voorzet geeft hij zelden, maar de rol van mikpunt en van doorgever speelt hij moeite-

loos, alles glijdt af langs zijn magere lichaam. 
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Klaas stuurt de traktor, de andere drie zitten op de platte wagen en huiveren. Zicht van nog 

geen twintig meter, vocht dat zo grijzig dunnig klammig verspreid is, dat er een wonder moet 

gebeuren, wil de zon dit nog oplossen. 

Praatjes zoals ze zouden hebben op een warme zomermorgen blijven uit. Drie werelden zitten 

in zichzelf besloten op de wagen. Diederik zit tegen de achterste paal. Hij beziet zijn handen 

met verbazing: hoelang blijft de huid droog, hoelang bombardeert alles wat klopt en kolkt en 

krimpt en uitzet zijn huid van binnenuit en jaagt de klamheid weg? Sterker nog: het kan zich 

niet eens vastzetten, nog niet eens aanraken, de klamheid lost al op bij nadering van zijn hand. 

Klamheid die van zo een totaal andere orde is dan dit vel en wat het omsluit: ratjetoe van or-

ganen en spieren en bloedbanen met huid als eenduidig omhulsel.   

Diederik gaat rechter op zitten. Hij voorvoelt de zon. Fractie lichtere lucht, fractie meer sluier-

achtig, boerenzoon genoeg is hij om de lucht in te schatten en anders voelde hij het nog wel 

aan zijn water.    

 

Hij plant zijn voet op de schop. Hij duwt de schop de grond in. Een klein stukje. Hij wrikt de 

klei los, tilt de schop op, kwakt de klei rechts tegen de aarde. Wat verlangt Diederik naar de 

zandgrond van thuis. Zandgrond omspitten is zoiets als dartelen over de aarde, vergeleken bij 

wat hij hier aan het doen is. Vettig zompig zuigt elk kleideeltje zich vast aan de ander en dat 

moet Diederik dan zien te doorsteken en zien los te wrikken en zien omhoog te tillen.  

Het zweet plakt tegen de huid. De lucht is grijs, geen zweet neemt het weg van Diederik, 

oververzadigd als het zelf nog steeds is. 

 

De middag boterhammen hebben Diederik verkwikt. Het halve uurtje dat ze uit lagen te rusten 

op de kar. Nee, niemand van hen vieren dacht dat de zon het vandaag nog zou halen. De hoog-

ste stand al een uur voorbij. „Nee, wordt niks meer,‟ zei Willem en ook dat het hem speet, 

voor de rogge huisjes thuis.  

„En voor ons dan?‟ 

 

Ze werken in een rechte rij. Er moet een geul gegraven worden. „Doe maar met de hand,‟ zei 

de voorman. „Niet de moeite om de CaterPillar te sturen met de ploeg.‟ Alle opgeschoten on-
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kruid is een vlakte van groen. Waar de gebogen mannen staan is geen groen meer. Ze staan op 

blote aarde. Donker bonkige grijze klei. Dat boven hen blauwe vlekjes in de lucht ontstaan, 

ziet niemand. 

 

Er steekt een wind op. Er is geen boom om de wind in te horen ruisen. Er zijn wel mannenge-

zichten. Zij worden de wind gewaar. De wind veegt het zweet van hun huid.  

 

En toen was het gaan waaien en toen was de zon gekomen en de zon had de landarbeiders 

verwarmd en de wind had het zweet mee genomen en of ergens mensen meer tevreden waren 

dan zij vieren op deze zonnige winderige namiddag? 
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Diederik houdt zijn hoofd heel stil. De tondeuse komt tegen zijn nek te staan. Dan glijdt het ij-

zer omhoog. Het duwt de huid ineen, uiteen. Het vangt elk haartje tussen de stalen vlakjes. 

Zijn nek voelt als een akker waar een rupsvoertuig overheen gaat. Naarmate Dirk de tondeuse 

naar boven stuurt wordt de druk minder en blijft het haar langer, naar Diederik hoopt tenmin-

ste. Dirk voelt met zijn vingers waar het apparaat is geweest en fluit bewonderend, geen enkel 

stekeltje meer, gladde huid over nek, over begin van schedel, dan korte haartjes, allemaal even 

recht geknipt als een zomerweiland of voelt Dirk meer zoiets als een stoppelveld?  

Hun kamergenoten slapen al. Dirk had geen kwartier later moeten beginnen met knippen, dan 

had hij echt niks meer kunnen zien. Half tien geweest en het begint al te schemeren. De lamp 

doen ze echt niet aan, niemand zit te springen om muggen naar binnen te lokken.  

Of moet Dirk nú al op de tast knippen? 

Diederik houdt zijn ogen dicht. Hij vertrouwt Dirk blindelings. Hoe dichter de ogen, hoe pret-

tiger dat maai apparaatje tegen zijn schedel. 

 

Diederik gaat met zijn hand over de haren. De nachtlucht dobbert langs een bloter hoofd. Zou 

Dirk al slapen? Zo te horen wel.  

De maan schijnt naar binnen. Ze bevindt zich in een vlokkenlandschap. Ze verlicht de hemel 

tot lichte vegen en tot diep grijs. Staan de vegen stil en beweegt het grijs? Of staat de maan stil 



 13 

en bewegen de vegen? Het dek van wolken is vrijwel stil en bij zoveel stilstand lijkt de maan 

te zeilen. 

Diederik voelt zich in een klein doosje liggen. Barak gebouwen als luttele doosjes in deze 

enorme polder. Nog geen boom die boven het kleinste mensje uit komt. Genoeg planten die 

ontkiemd zijn, genoeg opslag op deze nieuwe aarde maar niets is hoger dan de mensen die 

hier werken. Onkruid is er meer dan genoeg, maar dat komt nog niet tot de heup van de mens.  

Diederik ligt in een doosje temidden van nieuw land met onkruid als grassprietjes zo onaan-

zienlijk. En over dit alles is het hemelgewelf, hemel die alles omspant.  

Diederik ziet de niet-bomen vóór zich die zijn leven als vanzelf bevolken. De bladeren aan de 

niet-bomen zijn roerloos. Zo stil staat alles trouwens dat de maan lijkt te bewegen tot Diederik 

inslaapt. 

 

 

14 

 

De bonk klei rolt van de spa. Diederik probeert bonk tegen te houden, maar deze rolt onaan-

gedaan de sleuf in. Diederik zet de spa tegen de brok en tilt hem opnieuw op. Een dolk steekt 

in zijn zij. Diederik houdt de adem in, beweegt de spa naar de kant. Dan breekt het zweet hem 

uit. Zijn rechterzij is als versteend. Kan hij nog ademen? Het moet daar niet langs, bij de min-

ste beweging vlijmt de pijn op. Diederik laat de spa los. Hij legt zijn hand strak tegen de zij. 

Als een korset behoedt hij het daar. Als een eenzijdige volksdanser staat hij verstild in de geul. 

Hij voelt zich kotsmisselijk en het zweet breekt hem uit. Kop erbij houden, denkt Diederik. 

Zijn keel lijkt met een schuif afgesloten. Ademen, hij moet toch ademen.   

Voorzichtig helt hij  zijn lichaam achterover en haalt adem naar binnen. Zijn rechterkant doet 

niet mee. Hij zet zijn borstkas uit aan de linkerkant. Voorzichtig haalt hij adem. Het gaat. Rib-

benkast naar voren brengen en adem halen. Het wordt een soort krop-in-de-keel ademhaling. 

Lang niet genoeg, lang niet zoals hij gewend is. Voorzichtig maakt Diederik de hand los van 

de zij. Het gaat.  Alles blijft daar versteend, de adem kan de plek omzeilen.  

Diederik staat houterig naar opzij. Hij buigt door de knieën en pakt de spa. Hij steekt de spa in 

de klei en duwt beetje bij beetje. Doe maar minder per keer, overlegt hij bij zichzelf. Spit maar 

door, in lage versnelling. Ziek zijn kan niet. Wie ziek is, maakt minder kans op toewijzing.  

Met horten en stoten haalt Diederik lucht naar binnen. Muizenbeetjes klei graaft hij uit.  
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Diederik opent zijn mond wagenwijd. Kom binnen lucht, kom binnen, ik maak wel plaats in 

mijn ribbenkast, ik beweeg het daar wel naar voren en naar links.  

Diederik wordt zelfs overmoedig. Zoveel lucht overal boven de polder. Ook met een versteend 

lichaamsdeel valt te leven. 

 

 

15 

 

„Adam‟ 

‟ Mozes‟ 

„Simson‟ 

„Nebudadnezar‟ 

„rrrrrrr….‟ 

„herodus‟  

„Ha ha ha, af, ik mag. Plaatsnamen nu.‟ 

„Lemmer‟ 

„Rozendaal‟ 

„Lichtenvoorde‟ 

„Emmeloord‟ 

„Dinther‟ 

„Roermond‟ 

„Doorn‟ 

„Nijmegen‟ 

„nn Nijmegen‟ 

„Af, ik ben, wat vindt je hier in de kamer.‟ 

„bed‟ 

„Dirk‟ 

„kont‟ 

„teen‟ 

„nagel‟ 

„lamp‟ 

„penis‟ 

„slaapmuts‟ 
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„stinkgas‟ 

„ssstalen leiding‟ 

„geeuw‟ 

„welterusten‟ 

 

Diederik ligt op zijn rug. Zijn hand is tegen de rechterzij. Voorzichtig stuurt hij de adem daar 

langs. Pijnscheut. Hij draait op zijn slaapzij, gaat verliggen net zolang tot heup en ribben pre-

cies in de juiste stand zijn. Even ligt hij goed, dan doet alles weer zeer. 

Hij draait op zijn linkerzij. Beter zo. Maar of hij kan slapen? 

 

 

16 

 

Hij laat hen voorgaan. Dat is niks voor Diederik. 

„Is er iets?‟ vraagt Dirk. 

„Nee, niks, ik kom er aan.‟ 

Hij gaat op de rand van het bed zitten. Met vlakke hand wrijft hij over de rechterzij. Warmte 

warmte warmte, helpt dat misschien? Er ligt daar één of andere rottige bal alles aan te raken. 

Alles te pijnigen. Eén of ander ontstoken gezwollen prikken-uitdelend spierweefsel of wat 

daar allemaal kan zitten maar alle gedachten op een stokje, hij moet naar zijn kameraden, hij 

moet zich gaan wassen. Nú. 

Diederik staat naast het bed. Hij loopt de kamer uit, de gang door, de wasruimte in. Hij loopt 

kaarsrecht. Willem en Dirk maken plaats voor hem. Het koude water spat in het witte email. 

Dirk geeft hem de zeep. Diederik doet wat op zijn handen. Hij zakt een beetje door zijn knie-

ën, buigt zijn bovenlichaam boven de wasbak, wrijft het sop over zijn gezicht, maakt een kom 

van zijn handen. Weg zeep. Hij smeert zijn nek in, de schouders, de oksels. Zijn romp staat 

scheef naar rechts, niemand die het opvalt; het is een gespetter van jewelste hier in de was-

ruimte. Veertig mannen minstens, in witte onderbroeken. De geur van scheerzeep vult de 

ruimte. Diederik maakt de kam nat, gaat ermee door zijn haren.  

Gespalkt loopt hij door de gang terug. Met die pijnbal valt te leven. Maar die adem. Die een 

half lichaam omzeilt. Daar krijg je een krop van in de keel. 
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Tingelingeling. Wie danken wil kan danken.  

Diederik vouwt zijn handen, sluit de ogen, heeft genoeg om af te smeken en denkt intussen dat 

zijn handen dezelfde zijn als van moeder: kort, stevig. De ring om zijn linker wijsvinger zal er 

glimmend uitzien, vijf maanden pas dat hij verloofd is. Dank voor deze spijze en vooral, als-

tublieft… 

Tingelingeling. Alle ogen zijn op de werkleider gericht.  

„Goeiemorgen mannen,‟zegt Jozef. „Vandaag verder met de perceelscheidingen op 114 en 

116. De sloot is nu 263 meter, die moet 300 worden. Bovendien moeten de laatste twintig me-

ters een handbreed dieper worden uitgegraven. De mensen van gisteren gaan hiermee verder.   

Kamer één tot en met vijf gaan wilgen aanplanten. 

Verder trekken we vandaag de bonen van het land. De wind is goed en de wind blijft goed de 

komende dagen, prima weer om de planten op ruiters te zetten. Kamers tachtig tot en met vijf-

entachtig, kom, laadt maar alle ruiters op die er zijn. 

Dirk en Diederik slaan de handen tegen elkaar. Wat een geluk, geen gespit vandaag.  

De arbeiders slaan hun been over de bank en staan op. De middagboterhammen zijn al keurig 

gesmeerd. Diederik stopt de krakende zak in zijn pukkel en loopt naar buiten.  

Bonen… Niks spaaien boven zijn macht. Warmte trekt door zijn pijnlijke zij. 

 

 

18 

 

„Hier is wel een machine voor,‟ zegt Job. Hij kan het weten, hij komt van Walcheren.  

„Maar zo‟n machine geeft bonenverlies, ga maar na, traktorbanden pletten de plant.‟ 

Waren ze met genoeg man, dan deden ze het thuis ook met de hand. Rijpe bonenplanten zitten 

heel los in de grond. 

 

„Hier Diederik, vang.‟ 

Hij grijpt de planten, heeft twee bossen beet, hangt ze aan de stokken.  

„Hier, komen ze.‟ 

Dirk heeft zijn armen vol planten, de wortels naar Diederik gericht. Hij pakt ze aan, drapeert 

ze om de ruiter. 
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„Diederik kleedt Dien aan,‟ pest Willem. 

„Niet waar, een ruiter,‟ pest Diederik terug. 

„Vergeet de onderrok niet, hier, vang.‟ 

„Hier, hemd.‟ 

„Onderbroek,‟ begint lefgozertje Johan. 

„Bustehouderrrr,‟ schreeuwt Pieter. 

 

Diederik is allang blij. Het valt niemand op, dat hij niet mee oogst. Hij krijgt alle planten toe-

geworpen en tovert de houten geraamtes om tot hutjes. Zelf zou hij zeggen: hij drukt zich. Hij 

doet het mooiste werk, het lichtste werk, het gemakkelijkste werk. Zo kan hij de pijn verbloe-

men. Hij kan zijn rechterzij onbeweeglijk houden, de rest van zijn romp laveert hij als een 

harmonica om de pijnplek. Zo is het te harden. 

De lucht is strakblauw. Er zweeft nog geen flardje wit in de lucht. Dien, hoe is het bij jullie? 

„Hier. Schort.‟ 

„Hier, de kap.‟ 

„O heremetijd, krijgen we nu een nakende Zeeuwse? Dan ben je voorlopig nog niet klaar. On-

derrok, andere onderrok, onderjurk…‟ 

„Ha ha, Job weet echt niet meer waar hij moet zijn op zaterdagavond. Als hij een glaasje te-

veel op heeft. Help, schort, rok, jurk, onderrok, waar ben ik?‟ 

Pieter zit Job te pesten. 

„Hij mag er nog niet eens aan zitten.‟ 

„Hij mag er nog niet eens naar kijken.‟ 

„Hij mag in de kerk nog niet eens naast haar zitten, ha ha, schapen en bokken gescheiden.‟ 

„Pff, jij moet nodig iets zeggen, jij mag nog niet eens trouwen met wie een halve koe minder 

heeft, herenboer ...‟ 

Diederik volgt het uit de verte. Hier dichtbij is zijn lichaam. De ribbenkast omsluit alle orga-

nen, het hele stelsel van buizen en longen dat hem adem doet halen. Zijn armbotten zitten met 

spieren vast aan het rompskelet, daar kan hij de bonen mee aanpakken, tegen de palen leggen. 

Zijn beenbotten dragen hem, verplaatsen hem. En alles buigt zich rondom de plek die pijn 

doet. Even grinnikt Diederik. Mensenskelet pakt bonenskelet en plakt dit tegen palenskelet. 

„Nee, dan bij jullie, ouwe jurken en ouwe schorten en ouwe kousen.‟ 

Ho, denkt Diederik, tijd om Willem te helpen. 
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„Schoon en heel zal je bedoelen, keurig versteld zal je bedoelen. Bij ons zijn de vrouwen niet 

te trots om een naald vast te houden, zul je bedoelen.‟ 

Zo. Die zit. 

 

 

19 

 

Lieve Diederik 

 

Moeder zoekt de bonen uit en opoe schilt aardappels. De lamp is al aan, het is juist half negen 

geweest.  

Grietje heeft uierontsteking dus die melk mag niet mee in de bus. Ik had water gekookt en ik 

had de lap erbij gekookt, zo zuiver mogelijk en ik had de uiers gedept. 

Moeder zucht: och nee. 

Ik zeg: wat dan? 

Moeder heeft teveel melk in de koker gedaan. Ook voor vader z’n cacao. En vader is al hoe-

lang dood? Alweer vier jaar. Vader is net zolang dood als dat wij verkering hebben. Bijna. 

Zou het ook aan gekomen zijn als vader niet dood ging?  

Het is nu vier jaar en drie weken geleden dat Grada en ik de aardappels raapten die de knecht 

met jou uit de grond stak.  

Zijn twee mensen voor elkaar bestemd? Ik huiver als ik aan zondag terug denk. 

Ik ben vandaag weer naar het bos geweest. Ik ga even naar Jonkersbos zei ik thuis en ik ging. 

Er zijn al eikels gevallen Diederik en er kleuren al buitenste bladeren maar ik keek daar niet 

naar om, ik liep naar het dennenbos en ik bukte me en ik was op onze plek. Het bed van naal-

den is nog steeds zacht, zo’n dikke laag, zoveel dennen daar dicht op elkaar. 

Ik ben zelfs gaan liggen waar wij waren zondag en ik keek naar boven en ik zag hoe die on-

derste takken echt stuk voor stuk in het niets eindigen, als staken, duister, afgestorven. Geen 

sprankje licht, geen sprankje groen, het leven is hard voor eerstgeboren boomtakken. 

Op het bospad heb ik mezelf flink schoon geklopt. En toen ging ik eikels zoeken en die gaf ik 

aan moeder, misschien stuurt ze Josje en Stef morgen wel om te rapen. 

Waar jij bent is het bos ver te zoeken. 

Of hoef je alleen maar je ogen dicht te doen? 

Ontvang de liefste groeten  
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Dien  
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Perceel 160 moet omgeploegd worden, maar hoe? 

Met de traktor natuurlijk, zeggen de noorderlingen Dirk en Klaas. 

„Nee man,‟ die banden drukken de grond veel te vast, zet Willem.  

„Was het mijn grond, ik ploegde met paarden.‟ 

„Paarden, pffff,‟ proest Dirk. „Hoeveel denk je er nodig te hebben? Drie? Vier? En die hoeven 

dan die de grond vertrappen?‟ 

„Vier hoeven van vier paarden vertrappen minder grond dan de twee rupsbanden van één Ca-

terPillar.‟ 

Het lijkt wel een praktijkles hier, denkt Diederik. De ramen staan wijd open. Het is een zachte 

septembernacht, net half tien geweest en al aardedonker. Diederik ligt op zijn rug, armen on-

der het hoofd. Hij zint op een duit in het zakje. 

„O, bij ons in de Achterhoek gebruiken we een houten wig. Onze vrouwen trekken deze door 

de grond, wij sturen.‟ 

De ijzeren bedden lijken over de vloer te schuiven, zo hard lachen de drie kamergenoten.  

Dirk: „Trek maar zo‟n blik vrouwen uit de Achterhoek open. Ik wil wel ploegen. Perceel 160. 

Helemaal alleen dan hè.‟ 

„Ik wil ook wel ploegen,‟ zegt Klaas. „Hoe heetten die zusjes van Dien ook alweer?‟ 

„Dorien en Grada. Belangstelling? Kom maar een keer mee.‟ 

„Ik ga ook mee.‟ Dirk. „En kunnen we het nu verder over ploegen hebben? Willem heeft mis-

schien wel gelijk, van die traktorbanden.‟ 

„Het is zo‟n aaneengeklonken bedoening,‟ zegt Willem. 

„Maar zou dat uitmaken? Maakt het niet veel meer uit wát je inzaait? Granen bijvoorbeeld 

krijgen zo‟n enorm wortelstelsel, dat maakt de grond toch wel weer luchtig? Meer dan – ik 

noem maar iets – zo‟n ielige bonenwortel.‟ 

Klaas: „Lucht moet er in de grond, zo is het. Zonder luchtige akkers kan geen van ons iets la-

ter. De rijksdienst zaait niet voor niets zoveel graan.‟ 

„Bonen brengen weer stikstof in de lucht,‟ zegt Diederik. 
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„Kunnen we zeggen, traktor of paard is te verwaarlozen factor vergeleken met welk gewas in-

gezaaid wordt?‟ 

„Ja dominee Klaas,‟ zegt Dirk. „En nu allemaal koppen dicht, ik wil slapen.‟ 
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Het raamkozijn omlijst de wattige lucht. Diederik heeft zojuist zijn ogen geopend. Electrische 

verbindinkjes doorschichten zijn hersens tot hij het aanknopingspunt heeft: zondag. Oei. Hij 

kruipt even diep onder de dekens. Twee zondagen hier en dan pas weer naar huis. 

 

Diederik stapt uit bed. De frisse buitenlucht doet hem niezen. Althans, hij begint maar hij slikt 

de rest in. Zijn zij schreeuwt het uit van de pijn. Ai. Vergeten. 

 

Er is een ei voor iedereen. De dooier heeft een blauwe rand. Diederik doet zijn ei op de boter-

ham. Hij strooit zout over het ei.  

Friezen eten niet alleen stroop met kaas. Dirk snijdt zijn ei boven de boterham met stroop.  

„Doe maar duur,‟ zegt Willem. 

„Ikke wel,‟ zegt Dirk en hij steekt zijn duimen achter het denkbeeldige vestje. 

„Hier, nog wat bruine basterd.‟ Diederik overhandigt hem een lepel vol. Dirk strooit het over 

het ei. Het bruin wordt glanzend van de stroop. 

 

Ze fietsen met een hele sliert naar Kampen. Het is geen zonnige septemberdag. Het is geen 

stormachtige septemberdag. Het is iets daar tussenin. Er zweeft een traag wollen wattendek 

door de lucht. Diederik zou zijn jas uit willen doen. Met losse handen fietsen, jas uittrekken, 

jas over stuur hangen, verder fietsen. Nee, beter om z‟n zij ingepakt te houden.  

Prettig aan de zondag is dat de haren zo lekker los zitten. Zo pas gewassen, zo licht dat de 

weinige wind ze voelbaar beroert. Naast het fietspad is een haag aangeplant, bezempjes die uit 

de grond steken, kleine ligusterstruikjes. Geldverspilling, vinden ze allemaal. Het moet zo, 

zegt de werkleider. Er moet een heg komen tussen de weg en het fietspad. De automobilist zou 

immers schrikken van wie daar fietste, in het donker, als hij daar ineens achterlicht zou zien 

flikkeren. En de meeste boeren hier zullen echt wel zo‟n automobiel gaan aanschaffen. 

Ingenieurs mogen best bestaan, maar soms gaat hun bezorgdheid toch wel al te ver. 
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Het lemmet vliegt door de lucht, zoef, boort zich door de klei. Klaas maakt twee rechte lijnen, 

schrijft een D in het vak, geeft het zakmes terug aan Diederik. 

Willem is aan de beurt. Hij stuurt het mes met een aanloop van zijn bovenarm scheef omlaag. 

Trillend blijft het hangen in de klei, blijft hangen of valt? Blijft juist hangen.  

„Je hebt geluk man.‟ 

Dirk maakt voor Willem een taartpunt. Dan doet hij zelf een gooi. Met een boog vliegt het 

zakmes door de lucht en beng, komt met het heft tegen de grond terecht. 

„Ha ha, Dirk wordt een keuterboer.‟ 

Klaas is aan de beurt. Hij loopt achteruit, neemt een aanloop en laat het mes een scheve lijn 

richting cirkel maken. Het is maar een grap. Evenwel zoeft het mes recht op het midden af en 

boort zich de klei in. 

„Hè, gewonnen. Alles voor mij, wegwezen jullie.‟ 

„Nog een keer,‟ zegt Willem. „Nu doen we een rechthoek en ik teken de percelen alvast.‟ Hij 

maakt grote lappen. Hij maakt driehoekige stukjes. Hij trekt een scheve lijn door een grote lap.  

„Alle vier tegelijk gooien, één, tweeee, drie.‟ 

Vier zakmessen zoeven richting de grond. Willem zet initialen in de vakken. 

„Eén, tweeee, drie.‟ 

Jammer dan. De kleiboeren komen in bezet gebied. Geen nieuw stuk erbij. 

„Eén tweee, drie.‟ 

Vier lemmeten snijden door de stille lucht. Er staat nog geen zuchtje wind. Strakblauw spie-

gelt de lucht in de vochtige blote klei. De aarde geploegd, de kluiten die liggen te glimmen, 

laatste zesde deel van de polder zijn ze hier aan het ontginnen. Van de eerste percelen wordt al 

twee jaar geoogst, de boerderijen staan daar al klaar te staan aan de verharde wegen. Wie 

krijgt welk perceel toegewezen? Krijgen zij vieren iets? 

Voorrang, jazeker, wie hier werkt krijgt voorrang.  

Diederik en Willem winnen glansrijk.  

„Och, kom,‟ zegt Willem en hij tekent een rechthoekig blok aan de ene kant en een rechthoe-

kig blok aan de andere kant. D. K.  

„Jullie worden onze buren.‟ 
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Lieve Dien 

Je zou het niet zeggen, dat die hele sliert knapen vanmorgen in de kerk was geweest en het 

evangelie had gehoor, maar aangezien er toch geen auto’s te bekennen zijn, fietsten we ge-

woon over de weg en deden we tikkertje op de fiets. Stel je voor: Dirk en Klaas in keurige 

zondagse pantalons. Die Friezen en Groningers zijn echt wel rijker dan wij; ze hebben zich 

dan ook voor grotere percelen ingeschreven, voor 24 (Dirk) en 36 (Klaas) hectare. Wij zouden 

met 12 al heel blij zijn. 

In de Kampense kerk zingen ze nog op hele noten. Zo hebben onze vaders en moeders dus ook 

nog gezongen, wij gelukkig niet meer. Het klinkt zo sloom. Of ze God daar nu zo’n plezier mee 

doen? Het klink misschien gek, maar van de drie kerken die ik nu van binnen ken, houd ik toch 

het meest van de mijne. De kerk in Kampen is zo groot en dan die donkerbruine banken en 

dan dat lijzige gezang. Jouw kerk Dien, is een wonder van lichtheid en van kaalheid maar bij 

jullie zijn de banken zo raar, iedere zitbank heeft zo’n gesloten voorkant en ook de zijkant 

moet je openmaken en dichtmaken. En die stenen vloer, net of alle zingen afgeketst wordt. 

Maar misschien komt dat wel omdat ik jullie kerk – voordat ik jou leerde kennen – alleen 

maar bezocht bij begrafenissen, kluitje mensen verdwaald in de banken, orgelspel als de 

buurmannen op het eind de kerk uit lopen en je weet dan dat ze dat deksel muurvast dicht-

schroeven op de kist, brr. Nee, geef mij maar ons eigen kerkje. Sober. Lichtgrijze verf over de 

banken. Houten vloer. Kachel in het midden . Hoge ramen van glas waardoor je naar buiten 

kunt kijken. Mochten we trouwen Dien, ga je dan mee naar mijn kerk (je kent mijn ouders 

trouwens…) 

Maar misschien ben ik wel al te chauvinistisch. Na de kerkdienst kregen wij – polderarbeiders 

– koffie gepresenteerd met Schokker moppen. Dat is dan toch weer aardig van deze Kampense 

broeders (en zusters vooral.) 

De helft van de jongens zit nu te schrijven, de andere helft is aan het biljarten en pingpongen 

en sjoelen en monopoliën (mogen wij thuis niet op zondag, want is zogenaamd met geld.) 

Om vijf uur krijgen we gebakken eieren op de avondboterham, mmm, daar kan ik me nu al op 

verheugen.  



 23 

Ben je vanmiddag nog naar het bos? Ik ben blij dat je me op de hoogte houdt van herfstblade-

ren en alles, want hier in de polder is nog geen boom te bekennen. Struiken ja, en staken van 

uitgebloeid onkruid. Kregen jij en ik maar een stuk land hier. Wat zouden wij het tot een pa-

radijs maken, we zouden zeker kruisbesstruiken planten, daar houdt jij zo van. En meikersen 

en spekkersen en zwarte spaansen. En een heleboel bomen met kwetsen voor mij. 

En populieren natuurlijk die zo prettig ruisen. En welke boom zouden we een ereplaats geven 

bij huis? Eik? Linde? Beuk? Een boom waar we de schommel in hangen voor onze kindskin-

deren. Waar wij op onze oude dag onder kunnen zitten. Maar wat ben ik toch een doordraver. 

Vergeef mij dat. En ontvang de hartelijke groeten allemaal en voor jou alle liefde, 

Diederik 
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Hij hoeft niet eens voorzichtig te ademen. Hij kan geeuwen zonder zijn rechter ribbenkast stil 

te houden. Het is weg. 

Diederik gelooft het niet. Hij maakt z‟n zij lang. Hij haalt expres diep adem, ribbenkast gaat 

wijduit. Hij ademt met de buik naar voren. Hij ademt met het middenrif omhoog. Verduld, 

nergens meer pijn. Nergens meer iets voelbaar. Alle spieren doen weer ongemerkt mee. 

Diederik prijst de hemel. Niet naar de dokter geweest. Gelukkig. Geen aantekening in zijn 

dossier: rugpijn in rechterzij onder achter.  

Buiten het raam staan de sterren helder. Schone hemel vannacht, geen wolkendeken meer zo-

als gisteravond.  

Hij draait op zijn zij en sluit de ogen. Nog een uur om te slapen. 

 

Zes uur, ziet Diederik. Vier mannen op deze kamer die wakker moeten worden, vanaf de gang 

klinkt gestommel. Tegen de hemel zweeft een grijze deken.  

Diederik stapt het bed uit, loopt naar het lichtknopje.  
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Als rozetjes staan ze boven de akker, een steeltje, twee schutblaadjes. Fris groen en overmatig 

bedauwd, zoals dat in september al zijn kan. Diederik en zijn maten zitten op een hoop stenen, 

er valt geen stammetje te vinden om op te gaan zitten, kale bezemstelen is nog wat ooit boom 

moet worden. 

Willem zet de kopjes aan zijn voeten. Hij haalt de kan tussen de kranten te voorschijn, voelt 

met zijn handen aan het metaal, laat een straal koffie terecht komen in elk kopje. Verduld, er 

komt zelfs nog wasem af. 

„Goed ingepakt Willem,‟ zegt Klaas. Behaaglijk slurpt hij van zijn koffie.  

Diederik houdt het porselein in zijn hand. Niet om zichzelf op te warmen, warm wordt vanzelf 

wie hier al een paar uur bezig is met bestraten, de jassen zijn zelfs allang uit, maar wie een-

maal aan het zitten komt, die voelt de klamheid van september. Hoeveel vocht er al in de lucht 

kan zitten en hoe weinig de zon hiertegen vermag, zelfs als hij lijkt te gaan verschijnen zoals 

nu. Diederik houdt het kopje in zijn ene hand, pakt een boterham uit de zak, neemt een hap. Is 

er iets dat lekkerder is dan twee boterhammen met kaas en roggebrood daartussen? 

Ontbijtkoek met stroop en kaas, vindt Dirk blijkbaar, hij smeert zich daar vier dubbele plakken 

van elke morgen.  

Klaas houdt het op roggebrood met kaas en Willem doet de koek weer op zijn brood en zo 

hebben we hier nog maar vier gewoontes uit ons kleine landje bijeen, denkt Diederik. 

„Heb je de borst van Dien soms in je hand?‟ plaagt Dirk. 

Diederik kleurt. Niet dat hij daar een moment aan gedacht heeft, maar nu hij het zich eenmaal 

voorstelt. 

„Pff, jij hebt geeneens een meisje,‟ zegt hij. „Maar heel eerlijk gezegd….  Dacht ik na over wat 

we hier zitten te eten.‟ 

„Ja ja,‟ zegt Willem. „Hier, nieuwe koffie.‟ Hij bekijkt zijn boterham met ontbijtkoek. „Dan 

ben ik toch mooi de zoetste van ons vieren. Of is dat Dirk?‟ 

„Man, vlieg op. De zoetste. Dit eten we bij ons altijd en een Fries is toch echt geen zoeterik.‟ 

„Nee, dat ik waar ook. Jullie zijn geloof ik stugge stijfkoppen.‟ Klaas. 

„Nee, dan jullie. Meedogenloze herenboeren,‟ zegt Dirk. 

Willem omarmt Diederik. „Doe ons maar fijn die keuterboertjes. Wij hoeven tenminste geen 

stand op te houden.‟ 

„Fijn onafhankelijk,‟ sneert Klaas.  

„Zeven fietsen en één rijwielplaatje,‟ zegt Dirk. 
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„Sterker nog: vier mannen en één paar schoenen,‟ plaagt Diederik terug. „Hoef je maar eens 

per maand naar de kerk.‟ 

„Ha ha,‟ vervolgt Willem. „Boekweitebrij in de pan op tafel maar die brij moet eerst afkoelen 

want denk je dat wij thuis lepels hebben?‟ 

Diederik is allang blij dat Dien uit de aandacht is. Hoe vreemd dat een vrouwenborst soms zo 

koud kan zijn. Omdat het een lichaamsuiteinde is?  Ongesteld? Juist niet ongesteld? 

Hij kijkt over de groene akker uit. Kriskras is de luzerne opgekomen. Als beloftevolle groen-

ste jongste plantjes. 
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Het is toch werkelijk net als bij een klein kind: je draait je om en ze doen het alweer, het staat 

er alweer. Het is alweer de grond uit gepiept en het is alweer uit de kluiten gewassen. Was dit 

erf vorig jaar niet helemaal schoon? Het lijkt wel een oerwoud in plaats van een maagdelijk 

lege polder.  

Met enorme klauwen rukt de grijper een wilg uit de grond. De wilg geeft zich echt niet zomaar 

gewonnen, de traktor schudt ervan en daar gaat de wilg door de lucht en komt op de hoop te-

recht. De bestuurder stuurt de klauwen naar de volgende plant. 

Niet dat het erf nu schoon is als alle wilgen uitgetrokken zijn. Kamer 85 werkt zich door de 

melde bossen heen en door de wilgenroosjes en door de distels. „Groeien dóet het hier,‟ en als 

Dirk zoiets zegt dan klopt het dubbel en dwars. 

De dag is vriendelijk voor de mannen. Geen regen stuurt de hemel. Een mengeling van zomers 

zacht en herfstig fris. Alle vier werken ze met de armen bloot. 

 

Willem schenkt koffie in de vijf kopjes. Ze zijn neergeploft op een schoon stukje aarde. Eerst 

wat melde bossen onder het achterwerk en zo zitten ze droog. 

„Laten we eens een boom opzetten,‟ zegt Willem na de eerste slok. 

„Goed idee.‟ Dirk grijnst en wijst om zich heen. 

„Nu serieus,‟ zegt Willem. Hij heeft duidelijk iets in gedachten. „Een boer is iemand die ge-

wassen doet groeien?‟ 

„Ja, nou én?‟ Diederik. 

„Hier groeit een enorme massa en dat halen we weg.‟ 
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„Ja, logisch toch.‟ De loonwerker doet een duit in het zakje. „We willen toch allemaal dát.‟ Hij 

wijst naar de akker met lichtgroen mosterdplantjes. 

„Hoezo logisch,‟ gaat Willem verder. „Kijk eens hoe weinig daar staat en hoeveel hier.‟ 

„Maar dat daar is groenbemester, dat is dus bruikbaar. En dit niet. Doe er trouwens de volgen-

de keer iets minder melk in.‟ Klaas. 

„Is niks? Is heel veel,‟ werpt Willem tegen. 

„Je kúnt er niks mee, toch,‟ zegt Diederik. 

„Wie zegt dat? Misschien zijn we met ons vijven hier wel voorgeprogrammeerd.‟ 

„Oftewel: domme boeren bedoel je?‟ vraagt Dirk. 

Het is stil. Ze kauwen op hun boterhammen. Dirk op zijn plakken peperkoek. De loonwerker 

heeft boterhammen met jam doorweekt. 

„Ik noem maar eens iets. We gooien die hoop in een kuil en we laten het verzuren, zoals bij 

knollen.‟ 

„Knollen hebben suikers in zich en zonder suikers geen voedsel voor de zuurbacteriën,‟ zegt 

Diederik. 

„Melde en andere onkruiden hebben wel suikers in zich, alleen die zijn niet opeetbaar maar 

misschien kunnen ze dat worden?‟ vraagt Willem zich af. 

„Hè hè, en dat wilgenspul dan?‟ 

„Dat moet apart. Zo‟n stammetje kan niet samen met het onkruid verzuren.‟ 

„En al die distels dan Willem. Lijkt je dat lekker voor een koe, kuilvoer met stekels?‟ Diede-

rik. 

„Ik krijg een idee,‟zegt Dirk. 

„Wat dan?‟ 

„Van die stammetjes maken we een vuur en daar zetten we een hele grote pan met water op en 

dan koken we onkruidsoep.‟ 

Lachend staan de mannen op. 

„Die scheppen we in potjes en op etiket komt te staan: zuiderzeezoep. Vijf cent de pot,‟ giert 

Willem. 
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Geliefde Diederik 
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Neem je eigen naam. Spreek die uit in hele noten. Het klinkt toonloos. Het klinkt vlak. Het 

klinkt alsof je iets oplepelt. Die de rik. 

Zeg het dan zoals je het zou zeggen, vanzelf, van nature. Die derik. De klemtoon op Die. Dan 

d’rik. De middelste lettergreep verdwijnt zo ongeveer. 

(Naar wie heeft men jou eigenlijk genoemd? Opa van vaders kant? Wordt eerste zoon altijd 

naar vader van vader genoemd. Naar wie wordt de tweede dan genoemd? Tweede dochter 

naar vaders moeder? Naar moeders moeder? Naar wie worden bijvoorbeeld drie dochters 

genoemd? Eerste naar vaders moeder. Tweede naar moeders moeder. En de derde dan? 

Wordt de naam van vaders vader verbasterd? Of moet die vader van vader wachten tot hope-

lijk het vierde kind een zoon zal zijn? Gaat daar een zucht van opluchting door de slaapkamer 

als nummer drie een zoon is, zoals bij onze Wim? Een merkbare zucht? Onmerkbaar?) 

Diederik. Díe de rik. Die drik. Díe derik. Díe derik. Die derik. Díe derik. Díe derik. Díe derik.  

Het klinkt als vogelgefluit, het klinkt als het ritme van een machine, de klemtoon komt vanzelf 

op Die, derik komt er stil achteraan, het woordje de stelt zich bescheiden op ook al heette je 

Diede. Diede Diede Diede. Rik blijft eveneens in de schaduw staan. Die derik Die derik. Die 

derik. Wonderlijk. Neem bijvoorbeeld het woord direct, daar valt di weer in het niet. Die de-

rik. Die derik. Die derik. Die derik. Mijn moeder vindt het vast zonde van papier (pa píer) en 

inkt dat ik nergens over schrijf maar ik wil juist zeggen hoe ik jou naam proef in mijn mond. 

Hoe ik jou naam met mij meeneem als ik de koeien melk in de vroege morgen, het is zo fris te-

genwoordig, ik melk met het vest aan. Ik begin zelfs te melken met een sjaal om maar die gaat 

snel weer af. Al te warm is de koeienbuik waar mijn hoofd tegenaan ligt. Ik zit op de melkkruk 

(melk kruk, evenwaardig) en jouw naam zit in mijn hoofd en jouw naam neemt de cadans aan 

van de stralen melk in de emmer.  

Wat je zegt. Hele noten is iets raars. Niks in de natuur zingt op hele noten. Die de rik. Die de 

rik. Die de rik. Die de rik. Dat klinkt toch als een kind dat de Nederlandse taal aan het leren 

is. Een kerk kan rare regels bedenken. Aardig dat jullie daar koffie kregen, dat is wel weer 

heel aardig.  

Ontvang de hartelijke groeten van 

  

                                                                   Dien 
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Diederik had het al gezien gisteravond: damp boven de sloten, boven de vaart. Botsing tussen 

koude avondlucht en opgewarmd water, psssjjjjj, wittige damp. Het gaf iets helders aan de we-

reld. Niets dat zomaar mengt, ongezien. Niets dat zich zomaar gewonnen gaf, ssjjuuwww, wit-

te flarden. 

Het weer deze morgen maakt hem dan ook niks uit. Al huivert hij; die grijze hemel is een de-

ken van eilandjes. Een bewegende deken bovendien. Er zit iets onbegrijpelijk helders in de 

lucht, iets dat al bijna klaar ligt tot zzjoefff, de zon doorbreekt en zij hun kielen uit zullen 

gooien. Is de wind de gezegende factor of hoe anders kan een lucht zo helder aanvoelen ter-

wijl de hemel grijs is? 

Diederik steekt de dorre planten aan de hooivork, tilt ze los van de ruiter, loopt naar de wagen.  

„Droog genoeg,‟ zei de voorman vanmorgen.  

„Binnenhalen die bonen, wie weet wat voor klamme dagen oktober zal geven. Nu zijn ze 

droog genoeg maar niet te droog.‟ 

„Waarom mogen ze niet droger?‟ Het was Diederik ontschoten. 

„Hé keuterboertje, wil je soms dat de bonen op het land terecht komen? Naar binnen moeten 

ze. De peul moet nog wel om de bonen zitten.‟ 

„Dus niemand gaat als een wilde die planten van de ruiters rukken en als een gek die vracht 

naar de wagen dragen. Rustig bitte.‟ 

Laat dat maar aan de keuterboertjes over. Dirk stuurt de wagen een stukje vooruit.  

De kwabben aan de lucht wijken uiteen, Diederik voelt het aan de vlagen onmiddellijke warm-

te. Kom zon, doorboor die kwabben. Blijf. Los op die aaneen geklitte waterdruppels. Schijn 

schijn schijn. Zijn vingers omklemmen met witte uiteinden de hooivork. Zonder zon is deze 

herfstdag toch wel net iets te fris. Kom zon. 
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De dorsmachine staat op perceel 851. Willem legt de bonenplanten op het bandje. Diederik 

werkt op de wagen, hij zorgt dat Willem aanvoer heeft. Alles losjes, alles voorzichtig, zo wei-

nig mogelijk op de planten trappen. 
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De dorsmachine maakt een hels lawaai. Draaiende trommels en schuddende zeven en dit alles 

door een ronkende traktor aangedreven. 

Dirk knoopt de volle zakken af, Klaas zwaait de zak op zijn rug en draagt hem naar de schuur. 

Tuurlijk is de zon nog gekomen, vergezeld van een straf windje, kracht zes schat Diederik. 

Mooier kan eigenlijk niet voor een oogstdag.  

Diederik heeft feitelijk het gemakkelijkste werk van hen vieren. Hij staat van de wind af, de 

zon verwarmt zijn nek. Hij staat een seconde stil. De zon daarginds daarginds is zo onaantast-

baar temidden van alle geraas hier. 

„Diederik, kom op.‟  

Snel prikt hij de hooivork in een bos bonenplanten en schuift deze naar de band. Hij bonkt 

over de wagen terug en schuift een nieuwe voorraad richting Willem.  
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Kunnen we deze dag niet overslaan, denkt Diederik. Op de gang klinkt al gestommel. Onder 

de deur kiert het licht naar binnen. Op de kamer heerst nog diepe rust. De andere drie slapen 

nog of liggen net als hij wakker te worden. 

Overslaan deze dag. Niet dat er nog regen van buiten klinkt, maar daar is dan ook alles mee 

gezegd. Door- en doornat moet het buiten de ramen zijn. Geen zuchtje wind. Echt een herfst-

dag dat je al klam wordt als je een stap buiten de deur zet. O nee, eerst nog in de laarzen stap-

pen, brrr, vastgeplakte modder en nat en koud van binnen. Diederik trekt laken en deken hoog 

rondom zijn hoofd.  

Of klinkt daar toch een zuchtje wind? Dat geeft alweer hoop. Als er maar wind is. Diederik 

duwt het beddengoed van zich af, staat het volgende moment met zijn voeten op het hout.  

„Wakker worden.‟ 

„Ja.‟ 

„Ja.‟ 

„Ja.‟ 

 

Niet dat ze stratenmakers zijn, maar stenen leggen valt te leren en al die erven moeten verhard 

worden. Op hoeve 67 hebben ze wel een hele week werk. Diederik zorgt vandaag voor het 
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zand. Het zwaarste werk zit erop: de grond vast maken met een drilboor. Alles in zijn lichaam 

schokt nog na terwijl hij hier allang rustig zit en met de zijkant van een plank het zand effent.  

„Ik zeem de ramen,‟ grinnikt hij. 

„Als jij ramen zeemt dan ben ik Dora die de vloer schrobt,‟ grapt Willem. Hij veegt het uitge-

strooide zand tussen de stenen. 

„Joo Klaas, moet je kijken,‟ zegt Dirk fluitend. „Kuiten, die Dora.‟ 

„Ja, en kijk dat achterwerk.‟ 

Willem veegt verder met zijn kont naar achteren. Dan gaat hij een nieuw vrachtje stenen ha-

len. 

„Pff, kijk daar.‟ 

Dirk en Diederik kijken op van hun werk. Daar komt Willem aan met een kruiwagen vol ste-

nen. Zijn schouders wiegen op en neer met elke pas. En uit zijn bloes steekt hooi. Heeft hij het 

tot borsten onder zijn hemd gepropt? De drie kameraden rollen over de stenen van het lachen.  

 

De klamheid heeft Diederik op slag verlaten. Hij strijkt het zand glad. Hij controleert een stuk 

met de waterpas. Zuiver recht moet het zijn. Het kan voor Klaas worden, dit perceel. Of voor 

Dirk. Of voor Willem. Of voor Dien en hem. Hij veegt nog een millimeter zand opzij. 
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De tweede zondag is nooit meer zo erg. Volgende zondag ben ik thuis, weet Diederik. De 

lucht is een stuk lichter dan de afgelopen dagen. Rustdag. Wekkerloze dag. 

Diederik ligt op zijn zij. Hij kijkt uit het raam. Het wordt licht aan de kim. In het zuidoosten 

staat een planeet.  Zal hij het gordijn maar dichttrekken, de anderen willen toch uitslapen. 

Diederik richt zich half op. Hij ontwaart Dirk in het bed naast hem, Willem en Klaas liggen 

tegenover. Alles in diepe rust. 

Diederik kruipt weer onder de deken. Nog even blijven kijken. In een polder is prettig veel 

lucht, thuis kan hij alleen in de winter zoveel zien. Of denkt hij dit omdat hij hier wil boeren? 

Diederik slaat laken en deken opzij, loopt zacht over de planken, trekt nog zachter het gordijn 

dicht. Welterusten. Hij kruipt snel weer in bed. 

…Kriskras over de aarde staan aardbeienplantjes. Diederik zit bij opa achterop de fiets. Opa 

heeft manden aan het stuur om aardbeien te plukken, hij moet geld verdienen. Zal Diederik 
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rustig bij oma gaan spelen? Tuurlijk. Hij zit nu bij oma achterop de fiets en rondom zijn ber-

gen binnenstebuiten. Diederik duwt oma op de fiets. Hij moet heel hard duwen, anders valt 

oma om. De steen binnenkanten hebben punten van kristal. Oma stapelt houtjes op achter het 

kippenhok. Ze ontsteekt een vuur, zet de driepoot daar boven, hangt de koekenpan aan de ket-

ting. Een koekenpan zwabbert toch? Deze van oma zwabbert niet. Oma giet beslag in de 

pan… 

„Hé slaapkop, wakker worden.‟ 

Diederik schiet zijn bed uit en op de gang ruikt hij het: pannenkoeken. 

 

 

33 

 

Het zijn geen vrolijke oranje buikige bieten die hier de grond uit komen. Het zijn logge recht-

hoekige grijze. Geen voederbieten of mangels, zoals Diederik en Willem zeggen maar suiker-

bieten. Nog steeds is het land te nat.  

Maal toch meer water weg, mopperen de landarbeiders. Niet omdat ze al een paar dagen hier 

met de hand staan te plukken en de laarzen loodzwaar worden van de modder. Wel omdat ie-

der in het achterhoofd heeft: over twee jaar heb ik hier zelf land en dan? Zijn de vaarten en 

tochten en sloten wel breed genoeg gemaakt?  

Als een zwerm spreeuwen is de hele barak op dit veld neergestreken. Want als die suikerfa-

brieken eenmaal draaien, dan willen ze ook bieten. 

Kamer 85 is een kluitje in de voorhoede.  

„Bukken en plukken,‟ zucht Dirk. 

„Hurken en niet snurken.‟ Willem. 

„Gapen en slapen.‟ Ook Willem. 

„Sluipen en kruipen.‟ Diederik. 

„Kroop en sloop.‟Klaas. 

„Klei en wij.‟Dirk. 

„Hij en zij. Blij en vrij.‟ Diederik. 

„Nat en dat. Vette klei en paard in de wei. Krom en dom.‟ 

„Stom en blom en blom en krom en krom en nog eens krom.‟ Willem. 

„Water.‟ 

„Snater.‟ 
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„Gebater.‟ 

„Prater.‟ 

„Later.‟ 

„Kater.‟ 

„Kat wat dat zat mat bad klad prat.‟Willem. 

„En alles plakt en het water zakt – niet – en ik eet de bieten geprakt en nog even en mijn broek 

is afgezakt.‟ 

„En mijn rugspieren die gieren.‟ 

„En de mijne klieren.‟ 

„Maar ons hoor je niet zeuren,‟ 

„zolang we elkaar opfleuren,‟ 

„maar er moet wel wat gebeuren,‟ 

„want zo meteen komt de baas keuren.‟ 

„Hé kamer vijentachtig, iets rechter graag.‟ 

Diederik kijkt achterom. Inderdaad, het lijkt wel een zigzagrijtje. 

„Hoofd erbij jongens,‟ zegt hij. 

„Leg ze kaarsrecht in de rij dan zijn de spaaiers blij,‟ zegt Willem. 

Onbeholpen bleke bietenwortel wordt aan donkere aarde ontrukt. Diederik kan nog niet wen-

nen aan die bleekscheten. Hij stelt zich voor hoe hij de biet geboren laat worden, hoe de 

vrucht van schrik verschiet, eenmaal bovengronds. En is de plant net van de schrik bekomen, 

komt daar de volgende aanslag: tsjak, loof en wortel gescheiden. Diederik denkt aan kalfje en 

navelstreng maar of je zoiets met een biet mag vergelijken? Slaat waarschijnlijk nergens op. 

„Mmm, koffie,‟ verzucht Dirk. 

„Boffie, kloffie, sloffie, toffeeeeee…‟ 
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Wie vanaf de IJssel de Achterhoek in komt zeilen, even nog wacht tot hij het deftige Warns-

veld voorbij is en het bosrijke Vorden waar alle kasteelheren ooit neer zijn gestreken met in 

hun kielzog kasteelboerderijen met fel geschilderde vensters; wie de kop-hals-romp boerderij-

en van de IJsseluiterwaarden nog op het netvlies heeft en vervolgens die geschilderde vensters 
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van de kasteelboerderijen, die zou zeggen: hutjes hier, meer niet, optrekjes die uit de aarde op-

rijzen, eventjes, hoeps, en daar sluit de aarde zich alweer.  

De bomen bij elk optrekje zijn daarentegen wel weer immens, een beuk, een linde, een eik, het 

kan niet op. Ook de weg zelf wordt omzoomd, eiken, platgefietst en plat getreden liggen de 

eikels tegen de klinkers in geel en wit. De bermen hebben allemaal eikels verzameld. Wat een 

kleine perceeltjes hier en alles zo omzoomd en dan ook nog die plompverloren vrijstaande 

bomen zomaar in het weiland, „moi,‟ zag Diederik het nog niet aan het landschap dan hoorde 

hij het wel aan de taal. Melkenstijd, koeien vastgezet aan de afrasteringspaaltjes, man en 

vrouw zitten tegen een koe, ha ha, Dien en hij, maar dan toch niet hier. Krrt krrt krrt, Diederik 

laat de trappers sneller rond gaan. 
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Bij Dien thuis melken ze niet in het weiland, bij Dien thuis melken ze in de open schuur, ze 

zijn de enigen in de wijde omtrek. Zachtjes zet Diederik zijn fiets tegen de zijkant. 

Hij loopt de hoek om. Koeienkonten op een rij. Vlechten langs het hoofd hebben alle drie de 

zussen. Tegen een roodbonte koe zitten ze alle drie geleund maar Diederik hoeft niet te twijfe-

len, Dien is de middelste. Hij staat stil. Nog niemand heeft hem gezien, het geruis van de melk 

in de emmers klinkt harder dan zijn voetstappen. 

„Goeienavond samen.‟ 

„Diederik!‟ 

„Moi.‟ 

„Moi.‟ 

„Moi.‟ 

De stralen melk hervatten hun geluid.  

Diederik raakt de schouder van Dien aan, kussen doe je niet waar iedereen bij zit. Hij gaat op 

de hurken zitten. 

„Alles goed daar op de bodem van de zee?‟ vraagt Wim. 

„Ja. We zijn bieten aan het binnenhalen, suikerbieten dan hè.‟ Hij praat tegen vier achterhoof-

den en tegen vijfentwintig koeienkonten. Welk dier hun huwelijkskoe wordt? 

„O. En zien ze er nogal goed uit?‟ 
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„Goede opbrengst ja, daar uit de klei. Alleen erg natte grond. Te nat voor de rooier. We pluk-

ken met de hand. En hier?‟ 

„Ook al begonnen met de bieten, jazeker,‟zegt Wim. 

„Vandaag heeft Grietje gekalfd, bolkalf,‟ zegt Grada. 

„Jammer. Hoe gaat het op school, bevalt het?‟ 

„Ja, goed. Alleen wel een heel eind fietsen,‟ antwoordt Grada. „Heb jij trouwens wel eens ma-

caroni gegeten daar?‟ 

„Ja, wel eens ja.‟ 

„Dat hebben we vandaag gekookt.‟ 

„En wat hebben jullie voor toe gemaakt?‟ vraagt Dorien. 

„Caramelvla. Suiker in de koekenpan..‟ 

„Ja ja, dat weet ik ook wel, ik heb er ook gezeten.‟ 

„Maar ìk weet het niet,‟ zegt Diederik. Dien draait haar hoofd en kijkt hem aan. Ze lacht. 

„Nou, je bakt de suiker, goed over de bodem van de pan roeren tot het bruin wordt. Dat is één. 

Intussen kook je de melk ….. 

 

„Ik kijk er nog even bij moeder achterheen. En nog even de jongens gedag zeggen. Tsjuus.‟ 

„Tsjuus.‟ Diederik geeft Dien een aai over de hoofddoek. Ze draait het gezicht langs de flank 

van de koe en kijkt naar Diederik.  

„Tot morgenavond,‟ zegt ze. 

„Tot dan,‟ zegt Diederik. Hij is jaloers op de flank van de koe. Hij is jaloers op de ondergaan-

de zon die langs de boomstammen heen het zicht op Dien heeft. Op deze vrouw-krukje-koe als 

gesloten eenheid. Op de staart van de koe na. En op de vlechten van Dien na, die onder de 

hoofddoek vandaan komen. 
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Voordat hij moeder gedag kan zeggen moet hij em één keer zijn. Josje staat te springen achter 

de kastanje. „Pak me dan, als je kan.‟ Diederik doet of hij Stef achterna gaat, draait zich blik-

semsnel om en tikt Josje.  

„Nou mij nog, nou mij nog,‟ schreeuwt Stef.  

„Nee, pas op, Josje is em. Rennen.‟ 
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Hij duwt de klink omlaag. Wat kunnen die varkens tekeer gaan. De moeder van Dien roert 

meel en water tot een brij. Ze schuift het bret naar voren en op slag zijn de dieren stil. Geslob-

ber. 

„Moi moeder.‟ 

„Moi Diederik. Ben je er weer?‟ 

„Ja.‟ 

„En, al iets gehoord?‟ 

„Nee, nog niks.‟ 

De moeder van Dien doet het volgende bret naar achteren. Muuuk muuuuk muuuuuuk, de 

varkens zijn ongedurig. 

„Ik ga op huis aan,‟ zegt Diederik. 

„Goed. Tsjuus.‟ 

Diederik maakt de deur open. Stef en Josje staan op het erf. Ze houden de grote fiets vast.  

„Mogen we een stukje mee?‟ 

„Vooruit dan.‟ Josje komt tussen zijn armen op de stang zitten. Stef zit wijdbeens achterop. 

Diederik stuurt zijn fiets de klinkerweg op. Hij maakt lussen zodat het langer duurt. Josje trin-

gelt driftig met de bel. Kan Dien deze jongens ooit missen? 
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„Hier, voor jou.‟ 

Diederik krijgt de pan in zijn handen geduwd. Onder het fluwelen vlies beweegt iets diep-

geels. Moeder heeft extra veel pudding in de pan gelaten. 

Diederik pakt een lepel uit de tafel la. Hij begint met het vel langs de schenkkant. Kèkèkè, de 

lepel krijt langs de geëmailleerde binnenkant. Elk spoortje van pudding verdwijnt.  

Dan schept Diederik door de onderste hoek. Mmmh, een volle lepel pudding, nog niet geste-

ven. De warme damp en de geur van vanille voordat de lepel in de mond verdwijnt. 

 

Diederik slaat rechtsaf, de anderen gaan naar links.  

„Tsjuus.‟ 

„Tot zo.‟ 
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De zandweg ligt er vers geschaafd bij. De paaltjes zijn helderwit geschilderd. De elektrici-

teitsdraden zoemen neerbuigend tussen de hoge palen. Diederik stuurt zijn band net langs de 

eikels zodat ze pats, wegschieten. 

Het water in de sloot staat hoog voor hier. Halfvol water, pech voor de jongens als ze een hut 

willen bouwen of zouden ze toch gewoon takken over de sloot leggen en deze volgooien met 

bij elkaar geharkt blad. Extra spannend? Hoe houd ik mijn sokken droog? 

Hoe moeten de kinderen in de Noordoostelijke eigenlijk later bladerhutten bouwen? 

 

Dien staat al bij de weg. Ze heeft het tasje aan het stuur. Daar komen de broertjes aange-

stormd.  

„Mee. Mogen we een stuk mee?‟ 

Josje zit al op de stang, Stef springt achterop.  

„Tot het bos dan,‟ verzucht Dien. 

„Afstappen heren.‟ Diederik houdt zijn fiets scheef als ze bij de bosrand zijn. Dien staat haar 

pepermuntjes af aan Josje en Stef. Ze springen richting huis, draaien zich om en schreeuwen 

naar Diederik en Dien. „Daaaaaag.‟ 

„Daaag.‟ 

Door de dennen ruist de wind. De weg is beklinkerd, het is dan ook niet zomaar een weg. Het 

is een oude handelsweg. Een Hessenweg. Er liggen vlekken eikelmeel op de klinkers, tussen 

de klinkers. 

Ze fietsen langs het pension. „Hessenheem,‟ staat op de voorkant. 

„Die de ri hik die de ri hik die de ri hik. Die hie hie hie hie de ri hik.‟ 

Dien kijkt hem aan met spotoogjes. 

Diederik is overdonderd als altijd. Hoe ze haar ernst zo ineens laat varen. 

Ze draaien de weg op naar het dorp. Rechts is de molen. In de voortuin staat een oude linde, 

beter gezegd: die voortuin is de oude linde. Daaronder is het gras donkergroen. En verdwaald 

is een ronde bloembak gemetseld met schel oranje bloemen van de oostindische kers. 

„Zo‟n boom heb je niet eentweedrie in de polder.‟ 

„Nee, dan liggen wij allang onder de zoden,‟ fluistert Dien. 

Ze draaien het grintpad op naar de kerk. Het orgel klinkt duidelijker. 

Elke keer als hij met Dien binnenstapt voelt Diederik zich glorieus. Kijk maar allemaal, ze 

hoort bij mij. Hij laat haar voorgaan in de bank. Moeder en de jongens knikken naar haar. Va-

der komt zo meteen met de dominee binnen. Vader is eeuwig ouderling. 
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Pakje brood bovenop. Kannetje rechtop naast de tas. Klaar.  

In plaats van op het zadel te springen laat Diederik zijn fiets tegen de muur staan en loopt het 

erf over, de kippenhokken langs, houdt zich vast aan een afrasteringspaaltje en springt over 

het prikkeldraad. Hij is in de boomgaard. Het gras is overmatig nat van de dauw maar dat 

deert Diederik niet. Op leer ketst de dauw af. En die manchesterse broekspijpen, die drogen 

wel op. Evenwel: hij rilt. De maan is aan haar ondergang begonnen, scheef hangt ze voorbij 

het zuiden. Ongelijkmatige bol. Onsymmetrische kegel. Een paar dagen, dan is de linkerkant 

volgroeid.  

Best handig, dit licht van de maan. 

De boom wist hij ook wel zonder te vinden, maar dankzij de heldere lucht ziet Diederik tussen 

groene cox en rijpe gele. En bij de volgende boom tussen roodblossige notarisappel of egaal 

groene.  

Volgende vraag: hoe krijgt hij deze zeiknatte vruchten in de fietstas? Hij zal door moeten lo-

pen naar het hek. Onderarm vol appels, twee notarissen in zijn jaszakken gepropt. Oei, hek 

dicht, dat wordt klimmen. Dat wordt elleboog als hand gebruiken.  

 

Zo stapt Diederik tien minuten te laat op zijn fiets. Pfff, die tien minuten haalt hij wel weer in. 

Ook nu zijn bagage een kilo zwaarder is? Jazeker. Trouwens, op de heenweg had hij klei bij 

zich. Geen kilo, maar toch.  

Diederik maakt de omweg langs Dien. De boerderij baadt in het licht van de maan. De hoeve 

lijkt klein door de immense drie bomen. Het woonhuis lijkt te slapen, de luiken gesloten. Dien 

slaapt aan de andere zijkant. Ze slaapt met de zussen, Grada en Dorien samen in een ledikant, 

Dien in eigen bed. Diederik weet het van horen zeggen, geweest is hij er nooit. Met een roffel 

valt een kastanje over de dakpannen, trr rrrr rrrr rrrrrr.  

Eenmaal voorbij de boerderij zet Diederik vaart. Hij trapt door het bos. Door geen bomen laat 

het witte licht zich tegenhouden. Diederik ziet zo ongeveer elke eikel liggen. Het wit van de 

scheidingspaaltjes is wel akelig wit. 
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„Het eerste wat ik doe is bomen planten. Dit klinkt toch niet,‟ zegt Diederik. 

„Hè hè, ik dacht dat je ging zeggen: onder een boom kun je schuilen.‟Willem. 

„Ook dat. Maar luister nou es goed. Kats tegen de grond valt die regen,‟ zegt Diederik. 

„Nou èn?‟ vraagt Klaas. 

„Inderdaad, nou èn?‟ Dirk. 

„Daar gaat die grond toch van kapot zou ik zeggen. Die spoelt toch wel of zoiets?‟ 

Ha ha ha, hoongelach van de kleiboeren. 

„Zand spoelt weg, klei niet, klei houdt elkaar vast, klei houdt de regen vast.‟ 

O jee, wat heeft hij nu weer gezegd, dat had hij kunnen weten. Maar toch. 

„Weet ik ook wel, maar als je goed luistert kan het net zo goed winter zijn als zomer, je kunt 

niet eens horen wat voor seizoen het is.‟ 

„O, als je dat bedoelt. Wij hebben ook echt wel bomen om het huis. Heel veel zelfs.‟ Klaas be-

gint op te sommen. „Drie beuken, een linde, twee kastanjes, twee drie vier vijf eiken. Maar nu 

ga ik slapen.‟ 

Diederik hoort hoe hij zich omdraait. Dirk snurkt al. Willem slaapt nog niet. 

„Ut geet d‟r aardig op,´ zegt hij.  

´Ut klaotet de aardig op.´ 

´Ut klaotet as te toe.´ 

´Ut geet de duftig heer.´ 

´Ut reagent alderebastent.´ 

´Ut reagent astetoe.´ 

´Doar vullt adig wat.´ 

´Ut hullt niet op.´ 

´Heur t s boatern.´ 

´Daor woj drietenat van Willem. Welterusten.´ 

Diederik denkt aan het blokje klei. Dien had het gekneed en gekneed. Haar hand was er grijs 

van geworden. Vet spul.  

´Ligt hier de polder mee vol?´ 

Ze had twee D´s in het blok gegrift, er een hart omheen getrokken met de stok.  

Ze had om zich heengekeken, was opgestaan, in de boom geklommen en had het blokje in de 

oksel van de spar gelegd.  
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´Kan mooi opdrogen.´ 

Opdrogen? Spoelt toch niet weg vannacht? 
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Dat je er zelfs naar kan verlangen. Naar die ruisende regen van gisteravond. Niks nu. Hele-

maal niks. Bladstil elke struik. Gedempt grijs de hemelkoepel. Alsof het al winter is en zal 

gaan sneeuwen. Of de hele dag niet gaat sneeuwen trouwens. Alsof je al klam wordt en nog 

geen stap buiten de deur hebt gezet, sterker nog, je ligt hier gewoon nog in bed en je verroert 

je niet. Alsof je je eigen middenrif wijderuit moet zetten, anders komt er geen lucht naar bin-

nen.  

Of denkt hij dit omdat het weer drie weken duurt? Eerste morgen pas van drie keer zeven da-

gen en dan is het weer weekend? 

De andere drie ademen rustig. Er klinkt nog geen gestommel op de gang. Draai je nog maar 

een keertje om Diederik, zegt hij tegen zichzelf. 

 

Ze is de woonkamer aan het behangen. Hun tijdelijke huisje is een caravan. Die staat vooraan 

op de akker. Dien loopt over het erf met een mandje aardappelen. „Eten,‟ roept ze. Diederik 

legt de spa neer. Hij stapt over de akker naar de caravan. Vreemd. De laatste passen glibbert 

hij over de klei. Hij komt niet vooruit. Het zweet breekt hem uit. Hij rent over de klei. De af-

stand wordt niet kleiner. 

„Wakker worden man.‟ Willem schudt aan de arm van Diederik. 
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De nummers 20, 85, 22, 23, 24 worden naar perceel gestuurd. Vijf keer vier man hobbelen op 

de kar naar het bietenveld. Eén van hen twintigen stuurt. Klaas. Tien tegen één, wie stuurt 

komt van de klei. 

Plukken en loof snijden, opladen en besturen. Ze zullen gaan werken in twee ploegen, na de 

middag wisselen, hier hoeft geen opzichter aan te pas te komen. Om te beginnen plukken ze 

allemaal natuurlijk. 
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Een biet is een lomp kreng. De eerste de beste maakt Diederiks kiel bij de mouwen al doornat. 

Omvat maar eens het blad zonder nat te worden. Dat lukt niemand. Bietenblad vormt gewoon 

kommetjes en die bewaren misschien nog wel de regen van eergisteren, ha ha, niemand die 

hier openlijk vloekt, maar binnensmonds knallen de verwensingen over het veld. 

„Volgens mij,‟ begint Dirk, „zijn we naar het zwembad gestuurd.‟ 

„Volgens mij pompt het gemaal de verkeerde kant op,‟gaat Klaas verder. 

Willem: „Volgens mij zijn de Zuiderzee kabouters op bezoek geweest.‟ 

„Hoezo?‟ vraagt Diederik. 

„Water uit de tocht naar hier gesleept.‟ 

Zuiderzeegeest, zal hij bedoelen. Diederik kan hem wel volgen. Thuis zakt alles naar beneden, 

zand is niet zo vasthoudend. Klok klok klok, weg. Hier niet. Alsof deze hele grond nog snakt 

naar water. Naar een vracht water boven zich. Naar totale verzadiging met water, tot dobbe-

rens toe, tot zwevens toe, tot spelens toe. Er hoeft hier maar dauw te zijn of de akker is ver-

heugd. Er hoeft hier maar bietenblad met kommetjes te staan of de akker lacht. Er hoeft hier 

maar een buitje te vallen of de akker zingt. Moet hij hier eigenlijk wel naar toe gaan? Er hoeft 

maar een gek de bemaling stop te zetten en daar zit je dan op de zeebodem met boerderij en 

have en gezin en al. Is hij niet knettergek dat hij zich opgegeven heeft? Van schoonmoeder 

nog drie keer tweehondervijftig gulden moet lenen ook?  

De biet laat los. Zó nat is de aarde nu ook weer niet dat alles zuigt. De aarde is tussen nat en 

droog in. De biet glijdt uit de donkerte. Diederik legt hem in de rij. Hij werpt een blik naar 

achteren. Vaalwitte bonken. Knal groen blad. Op slag is hij overtuigd. Zúlke bieten. Zó‟n op-

brengst. Dat is hem thuis nog nooit gelukt. En zó‟n lange rij. Dat is wat anders dan de keuter 

perceeltjes thuis. Dien, ik zorg voor een goede toekomst. 

De natte mouwen deren Diederik ineens niet meer. Droogt gauw genoeg op vandaag. Hij be-

ziet de hemel met een half oog. Dicht. Grijs. Nou ja, dan droogt het maar niet vandaag. Ik heb 

altijd nog vel op mijn armen. Rustig slaat Diederik de bladerdos opzij, omvat de plant bij het 

bladbegin, trekt net genoeg zodat de knol mee geeft. 
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Hoekig wezentje fladdert langs het raam als Diederik het dicht maakt. Vleermuis. Alweer 

wakker geworden? Het is nog geen half acht, lange nacht voor de boeg beestje, kun je lekker 
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veel vliegjes vangen of nee, vangt in een zomernacht vast veel meer al is die nacht veel korter, 

wat weet ik er eigenlijk van, vang je meer in een korte zomernacht met veel vliegjes of in een 

lange nazomernacht met weinig vliegjes? Wanneer ga je je winterslaap beginnen maar trou-

wens, waar huist dit beest in het nieuwe land? Diederik sluit het raam. Hij draait zich om.  

„De lampen kunnen aan.‟ 

De eetzaal baadt ineens in licht.  

 

Ze doen tegen elkaar. Kamer 85 tegen kamer 31. Samen met één sjoelbak, de rest is bezet.  

„Geeft niks,‟ zegt Willem. „Wij doen het zo, kijk, hier ligt mijn horloge, eerst wij vijf minuten 

en dan jullie.‟ 

„Dan moeten we ook afspreken hoelang we spelen.‟ Jan weer, het pietje precies van kamer 31.  

„We doen dertien potjes,‟ grijnst Willem. „Nee, twaalf natuurlijk. Een uur. Wat doen we met 

de bok? Mag overnieuw of mag niet meer meedoen?‟ 

Mag niet meer meedoen. 

Willem haalt notitieblok en pen uit de kast. „Nnnnuuuu,‟ roept hij terwijl hij terug klost. Daar 

zwiert de eerste schijf over het bord. Klaas. Binnen. Twee punten. Hij schat de opening van de 

vier in, schuift de schijf die kant op.  

„Kom op,‟ zegt Dirk, „sneller man, niet zo precies.‟ 

Daar zoeven de schijven het hout over. Opstopping voor de ingangen. Jammer dan. Willem 

trekt de scheiding tussen in en uit, gevieren stapelen ze alles weer op. Tweede keer.  

Puntje van de tong uit de mond. Hij stuurt de steen richting drie. Joo, gelukt, vier keer vier 

stenen en nog een potje te gaan.  

Zesennegentig punten. 

Dirk is aan de beurt.  

Dirk is een felle gooier. De helft van de stenen komen in het doel terecht.  

„Joo, al zestig punten.‟ 

Diederik is als derde aan de beurt. Zachtjes schuift hij de rondjes over het bord. Tikt een schijf 

aan die er bijna in zat. Schicht een schijf via de rand in de goeie richting. Het is duidelijk: veel 

gesjoeld die Diederik. Honderdenvier punten. 

Willem kan nog een halve minuut spelen. De eerste in de vier, de volgende ketst tegen het 

muurtje.  

„Jammer.‟ 

Dorus, Jan en Joop en Dick.  
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Dorus als haantje de voorste natuurlijk. „Bok,‟ schreeuwt hij. „Terug.‟ 

„Nee, mag niet meer meedoen.‟ Willem. 

„Lekkerrrr,‟ zegt Dicky dikzak. 

„Ja, zat je lekker?‟ 

Joop is aan de beurt.  

„Geef em een hengst.‟ Dorus, nog rood aangelopen van het eerste potje. 

„Bok,‟ schreeuwt Dicky dikzak weer.  

Snapt hij het nóg niet? Mag niet meer meedoen, die steen. 

Dorus gaat tegen hem aan staan, pakt hem in het kruis.  

„Hi hi hi,‟ grijnst Dicky dikzak. Hij zakt iets door de knieën.  

„Lekkere kamer hebben jullie,‟zegt Dirk. 

„Slapen jullie ook weleens?‟Willem. 

„Kom Dicky, gooien die ballen.‟ Wie had dat gedacht, de ene na de andere schijf zoeft naar 

binnen.  

„D‟r in.‟ 

„Alweer d‟r in.‟ 

 „Ook al d‟r in.‟ 

„Lekker Dicky?‟ 

„Zo. Die zit,‟ zegt Dick. Hij mag dan het mikpunt zijn, hij heeft wel het beste gegooid.  

honderdtien punten.  

„Joo, schuiven die schijven.‟ 

„Bam. Jammer, net niet binnen.‟ 

„Mag niet binnen.‟ 

„Mag tie niet binnen?‟ 

„Kom, kets em d‟r in man.‟ 

„Bok, hier Dorus, nieuwe kans.‟ 

„Joo, twee d‟r in, hoe krijg je het voor elkaar?‟ 

„Kom, harder schieten,  niet zo benauwd.‟ 

„Zo wordt het nooit iets met jou.‟ 

„Hier, hier, hierrr, mikkennn.‟ 

„D‟r overheen.‟ Gefluit. „Mag niet, terug.‟ 

„Ik ben aan de beurt.‟ 

„Ja, jouw beurt, jij mag.‟ 
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Kamer 31 wint glansrijk, dankzij Dicky.  

„Joo, Dicky, klasse man, kijk eens.‟ 

Dorus gaat met z‟n hand in het kruis, heft de hele handel naar voren. 

„Hi hi hi,‟ grijnst Dicky. 

Wel leuk, niet leuk? Diederik zou het niet weten. Hij is blij dat hij kamer 85 heeft, dat weet hij 

wel. 
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Alle grijsheid is weg, de wattendeken is verdwenen, het grijze moeras dat tegen de hemelkoe-

pel geplakt zat is losgepeld. 

Vanaf de gang klinkt gestommel.  

Diederik trekt de deken om zijn hoofd. Een minuutje nog. Hij draait heen en weer, wikkelt 

zich in laken en deken tot hij een ingebakende landarbeider is. Hij kijkt naar de hemel, inge-

zwachteld staafje mens voelt hij zich met ogen die vermogen de ruimte in te kijken.  

In het bed naast hem draait Willem zich om. Klaas klinkt alsof hij zich languit rekt, hij 

geeuwt.  

Diederik is een ledenpop met ogen die een blikveld van honderdtachtig graden bestrijken. De 

verte is eindeloos, sterren op honderden lichtjaren afstand, heeft Diederik gelezen.  

Het gestommel in de gang gaat naar twee kanten. Tijd om op te staan. Vandaag mogen ze hem 

de hele dag bieten laten plukken, gebukt en wel, sloten uit laten graven in de klei, geen pro-

bleem. Vandaag voelt hij zich een jongetje van tien dat opstaat, eet, knikkerzak meeneemt 

naar school, gebutste stuiter, matte pottenbakkers en ozo doorzichtige knikkers. 

Diederik maakt zich los uit de dekens en zet zijn voeten op de vloer. Willem is hem net voor, 

hij knipt het licht aan. 
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Geliefde Diederik 
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De jongens liggen op bed. Grada en Dorien zijn naar de vereniging. Moeder is naar Tonia 

van Wassinkhuus, vanavond moeders beurt om haar voor te lezen.   

Wacht, even de lamp aandoen, anders zit ik hier ook als een blinde te schrijven. 

Licht nu. 

Ze zeggen allemaal dat het zo vroeg herfst dit jaar. Zóveel blad dat al valt. De eiken al rood 

aan het worden, de walnoot knalgeel. Of dat dat komt omdat de zomer zo slecht was? Niet dat 

ik verband snap tussen veel regen en dus veel blad en dat dat dan slapper vast komt te zitten 

of zoiets? In elk geval kun je merken dat de bomen van slag zijn. Hitte, dat hebben ze gemist. 

Veel zon en soms regen, dat wil een boom. Niet: veel regen en soms zon. Ja, zoiets zal het wel 

zijn. Slappe weke groene bladeren. Slappe weke plantenstengels.  

Maar ik zit je te vermoeien met iets wat je daar helemaal niet ziet: verkleurende bomen. Nou, 

doe je ogen maar dicht dan. Dan zie je ze voor je. En ik doe mijn ogen dicht om de kale polder 

te zien. Er zullen toch al wel struiken langs de percelen staan? Per ongeluk zomaar gegroeid?  

‘Onze’ plek blijft altijd groen. Wat een wonder, die sparren en dennen. Staan daar maar 

doodrustig altijd hetzelfde te blijven. Waarom eigenlijk? Een lariks laat toch ook de naalden 

vallen? Nou ja, ik ben geen bioloog. Had vader nog geleefd, hij had vast het antwoord gewe-

ten. Meester Knotneerus wilde dat hij ging studeren, vader wou niet, boer wou hij worden. 

Zuiver doordenken, dat kon hij. Ik weet wel dat een spar nog op grote hoogte groeit, en nog 

ver naar het noorden. Heeft het daar iets mee te maken? Maar wacht even, in de tropen groei-

en toch ook palmbomen en die blijven ook altijd groen toch?  

Je hoort het wel: vragen genoeg maar antwoorden, ho maar.  

Aan het werk Dien, klompen aan en buiten de vensters dichtmaken. 

Nog één vraagje: wat voor bomen planten wij als ons een plek ten deel valt?  

Antwoord: lindeboom in elk geval, een eik, een beuk, tamme kastanjes, walnoten, veel appels 

en peren en pruimen en kersen; langs de weg een hele rij populieren, goed. En welke ben ik 

vergeten? 

 

Je Dien 
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De akker is bedekt met het prille groen. Mosterdzaad. Niet dat daar iets mee gedaan wordt, het 

dient niet tot veevoer, het wordt niet ingekuild, niks. Het staat maar te groeien in de herfst en 

dan wordt het compleet ondergeploegd en dat geeft voedingsstoffen in de grond en ruimte in 

de grond en dan wordt de wintertarwe ingezaaid. Of het staat daar nog bij de eerste vorst, 

vriest tot snot en daar komt de voorjaarsploeg en die snijdt door de akker en verandert deze in 

„zaaiklaar.‟ Groenbemester noemt de voorlichter dit tijdelijke groen, dit groen tussen twee 

oogsten door. Verbetert de structuur van de grond zegt de voorlichter maar Diederik kan hier 

met de pet niet bij, deze verspilling van grond. Thuis is de rogge er nog niet af of hup, 

desnoods voordat vader melkt loopt hij de rogge akker al te ploegen en roetsj, na het melken 

even eten en dan snel verder want het knolzaad moet de grond in, liever nog op 12 augustus 

dan op 13 augustus en liever op 14 augustus dan op 15 augustus. Knolzaad voor sappige 

paarswitte dunne knollen, loof als voer voor de koeien in november, knollen als kuilvoer voor 

de winter.  

En hier staan dan acht hectares vol groene plantjes. Onderploegen… Hoeveel beesten kunnen 

hoeveel dagen hiervan eten?  

Voer voor de grond, Diederik, legt hij zichzelf uit. Je moet in het groot denken.  

Hij steekt de spa in de graszode. Ze moeten deze tocht verbreden, de ontwatering van dit per-

ceel bleef achter bij die van de andere akkers. Graaf maar tien centimeter weg, een meetlat 

hoeft niet mee, elf, negen centimeter, geeft niks. Willem en Dirk spitten aan de overkant, 

Klaas staat twee meter verderop. Dit is geen karwei om elkaar voor de voeten te lopen. Beter 

een eigen gebiedje en dan plak voor plak wegscheppen. En of deze mist nog op zal trekken 

vandaag?  

„k Zag twee beren broodjes smeren..‟ Willem. Ook hij rammelt dus van de honger.  

„Zag twee apen appels rapen,‟ zingt Klaas.  

Ze slepen elkaar het laatste halfuur door.  

„Twaalf uur. Schaftennn.‟ 
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O ja, ze vroeg zich nog iets af. Dirk, Klaas, Willem en Diederik liggen juist in bed. Aan de 

hemel is nog steeds niets te beleven, dichte grijze donkerte met nog geen verkouden ster te 
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zien. Diederik heeft zich op de rug gedraaid, al zijn vermoeide ledematen moeten eerst rusten, 

ontspannen voordat dit lichaam van plan is in slaap te vallen.  

„Waarom verkleurt een boom zo vroeg dit jaar,‟ vraagt hij. 

„Veel te veel blad misschien, geeft misschien losse aanhechting?‟ oppert Dirk.  

„Regen en regen en nog eens regen deze zomer, misschien heb je gelijk,‟ zegt Klaas. 

Diederik strijkt met zijn handen over zijn buik. Ontspan maar wat strak zit. Hij poogt zijn be-

nen tot ledenpoppen te laten liggen. Zo gauw hij niet oplet, liggen ze weer verstrakt. 

„Grr, spit krijgt een mens van het spitten,‟ mompelt hij in het donker.  

„Ha ha keuterboertje, was die kleigrond te zwaar voor jou?‟ plaagt Dirk. „Toch een slimme 

vraag van jouw Dien, toe, doe een goed woordje voor mij bij haar zusje, dan maak ik het uit 

met Gertina.‟ 

„Geef mij Dien zelf maar,‟ zegt Klaas. „Kruisbestuiving is altijd gezonder.‟ 

„Kruis be  stui ving…‟  Lachen. 

.  

„Zuurstofgebrek,‟ zegt Willem. Door de regen is de grond aaneengeklit en dat geeft te weinig 

beluchting aan de wortels als jullie mij snappen, de berken bij ons in het veen zijn ook altijd 

eerder geel.‟ 

„Je kon weleens gelijk hebben,‟ zegt Klaas.  

Diederik draait op zijn zij. Deken tot zijn oren en slapen graag. Hij ligt precies goed. 

Voor even ja. Schouder en nek verstrakken. Zuchtend gaat Diederik weer op de rug liggen. En 

den Landman, geruscht viel hij in slaap? Wie zo‟n zin schrijft heeft nooit in de klei gepit.  

Van de overkant klinkt rustige ademhaling. Willem draait zich om. Diederik ligt nog steeds op 

de rug. Word slap, zegt hij tegen zichzelf maar zijn schouderspieren zijn net kinderen, als je 

even niet kijkt dan gaan ze gewoon verder met wat niet mag.  
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„Kom, we gaan nog even naar buiten,‟zegt Willem. „Ik laat jullie iets zien.‟ Het is te vroeg om 

naar bed te gaan. Het is te laat om nóg een potje monopoly te spelen.  

Ze bergen het geld op, kleur bij kleur. Dirk vouwt het bord ineen. Deksel op de doos, doos te-

rug op de plank.  

„Jas aan?‟ 
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„Nee, kiel is zat,‟ zegt Willem. Hij loopt de deur uit maar bedenkt zich, laarzen aan. 

Vier paar schoenen staan nu tussen alle laarzen en vier mannen klossen over de klinkerweg. 

Dit doen ze nooit, dit lijkt ze eigenlijk ook eerder iets voor vrouwen maar ja, vooruit.  

„Wat is er te zien, vertel op,‟ zegt Klaas. 

„Even wachten. We moeten verder weg van de barakken.‟ 

„Mooie avond,‟ begint Diederik en de andere drie schieten in de lach.  

Toch heeft Diederik gelijk. De kiel had zelfs bijna thuis kunnen blijven.  

Is de zomer voorbij, wordt het mooi weer, denkt Diederik. Hij brengt zijn hand naar de wang. 

Opgeslagen zon. Er hangt nog wat grijsheid over de akkers. Nog steeds oververzadigd, van die 

natte zomer.  

„De Zuiderzee heerst over het land.‟ 

„Poepoe, dichtertje,‟zegt Willem. „Niet zo fatalistisch. Kijk omhoog man.‟ 

Inderdaad. Aarzelend grijze atmosfeer en onmiskenbare sterren aan de hemel.  

„Nou, wat moeten we zien?‟ 

„Nog iets verder weg,‟ zegt Willem. 

„Moeten we misschien gearmd gaan lopen of zo, „ vraagt Dirk. 

De klinkerweg is breed genoeg voor vier mensen om losjes te slenteren.  

Diederik heeft zijn handen in de zakken gestopt. Hij legt ze allebei op zijn buik. Wat een koe-

pel, wat een wijdsheid, moet heel normaal zijn voor Dirk en Klaas, is niet normaal voor hem. 

Hij is blij dat hij laarzen aan heeft, huisje voor zijn voeten. 

„Nu zijn we ver genoeg.‟ 

„Zien jullie daar die steelpan? Grote Beer. Doe dat rechterstukje vijf keer naar boven en dan 

zie je daar een ster, de Poolster, oké? Nou, daar is precies het noorden. „ 

„Hoe weet jij dat?‟ vraagt Klaas. 

„Dat weet ik. En nog iets, alle sterren bewegen maar die Poolster beweegt niet.‟ 

„Dus je bedoelt… Dat is dus altijd het noorden?‟ 

 

Om de Melkweg helemaal te zien zijn ze op de grond gaan liggen, vier mannen liggen op de 

klinkers. Ze hebben de kiel onder zich gespreid. Ze stellen zich voor hoe ze tegen de binnen-

kant van een schijf aan kijken.  

„Je kijkt eigenlijk tegen de doorsnee van iets waar de aarde ook in rondtolt,‟ zei Willem. 
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Kamer 85 loopt terug. De laatste waterdamp is in wat dan ook opgelost, spiegelglad is de at-

mosfeer. Fluweelhelder is de stof van het duister.  

„Jammer, dat licht daar.‟ 

„Nou, dan lopen we toch achteruit.‟ Dirk draait zich om en de anderen draaien zich om. Ze lo-

pen achteruit en ze botsen expres. 
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Wat hun landje in de zomer heeft gemist, krijgt het in deze oktobermaand overvloedig, de zo-

veelste dag alweer die baadt in zon. In een oktoberzon, vanzelf lager en witter maar toch. Wil-

lem, die nooit een pet draagt heeft een zakdoek om zijn hoofd geknoopt, hooien in oktober, 

dat gelooft toch niemand. 

Straffe zuidenwind blaast over wat dor op het land ligt. Klaas stuift ginds al met de harkeerder 

en maakt rolletjes, de anderen dwalen met een gavel en verleggen het hooi, plukje voor plukje. 

Konden we hier spriet voor spriet verleggen, we zouden het ook nog doen denkt Diederik, niet 

alleen ik, wij alle vier. Wie zozeer alles meekrijgt van de Here, wie zou daar zelf niet een 

steentje bij willen dragen. De geur van het hooi is onwerkelijk, klopt echt niet met het scheve 

licht van de zon en toch is het zo. Hij steekt een bosje hooi aan de gavel, schudt aan de steel, 

laat het hooi omlaag dwarrelen. Feitelijk zitten ze hier iets onnodigs te doen, een druppeltje 

droogte toe te voegen aan een zee van zon en wind, feitelijk konden ze dit uiteen en ineen 

schudden aan boer Klaas overlaten en zelf ergens in het weiland op hun ruggen gaan liggen, 

ja, nu nog wel, het midden van de dag is juist voorbij maar straks zijn ze alle vier weer hard 

nodig, ze moeten op tijd met de oppers beginnen, om drie uur zo hebben ze afgesproken want 

tegen vijven daalt de kou weer neer en mengt zich met de warmte en condenseert zich tot 

dauw, Diederik strooit hooi in de rondte, verzet een paar passen. Lagen ze hier nu en keken ze 

omhoog, wat zagen ze dan? Strakste blauwste lucht, onmundig blauwe lucht, alderebastend 

blauw Dien en net zo bezaaid met sterren als vorige week in de avond alleen niks van te zien. 

En toch net zo bezaaid. Diederik beziet hen vieren een seconde vanuit de hoogte, steeds hoger, 

vier mensjes die stippen worden, dan niets meer, onaanzienlijk bolletje aarde alwaar hij, Die-

derik, rechtop loopt, loodrecht op de aarde staat een mens en de komende uren heeft hij een 

soort wandelbaantje over de akker, totaal geen zweetwerk zoals middenin de zomer, de wind 

blaast het minste zweet onmiddellijk weg. 
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De suikerbieten liggen in een hoop langs de akker. Traktor met grijptanden neemt grote hap en 

zwaait naar de boot. Bonkebonkebonk, daar vallen ze. Kamer 85 is met dit karwei belast. Wie 

de grijptanden besturen zou? Willem en Diederik in elk geval niet. Klaas. Of Dirk. Dirk mocht 

het doen van Klaas. De bonken die wegrollen, die moeten zij drieën ophalen.  

„Suikerbommen,‟ noemt Dirk ze. 

„Bietenbonken,‟ zegt Klaas. 

„Bleekscheten,‟ vinden Willem en Diederik.   

Wat wegrolt, daar is de riek. Prikt de biet aan de tanden of tilt de biet naar de hoop, laat daar 

vallen.  

Het is te koud om stil te staan. Er staat een gure wind vandaag. Fantoombomen laten hun bla-

deren los bij elke vlaag, zo‟n dag is het. Diederik ziet de akkerrand met gele bladeren bedekt 

van de fantoompopulieren, door de lucht is het een gezweef van blad. Dirk stuurt de grijper 

met een nieuwe hap. 

De drie doen een wedstrijdje biet lopen: bonk op greep, greep rechtop zien te houden en wie 

het eerst bij die gindse loods is. Klaas wint. Triomfantelijk staat hij tegen de schuur. Zijn voe-

ten zijn op kleibonken geboren, waar de voeten van Diederik en Willem elke oneffenheid nog 

aftasten.  

„En nu, tehehehe rug.‟ 

Daar gaat het weer. Er ruist een wind door de lucht. Fantoomtakken buigen, stoten hun blad 

af, daar, zweef maar met een boog en vlij maar neer. Diederik wint, ha ha, Klaas overmoedig 

en wel liet een biet wegschieten.  

Fantoombladgeknisper over de akker. 

Fantoombladgeritsen van de populieren.  

Nog een keer en nu met twee bieten. Twee bleekscheten op drie grepen in zes handen vastge-

houden zweven boven de akker, schuddend, schokschouderend. Klaas wint alweer niet, de 

kluitige klei mag hij dan kennen, hij moet teveel op die twee bieten letten. En dat kan Willem 

nu net weer heel goed. Hij stelt zijn hele lichaam in dienst van die twee knollen daar op die 

tanden. Dát moet stil blijven, alles mag buigen en krimpen en de grond aftasten en de ene kant 
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op zwaaien en de andere kant op, die twee daar mogen hier niks van merken. Zijn eigen li-

chaam wringt zich in allerlei bochten, maar wel rondom de steel die tegen zijn zij rust. Hij 

wint.  

Terug wint hij ook.  

Diederik maakt het niks uit. Het fantoomblad blijft hem maar om de oren vliegen, lag het aan 

hem dan hield hij niet stil bij de schuur maar dan rende hij kriskras deze zes hectare over, met 

twee bieten of met één biet of met helemaal niets, geeft niet. Boom laat blad los, blad zweeft 

tussen hemel en aarde en plok, landt zacht, kan niet verder. Geel blad tegen zwarte akker, 

achtentwintig eindoktober dagen zitten in dit lichaam geklonken, Klaas en Willem staan al-

weer bij de bietenhoop en daar komt Diederik nog eens aan. 

Dirk claxonneert, werken jullie, spelen is afgelopen.  

Rommelige ganzentroep kwettert boven hun hoofden, zwart gespikkelde spreeuwentroep golft 

langs grijze hemel en alsof het allemaal buiten hem om gaat, schuift Diederik de bieten terug, 

bonkebonk, hier is de hoop, hier horen jullie thuis.   
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„Het lijkt wel een hol,‟zegt Klaas. Ze stappen de schuur in om daar te schaften.  

„Je stapt echt omlaag.‟ 

„Je moet eigenlijk met een trappetje naar binnen,‟ zegt Dirk. 

„En zij daalden af, den stal in,‟ declameert Willem. Hij pakt met Diederik het bankje op en zet 

het voor de deuropening.  

„Zo, uit de wind en in de zon. Nog meer wensen?‟ 

„Ja. Jouw schoonzussen hier,‟ bromt Dirk. 

„Als dat zou kunnen,‟ zegt Klaas. 

Willem zegt niks. Ziet Diederik hem kleuren? 

„Dien met de zussen hier, dat zou alderebastend mooi zijn.‟ 

Het is toch al zo‟n dag dat hij aan Dien denkt. De tederheid hangt in de lucht, zozeer verwamt 

de zon deze herfstige aardbol met strakke stralen. Niet gehinderd door het minste vocht. Het is 

gewoon onmogelijk om niet aan Dien te denken, met haar lange vlechten en anders wel met 

haar broertjes die – wie weet – hun korte broeken voor de dag hebben gehaald en die niks an-

ders doen dan spelen. Rondom het huis.  
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Aan zijn moeder heeft hij ook al gedacht, hoe blij ze zal zijn met deze zon, ha, misschien nog 

echte oranje tomaten met deze zon. Hij hapt van zijn boterham met kaas en roggebrood. Dirk 

heeft koek en kaas op zijn boterham, Willem kaas, Klaas roggebrood en stroop. Ze doen er het 

zwijgen toe. Wie de hele morgen hompen klei heeft verstrooid die heeft alle energie wel zo 

ongeveer aangesproken en die energie behoeft aanvulling. De zon staat al laag, midden okto-

ber. De zon komt met scheve stralen op hen gevallen en Diederik had op dit moment nergens 

anders willen zitten dan precies hier. Toch zitten ze wel verduld laag, kijk, 

„Dit erf begint hoger dan de dorpel.‟ 

„Begint ook hoger, klopt,‟ zegt Klaas. „De bestrating komt ook een paar centimeter hoger te 

liggen want de grond klinkt nog in.‟ 

„Hoeveel?‟ vraagt Diederik. 

Willem heeft zijn boterhammen op. Hij gaat staan, houdt zijn hand boven de ogen en tuurt de 

diepte in.  

„Over vijftig jaar,‟ zegt hij. 

Alle vier schateren ze nu, met een ondertoon van ongerustheid. Wat als het echt zover inzakt, 

wat als niet te voorzien valt hoever? 
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Lieve Dien 

Het is gelukkig alweer de tweede zondag, volgende week zie ik jullie weer. Weet je dat de ar-

beiders in de Wieringermeer maar eens in de acht weken naar huis mochten, dan ben ik toch 

blij dat we in de moderne tijd leven.  

We zijn weer ter kerke geweest in Kampen, vier gereformeerde kerken zijn daar en zo groot is 

deze stad nu ook weer niet, nou ja, allemaal studenten aan de Hogeschool natuurlijk, vandaag 

sprak ik zo’n student, hij was werkelijk geïnteresseerd in ons werk hier dus ik zei: fiets maar 

mee straks. Zo gezegd zo gedaan, Theo heet hij trouwens, wordt vast wel een goede dominee. 

In elk geval eentje met interesse voor mensen. De helft van de studenten komt trouwens uit 

Friesland en Groningen zei hij. Hijzelf komt uit de kop van Groningen, zijn grootvader heeft 

daar nog land verkregen door natuurlijke afzetting van zeeklei, zoals hij zei: die plakt gewoon 

vast tegen het land. 
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Hij vond het knap van de mensen om een nieuwe polder te maken maar hij vond het niet mooi 

dat hier alles zo kaarsrecht wordt aangelegd, dat doet gekunsteld aan zei hij terwijl in het echt 

de landaanwinning via gebogen lijnen gaat.  

Op mijn beurt vroeg ik hem dus naar die hele noten bij het zingen, nou, daar was dus niets 

theologisch aan. Het verandert pas bij een nieuwe dominee of bij een nieuwe organist. Zo 

trapten we naar de barakken met ons vijven, boerderijen in aanbouw zag Theo en kleine ar-

beidershuisjes, ook dat was niet des Heerens, zei hij en hij vertelde dat er Groningse boeren 

zijn die hun knechten bij nat weer toch de zware klei opsturen met de ploeg, niet voor niets 

werden de arbeiders in Groningen liever communist dan christen, zou hij ook gedaan hebben 

trouwens. 

Gelukkig maar Dien dat het er bij ons gemoedelijker aan toe gaat, jullie Bernard werd het-

zelfde behandeld als jullie allemaal alleen dan misschien dat hij boven de deel sliep maar ja, 

dan hoort hij het ook als eerste als er iets met de koeien is. 

Waarom er nog zoveel grond met de hand werd verspreid, vroeg Theo, daar zijn toch allang 

machines voor. Die drukt de grond te vast ineen terwijl we juist een rulle losse bovenlaag 

moeten hebben. Daar kon hij zich iets bij voorstellen.  

Halverwege keerde hij weerom, hoe moest zoals hij zei z’n eigen potje gaan koken en we zou-

den elkaar wel weer zien ooit, in de Westerkerk. 

Dien, is het bij jullie ook zulk mooi weer? We hebben afgelopen week gehooid, in drie dagen 

fris droog gras. En dat nu het al half oktober is. De Here geeft niet en de Here geeft, zal ik 

dan maar zeggen op deze zondag. Natte zomer en zonnige herfst in dit geval. Gods weer en 

Gods wil, loop er doorheen en wees stil, ha ha, wie is hier eigenlijk de dominee? 

Hoeveel sproeten zijn er bijgekomen op je gezicht? Ik zal ze volgende week gaan tellen. Voe-

ren jullie al bietenloof bij en groeien de knollen nu hard en zijn ze in november groot genoeg 

denk je? En zag het monsterboekje er weer tiptop uit, vast wel, jullie vader zou trots zijn op 

jullie.  

Nou Dien, de sjoelschijven zweven door de bakken, ik ga eens een potje meedoen, de zon 

schijnt stilletjes naar binnen en ik zeg tegen de zon: groet Dien van mij.   

                                                          Diederik 
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Ter Apel heeft honger, de enorme mond van de suikerfabriek daar wil eten en zo gaan de 

schepen vol beladen door de vaarten en zo denderen de vrachtauto‟s over de zuidelijke en oos-

telijk en noordelijke en ringwegen en houden halt bij de bietenhopen en houden ook hier halt. 

Kamer 85 moet de langs gevallen bieten redden, de weg gerolde bieten, niet dat dat nu zoveel 

geld in het laatje brengt maar ze staan hier toch, ze moeten de weg ontglibberen zoals Willem 

dat noemt. 

Klei van de weg afschaven. 

Aangekoekte bietenpulp afscheppen. 

Vast gereden traktorsporen afschrapen. 

De kielen liggen bij het schafthokje. De mouwen van de overhemden zijn opgestroopt. 

Diederik haalt de pet van zijn hoofd en veegt het zweet van zijn voorhoofd. Eerlijk gezegd: 

die denderende grijper voor de traktor, die enorme compacte bak achter de vrachtauto‟s en de 

ene wordt beladen en de andere staat klaar: het is hem iets te zwaar allemaal en te grote ban-

den en te veel lawaai en hij wacht op het moment dat de aarde zich ter plekke opent en dat ze 

hier met man en macht vergaan. Verzuipen.  

Hij wipt de biet op de greep, steekt een tand in een tweede biet en loopt naar de hoop. 
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Lieve Diederik 

 

Weet je dat de eiken al kaal zijn? Dat is best wel vroeg voor de tijd van het jaar, oktober heeft 

nog tien dagen te gaan en dan hebben we november nog. De jongens kunnen geen eikels meer 

rapen, die liggen echt onder een laag bladeren verstopt.  

Weet je wat ik denk als ik over de weg loop en me omringd weet door die staken? Het is net of 

ik in een toekomstige tijd loop. De weg is ook al zo licht, de zon schijnt dwars door de eiken zo 

op de straatstenen. Ik houd jou maar even uitvoerig op de hoogte omdat daar bij jou geen 

boom te bekennen is in de wijde omtrek. 

Het gras wordt nu toch duidelijk minder. De koeien lopen soms te bleren, echt najaarsgeluid 

als je dit zo hoort. We voeren ze bij met bietenkoppen, dus ze komen maar wat graag naar de 

melkschuur tegenwoordig. 
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En moet je nagaan, Wim en ik moesten van moeder alvast de boompjes uitzoeken voor de 

kerst. Een boom of twintig verkopen we toch wel elk jaar, vader was daar heel secuur in, die 

had oog voor het bos en oog voor de klant.  

Maar voordat het kerst is, zie ik jou nog twee keer, komende vrijdag om te beginnen, ik ver-

heug me er best wel op… 

 

                                                    Dien 

 

P s  Zou onze schuilplek nog schuilplek zijn nu alles zo kaal wordt? Of zal ik alvast twee koe-

dekken naar de plek smokkelen? Eentje om op te liggen. Eentje om onder te liggen. Camoufle-

ren we met takken en blad. Goed?  
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Waar de deken ook maar iets teveel ruimte laat, dringt de kou zich op. Wie ook maar met een 

teen buitenboord geraakt wordt onmiddellijk door kou bevangen. Diederik wikkelt de deken 

om zich heen, trekt zijn been op. Aan zijn neus had hij het kunnen weten, tintelkou komt door 

het raam naar binnen en is door geen vier slapende lichamen tegen te houden, wel het eerste 

moment, zo stelt Diederik zich voor, uitwaseming doet de kou smelten, sluit elk koudeeltje in, 

lost het op tot onvindbaar maar daar is nieuw getintel, dobbert onstuitbaar de barak binnen, het 

is toch klein en fijn en samengedrukt, het kan overal door, het bombardeert dit nanachtelijk 

klimaatje met fijnste deeltjes, ontstaat daar soms mist in dit slaapvertrek of waar blijft al die 

wasem? Wordt het doorsneden van kleinste kou partikels, onschadelijk gemaakt en is nu de 

kou de baas? 

Ineens is Diederik klaarwakker. Nee toch, alle appels die nog aan de boom hangen en alle pe-

ren, heeft moeder ze al op tijd in kistjes gedaan en de bieten? Hoe streng heeft het gevroren? 

En de dahlia‟s, staan die verfrommeld op de steel? Hun vlammend rode buitenblaadjes door 

rottend bruin omgeven? 

Diederik wil wel naar huis snellen. 
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Uit de keuken klinkt het schelle ketsen van messen tegen elkaar, het ineen zetten van de kop-

jes. Diederik hóórt hoe het vorige kopje als holte de volgende omvat. Het tetuutuute van bord 

die op de stapel terecht komt herkent hij, de korte heldere klank als het een schoteltje is. Hier 

in de eetzaal zijn ze juist klaar. De tafels zijn aan de kant geschoven, de stoelen staan in rijtjes, 

Diederik houdt vier plaatsen bezet. Achter hem schuiven stoelen over de grond, dan sterft het 

laatste geluid weg uit de keuken. Willem staat voor de lessenaar. Hij is niet nerveus of niks. 

„Mannen, de inleiding van deze woensdag 24 oktober heeft als onderwerp: Gods wil en drai-

nagebuizen.‟ 

Er klinkt gegrinnik achter Diederik, maar dat verstomt direct als Willem  zijn betoog begint.  

„Wat moeten we aan met Gods wil in deze moderne tijd,‟ begint hij.  

„De Urkers die hier aan de dijk werkten zeiden:  

“De mens is hovaardig om de Zuiderzee te willen beheersen, om deze af te sluiten en om de-

len droog te leggen. Waar de Here water heeft geschapen, daar moeten wij dat zo laten.” Zo 

spraken de Urkers die hun broodwinning zagen verdwijnen. Andere Urkers zeiden:  

“Het is Gods wil dat deze Noordoostelijke Polder geschapen wordt, zo komt er werk voor ons 

en zo komen de nieuwe bewoners hier boodschappen doen en zo kunnen wij de polder in met 

stoffen en garens en potten en pannen.”  

Mannen, is deze drooglegging nu Gods wil of niet? En wat moeten wijzelf hiervan denken? 

Wij, die hier – naar wij hopen – eens zullen wonen. Het regent overvloedig en de drainagebui-

zen voeren alle water borrelend en bruisend af, zijn die buizen dan Gods wil? En als ze net iets 

te scheef gelegd zijn of net iets te weinig scheef of als ze ergens verstopt raken en onze toe-

komstige akker blijft te nat, is dat dan Gods wil?‟ 

Diederik hoort duizend keer liever de ontspannen stem van Willem dan die galmende stem 

van Horsterink, inderdaad, wat is Gods wil, hoe kon het Gods wil zijn om zijn zusje tot Zich te 

nemen twintig jaar geleden en hoe kon het Zijn wil zijn, dat het touwbrak en dat haar kistje het 

graf in donderde….. 

„……troep ganzen neerstrijkt en de nieuwe plantjes oppikt en de akker kaal achterlaat, is dat 

Gods wil? Nog een vraagstuk, de oorlog en de Noordoostelijke Polder. Was het Gods wil dat 

de Duitsers ons land binnen vielen? En deze polder lag er woest en ledig bij, net omringd door 

dijken, sinds 9 september 1942 om precies te zijn. Het werd een toevluchtsoord voor onder-

duikers, Nederlands Onderduikers Paradijs heette het ook wel of: Niet Over Praten. Was het 

Gods wil dat deze verlatenheid hier bestond en dat er barakken gebouwd werden en dat on-
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derduikers hier terecht konden en mensen die tewerk gesteld waren in Duitsland ontheffing 

kregen om het hier te ontginnen? Gods goddelijke wil? En als de Duitsers als wraak vervol-

gens de dijken doorgestoken hadden en alles en iedereen hier verdronken was, was dat ook 

Gods wil geweest?‟ 

Die Willem verdomd, als Diederik tenminste zo vrij mag zijn om dit woord in gedachten te 

gebruiken, die Willem durft wel alles te zeggen, hij denkt rustig hardop door waar Diederiks 

vader allang gezegd had: „ 

„Daar kunnen wij niets over zeggen, dat is Gods wil.‟ 

„……bijna wiskunde. Eerste vraag: wat is de mening. Tweede vraag: wat is het belang van 

degene die die mening heeft bij die mening. Valt dit samen, dan is het dus niet Gods wil, maar 

de wil van degene die die mening verkondigt. Gods wil ligt ergens buiten de menselijke norm, 

misschien zelfs ergens buiten het verstand van welke mens dan ook.‟ 

Geroezemoes. Of hij dan nog wel in God gelooft.  

„Ja, ik geloof in een God.‟ 

Of het geen godslastering is wat hij gezegd heeft. 

„Nee, het is juist godslastering om hem te gebruiken om je eigen mening kracht bij te zetten.‟ 

Diederik gloeit van trots, zijn kamergenoot die deze ruimte schetst. Al ziet hij zichzelf dit nog 

niet tegen vader zeggen of tegen opa maar zo‟n verstopte drainagebuis, ook dat kan dus ge-

beuren, een klont klei die in droge tijd verdroogt, grond die inzakt en buis splijt, te flauwe 

hoek waaronder de buis komt te liggen, help, wat een onbetrouwbaarheid van de grond die hij 

wil kopen, wil hij dat echt wel? 

Och kom, gewoon heel goed op de grond letten, op elk stukje grond en dan weet hij het gauw 

genoeg. 
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„Dan was jij je toch als eerste en dan ga je gauw naar Dien thuis. Wij redden ons hier wel met 

de bieten,‟ zegt vader.  

Geen woord verder, maar wel de uitkomst, denkt Diederik, net als vier jaar geleden toen de 

vader van Dien dood was:  

„Toe Diederik, ga daar maar een tijdje helpen.‟ 
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Hij lepelt de karnemelkse pap op. Het is vreeswekkend, een vader die doodgaat, de steunpilaar 

van de boerderij, de rots in de branding, het is zo vreeswekkend dat vader er geen woord over 

zei behalve:  

„Ga daar maar een tijdje helpen.‟ 

Willem zou aan zijn vader gevraagd hebben:  

„Je bedoelt, omdat haar vader dood is? Heb je iets afgesproken met haar moeder? Moet ze mij 

betalen? Weet de knecht dat je mij zou sturen?‟ Willem.  

Diederik vroeg niks, Diederik ging en Diederik kreeg verkering met Dien. Vier jaar geleden. 

 

Het water gulpt in de ketel. Diederik loopt ermee naar de keuken. Hij haalt de ringen van de 

kachel en zet de ketel in de opening. Moeder doet een blok hout extra in de kachel. Het vuur 

giert. Ze loopt naar het voorhuis, komt met een stapeltje kleren terug. Schoon hemd. Schone 

onderbroek. Schone blouse. 

 

Hij maakt de ketel leeg in het teiltje. Het raam in het washok beslaat. Diederik loopt de deel 

over met de ketel, haalt koud water uit de pomp. Hij loopt terug naar het washok, giet water 

bij in de teiltje, voelt met zijn hand. Nog een beetje. Hij vult de ketel opnieuw en brengt die bij 

moeder.  

Hij maakt het gordijn dicht. Door de stof komt daglicht genoeg. En anders kiert er nog licht 

scheef onderdoor en bovenlangs de roe, golvend. Diederik huivert als hij zijn hemd uit trekt. 

Hij maakt het washandje nat en zeept het in. Gezicht, hals, nek. Met dichte ogen knijpt hij het 

washandje uit. Hij buigt over het water, plenst zijn gezicht schoon, haalt de zeep weg met het 

washandje. Nieuwe zeep. Arm, oksel, schouder, washand in andere hand, rechterarm, oksel, 

schouder. Diederik leunt met zijn ellebogen in het teiltje. Zijn armen passen precies. Hij komt 

rechtop. De buik is gemakkelijk. De rug. Ene kant achterlangs. Andere kant achterlangs. Het 

water druppelt langs zijn droge benen. Het kriebelt. Op de grond komen druppels, geeft niks, 

dit washok is meer achterhuis dan voorhuis. Hij zeept zijn lies in. Van alle gehuiver is zijn 

piemel verstijfd, nu de washand er amper langs strijkt richt het zich op. Diederik kijkt naar de 

deur, stelt zich voor waar iedereen zich bevindt, vader slaapt, broers buiten, moeder afwassen, 

oma en opa hebben hier niks te zoeken. Toch tilt Diederik de mand hout op en barricadeert de 

deur. Dan denkt hij aan een hengst, hoe hulpeloos roze zijn lul uit hem hangt; hij mag naar 

binnen; hij wordt de stal binnen geleid en daar is de merrie.  
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Diederik spoelt de washand uit. Witte blaasjes mengen zich met witte zeepspikkels. Hij tilt het 

teiltje op en zet het op de grond. Hij legt de handdoek op de kruk en gaat zitten. Zijn voeten 

passen in het teiltje. Diederik kijkt naar zijn piemel. Schoon en wel voegt hij zich naar het zit-

tende lichaam. Diederik bukt, zeept zijn voeten in. 
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Een hengsel zit er niet meer aan, maar wat geeft dat. Of een jute zak misschien, Diederik ziet 

ze hangen in de schuur maar wacht, even kijken of er geen gat in zit. Nee, hij hoefde echt niks 

te doen maar als hij dan persé toch iets wou doen,  

„Doe dan maar de laatste noten.‟ 

„Dien, ga maar mee naar buiten,‟ had moeder nog toegevoegd.  

Hij moest wel klompen aan, genoeg klompen vóór op de deel en zo stapt Diederik hier bij 

Dien over het erf in de klompen van haar vader. Josje en Stef rennen uitgelaten mee, altijd 

leuk, die vrijer van Dien. Josje trommelt op de onderkant van de emmer, Stef raapt een stok op 

en maakt het geroffel meerstemmig.  

Het is niet zonnig en het is niet grauw, wittig is de lucht op deze zaterdagmiddag en dwars 

door de kale notenbomen valt het licht, dat wordt zoeken jongens, onder het blad. 

Vier paar mensenhanden crawlen door de bladeren, kurkdroog zijn die tot op heden, wat een 

geluk. De noten komen met getwinkel terecht tegen het zink, harde basten tegen dof grijs en in 

oeroude houding voelt Diederik zich hier staan, gebukt en met handen die iets vastpakken, 

wintervoorraad.  

„Ik haal een hark,‟ joelt Josje. 

„Ik ook.‟ 

De jongens zijn verdwenen. Diederik kijkt naar opzij. Diens vlechten hangen recht omlaag. Ze 

raapt rustig verder, maar dan kijkt ze toch op. De rode zakdoek heeft rafels en met duizend 

sproeten is haar gezicht bespikkeld, vrijmoedig blijft ze Diederik aankijken, geen van beiden 

veranderen van houding, dwars door de kruin valt het middaglicht op Dien, ze draagt haar 

groene vest over de schort en zo wittig helder is het licht, dat Diederik elke breisteek kan on-

derscheiden.  

Dien schuift nieuw blad opzij, ze pakt de noten met beide handen op tot ze vol zijn, komt naar 

de emmer gelopen, laat ze vallen, ketsende basten. Ovale noten geeft deze boom, ze lopen 



 59 

spits toe. Sommigen zijn nog in glibberbast, bruin verdroogd omhulsel en zachte binnenkant, 

de vingers kleuren er roodachtig bruin van.  

Stef en Josje komen aanzetten met de houten harken, heel slim jongens, denkt Diederik, die 

houten zijn breder dan de ijzeren harken. Denk maar niet dat de jongens nog meehelpen rapen, 

dit is de dag om een hut te bouwen. Waar ze het gras bloot hebben gelegd, zoeken Dien en 

Diederik. Wat zich echt al ín de grond heeft genesteld, laat Diederik liggen, vast al rot van 

binnen. 

De volgende boom heeft kleine ronde knikkers van noten, geeft niks, elke noot is er één en als 

nieuwjaar eenmaal voorbij is, sla je jezelf voor de kop voor elke noot die niet geraapt is.  

De jongens zijn geloosd oftewel, die spelen hun eigen spel, hoe ontzettend prettig droog is het 

blad en niet alleen voor de tweeling, hoe precies het juiste tijdstip om laatste noten te rapen, 

Diederik hoort hoe Dien het blad opzij schuift, elk dor droog langwerpig blad ritselt, geritsel, 

een beter woord is er niet, was hij maar de bladeren waar haar hand doorheen maaide. Diede-

rik pakt een glibberzwarte bast en strijkt over de rug van zijn hand, echt wel kleurstof, hier 

valt mee te verven. 

 

Dien harkt met haar handen het blad richting boom, het wordt een driehoekje van bladeren 

daar tegen de stam. 

„Kom. Even rust.‟ 

Het is Diederik te moede alsof hij twee levens heeft. In de polder is geen stam om tegen te zit-

ten, hier bij Dien botst zijn blik tegen boom na boom. Gedachteloos gaat zijn hand door het 

blad tot het stuit op geglibber. Diederik pakt het vast, vouwt de hand van Dien open boven 

zijn hand, gaat met de bastbinnenkant over haar huid, schildert een hart. Hij poetst de blubber 

voorzichtig weg, tere vage vorm blijft over. 
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Het vroege opstaan is niet erg. Het geeft niets dat zelfs vader en moeder nog slapen, ruim voor 

melkenstijd is het immers. Dat petroleumstel krijgt hij zelf ook wel aan om de melk op te ko-

ken. De wegge krijgt hij zelf wel gesneden en netjes opruimen kan hij ook.  

Het pakje brood past nog bij in de tas. Diederik pakt zijn sjaal en jas in de gang. Hij maakt de 

bovenste knoop ook goed dicht en gaat het slapende huis uit, de gang door, de deel over. Het 
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hooi geurt, bietenbonken liggen overdadig oranje klaar, koeienkoppen staren hem aan en vol-

gen hem, het is alsof ze samen een ballet opvoeren.  

Diederik haalt zijn fiets uit het rek, doet de deurklink open en gaat naar buiten. Hij zet de fiets 

tegen de muur. Twee tassen in twee fietstassen. Diederik stapt op, draait het erf af. 

De nacht is roerloos, Diederik heeft nog geen honderd meter gefietst of zijn jas voelt al klam 

aan, zijn manchester broek wordt zwaar van afgeweerde spikkels vocht. 

Er ruist geen populier, hoe windstil moet het dan wel niet zijn.  

Diederik kijkt achterom. Als een donkere vlek rijst de boerderij op, alsof de duistere aarde 

zich in muren omhoogduwt en alsof het dak zwart en dof is als het oppervlak waarover hij 

fietst. Weggaan is het ergste. 

Bij de bakker brandt licht. Diederik slaat linksaf. De paaltjes langs de weg hebben weer helder 

witte koppen. Het huisje van doven Willem heeft geen luiken en geen gordijnen, ergens achter 

de blote ramen ligt hij te slapen.  

Weer linksaf nu, de Hessenweg op. De boerderij van Dien is veel groter dan die van hem 

thuis. De bomen zijn bijpassend, oud en statig, individu en geheel. De grillige eik. De symme-

trische lindeboom. De statige beuken. De kastanjes daarginds komen juist boven de boerderij 

uit, ze staan aan de andere zijkant, aan de kant waar Dien slaapt, ongelooflijk dat twee wielen 

gewoon voortdraaien en hem meenemen met fiets en al, dat handen het voorwiel ook nog eens 

sturen en dat het eigenste verstand hem zegt waarheen. Niet het vroege opstaan is erg, weg-

gaan is erg. Wegglijden. Uit. De. Hessenweg. De weg doorsnijdt het bos. Het is bizar licht op 

de weg, alle eiken aan weerszijden zijn kaal. Eikel petst weg, díe kant op. Ook deze mens wil 

het bos in, onder de naaldenvracht gaan liggen en dat het dan nooit meer licht wordt. 
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Het nieuwe land lonkt. Diederik hobbelt de IJsselbrug van Deventer over. Hij zoeft een ander 

land binnen. Alsof alles hiervóór nog één grote verlenging was van de hoeve met haar dak en 

met haar muren waar hij in wilde blijven, gebukt en gehurkt en ineengevouwen, geeft niks, 

alsof de tentakels van heimwee hem gebonden hielden aan zijn huis, aan het huis van Dien en 

alsof alle hoeves een echo waren, alsof het tot hier één baarmoederlandschap was, versterkt 

door de half kale populieren, geel oplichtende beuk, door het geblaat van een schaap, door de 
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gesloten vensters, alles bleef de heimwee in trilling houden maar nu is Diederik dan toch het 

water over, de duistere IJssel stroomt glimmend rechts van hem en misschien verbeeldt hij het 

zich, of zit hij echt rechter op? En is het kleine luchtruim rondom zijn fietsje genoeg? Is de 

lucht fris, biedt de lucht zich aan ter inademing? Hoe vochtig kan de atmosfeer zijn en nee, hij 

zou niet te dicht langs een struik moeten fietsen want die had hem nat gezwiept, oververzadigd 

van vocht is deze vroege ochtend en dat dit blinkend vocht is en geen grijze nevel, hoe kan 

dat? Niet dat hij al echt de kleur groen ziet, wel dat hij het overvloedige gras kan ontwaren. 

Sappig gras. Jongvee dat rustig ligt, schapen die de dag nog niet begonnen zijn. Veel minder 

mest is hier nodig om dit overvloedige gras te krijgen, vruchtbare klei, vettige fijnste deeltjes, 

vocht houdt het vast, mineralen houdt het aan zich geklonken, gulle goede aarde als in de 

nieuwe polder, hoe het plakt en klontert en kluit en zuigt, je moet er echt niet met je zondagse 

schoenen overheen lopen maar hóe overvloedig voedt het de graanplantjes, hoe rondbuikig 

doet het de aardappels zwellen in haar duisternis, hoe fors groeit het bietenloof bovengronds 

en voedt de knol van de weeromstuit, dat Dien ook echt rubberlaarzen moet kopen want op 

haar klompen glijdt ze weg en zomaar op het gras zitten is er niet bij, hoelang blijft het wel 

niet vochtig optrekken van onder de zode. Maar dat alles went en dat ook zij alles zou verge-

ten als ze hun gerstveld zou zien. Gemakkelijk in de omgang is ze genoeg, aan nieuwe buren 

went ze echt wel en hijzelf? Hij weet ergens Klaas en ergens Dirk en ergens Willem. Als ze 

tenminste allemaal daar komen te wonen. 
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Gakgakgak dzzzdzzzdzzz, in troepjes vliegen ze op, ordeloze ochtendgymnastiek van de gan-

zen. Kamer 85 heeft het ontbijt al op, ze moeten verder werken aan de bestrating van perceel 

… Met Klaas aan het stuur van de traktor hobbelen ze op de platte wagen. Zijn ze nou zo 

vroeg vraagt Diederik zich af, of blijft het zolang donker? 

Het blijft zolang donker natuurlijk, bijna iedere boer melkt alweer binnen, lamp aan, 1 no-

vember geweest. Overdag kunnen de dieren nog wel naar buiten, tenminste als er nog genoeg 

gras is. 

„Zijn ze bij jullie al op stal Dirk?‟ 

„Wat?‟ 

„De koeien, hebben jullie die al binnen?‟ 
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„We melken binnen, overdag gaan ze nog weer de wei in. En bij jullie?‟ 

„Bij ons ook en bij jou Willem?‟ 

„Zelfde, het is nog zacht genoeg buiten.‟ 

„En bij Dien?‟ 

„Bij Dien zijn ze ook „s nachts nog in het weiland maar dat komt omdat ze een verharde plaats 

hebben waar ze melken en daar is ook licht, dus die koeien hoeven niet stal in stal uit, haar 

vader heeft gewoon beton gestort achter tegen de schuur aan, slimme man. Je maakt de koeien 

los en ze zijn weer in het weiland.‟ 

„En als die koeien dan heel ergens anders grazen?‟ vraagt Dirk. 

„Alle weilanden zijn rondom de boerderij, van elk perceel loopt een pad naar de melkplaats.‟ 

„Goh, echt slim. Niet al dat gedoe als je in het weiland moet melken.‟ Willem. 

„Nee, juist.‟ Diederik zwelt van trots. „Vader heeft een prijs gehad voor de beste koe, de ko-

ningin heeft hem nog gehuldigd.‟ 

„O jee,‟ zegt Dirk. „Geweldig, maar doe mij maar Juliana.‟ 

„Prins Hendrik, nog beter,‟ zegt Willem. Hij kleurt.  

“Hoelang zou je een koe eigenlijk buiten kunnen laten?‟ vraagt hij snel. 

„Geen idee,‟ zegt Diederik. „Hun vacht wordt gewoon dichter.‟ 

„Zouden ze bijvoorbeeld de hele winter buiten kunnen blijven?‟ 

„Dat denk ik wel,‟zegt Dirk. „Alleen: is er nog genoeg te eten. En kán de koe dat nog: zes win-

ters op stal gestaan en dan de zevende winter moet ze zich buiten redden, weet zo‟n koe nog 

hoe ze de haren te voorschijn moet laten komen?‟ 

Gakgakgak, bzzzbzzzbzzz. 

„Dat kun je van ons ook zeggen,‟ zegt Willem. „Onze voorouders moesten ook behaard de 

winter door maar wij, zouden wij buiten kunnen leven?‟ 

 

Ze pakken touw, hamer, plankjes en springen van de wagen af. Perceel ..  Wordt van wie? Dat 

weet niemand. Eerst krijgen ze te horen of ze wat krijgen, in februari krijgen ze te horen wát 

ze krijgen en dat gaat dan al in op 1 mei. Niemand weet wat eigen erf wordt, alle erven moe-

ten netjes gemaakt worden. 

 

Het eerste half uur werken ze in de schemer. Klaas stapelt stenen bij hen op, haalt met de 

kruiwagen nieuwe stenen. Het touw is goed te ontwaren, of het zand glad genoeg ligt is niet 

moeilijk te zien, of het kats recht ligt valt aan de waterpas af te lezen. Tussen het woonhuis en 
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de stal komt een keurige verharding, verduld, dat zal hij lang missen bedenkt Diederik. Je 

komt uit bed en je gaat naar de wc en daar staan de koeien. Hun kettingen rammelen, hun 

koppen kijken naar wie daar de gang uit komt, uit hun neusgaten komt adem. Hij had ze liever 

onder hetzelfde dak, dat is zeker. Plokplokplokplok, hij slaat de stenen vast in het zand. 
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De maan tilt haar moeder omhoog. Diederik tekent het na met zijn vinger. Een dikke gele 

lichtgevende sikkel die een verduisterde bol omhoog duwt, sikkel als lege geopende hand, 

sikkel als breeduit glimmende glimlachende onderkant van maangezicht. Boven de maan staat 

een heldere planeet, planeten en manen zijn te wantrouwen, hoe – wacht, even niks, de wolken 

versluieren de hemel, dun teder kwetsbaar sikkeltje is nog zichtbaar – goed, verder denken – 

maar nee, kijk dan hoe sluierachtig daar een veegje maan staat, donzige wolkige wieg – goed 

dan, wat hij zeggen wou, die maan en die planeet die daar zo duidelijk staan te schijnen, wan-

trouw ze, ze schijnen niet, ze worden beschenen en dat is wat wij zien. Koel en onaangedaan 

laten ze zich beschijnen. Werp liever de blik naar de eerste de beste onooglijke ster, valt niet 

mee in de buurt van maan en planeet, ze blijven op het netvlies, nou wend de blik dan maar af 

naar de andere hoek van het raam en zie wat straalt, zie wat schittert, zie wat beweeglijk danst, 

zie wat licht nog niet binnen zich kon houden al zou het willen, zie deze kolossen op ellenlan-

ge lichtjaren afstand en zie hoe hun kacheltje brandt en hoe het licht ontsnapt, niet omdat ze 

dat willen maar vanuit zichzelf, licht dat begon toen vader geboren werd, licht dat begon toen 

opa geboren werd, licht in hoeverre verledens vertrokken en licht dat welke leegheid van 

ruimtes doorschicht en hier in zijn ogen terecht komt, verduld, wat een sterren, hij zal Dien 

meenemen naar buiten, hij zal haar laten zien wat met haar meegaat.  

Maar wat als ze toch heimwee blijft houden?  

Uit de andere bedden klinkt gekraak. Op de gang klinken voetstappen.  
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Het is uitzonderlijk, zo‟n zacht najaar. Het gras blijft nog maar groeien en – zoals de werklei-

der al zei – aangezien we nog geen schaap hebben op elk erf spelen we vandaag allemaal voor 

schaap, bè bè bè.  

„Het hoeft niet gemillimeterd te worden, het moet zo gemaaid worden dat het netjes kijkt voor 

wie de percelen komt bezichtigen.‟ 

Klaas bestuurt de traktor, Willem zwaait met de zeis, Dirk en Diederik harken alles bijeen 

maar waar moeten ze er mee naar toe? 

„Naar de othoop,‟ zegt Diederik. 

„Waar mag die othoop dan wel niet zijn?‟ vraagt Dirk. 

„Die is er nog niet, maken we zelf uit.‟ 

Bij gebrek aan blad, neemt de wind het versgemaaide gras mee de lucht in, laat het rondkolken 

en doet het neerploffen. Diederik gaat er met de hark achteraan. Geef hem maar dit weer, hon-

derd keer liever dan zo‟n klamme herfstdag over deze toch al van water doordrenkte polder, je 

zou met z‟n allen nog hier oplossen, klei en gewas en mens en gebouwen en al, nee, geef hem 

maar deze droge wind. 

„Bè bè,‟doet hij en hij staat op vier poten en hij harkt gras met de voorste twee. 

„Bè bè bè,‟ doet ook Willem en baldadig maait hij met zijn kop de grashoop uiteen. 

„Bèhèhè.‟ Diederik geeft hem een schouderstoot, weg jij. 

Willem heeft wel zin in een partijtje, hij duwt met zijn kop in Diederiks zij, wegwezen jij, 

maar het schaap gaat niet weg, het springt met zijn achterpotten in de rondte tot twee koppen 

tegen elkaar komen te staan, twee harde schedels, Diederik voelt hoe Willem hem achteruit 

wil zien te krijgen en hij geeft tegendruk, verzet geen poot en zo staan de beiden daar, een mi-

nuut. 

„Koffie.‟ 
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…. 

Lieve Diederik 

Wat een storm was dat vannacht, alles is nu kaal Died, het is zo licht ineens hier rondom de 

boerderij, de linde staat er zo mooi bij als een omgekeerde bezem, de beuk met haar statige 

dikke zijtakken die weer in dunne takken uitmonden. Ongelofelijk, wat een bladblubber overal 
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en wat een buien vannacht. Moeder zei dat we de koeien maar binnen moesten houden van-

daag, zelfs in het weiland zie je plakken water, water dat niet weg kan. Ineens is het dan zover 

Diederik, ineens is alles kaal. Niet alles kaal trouwens, dat weet je ook wel, die Amerikaanse 

eik hier op de hoek heeft nog volop blad maar verder, zelfs de windsingels zijn kaal, vanuit 

mijn slaapkamer zie ik jullie boerderij staan, dwars door onze struiken rij en dan dwars door 

de populieren van de Meu en dan dwars door de struikenrij van Wensink, drie hindernissen 

tussen jullie boerderij en de onze maar nu kan ik dus echt overal dwars doorheen kijken. Het 

is afgelopen met het hutten bouwen van Stef en Josje, alles is pap nu, blubber, wat dat toch 

snel vergaat (brrr). Vandaag – je kunt het wel raden – zijn we met de knollen begonnen. Met 

ons vijven zijn we na het eten naar het land gegaan en zo doen we dat de rest van de week 

want moeder en Bernard zijn best bang dat de vorst invalt. De koeien waren blij dat ze zo-

maar een maaltje voorgeschoteld kregen, moet best gek zijn, hele zomer hebben ze hun eigen 

kostje bij elkaar gegraasd en nu wordt het zomaar voor je bek gelegd, nee, lijkt me toch niks 

om de hele winter binnen te staan. Moeder zegt: als het water morgen gezakt is kunnen ze best 

nog weer naar buiten, gras is er nog genoeg, ha ha, Stef en Josje moeten met de voeten onder 

de kraan, hun laarzen zijn van buiten en van binnen nat, ze gillen van dat koude water, moeten 

ze maar niet zo wild spelen zegt moeder. ‘Ik ga echt geen water voor jullie koken. Kijk toch 

eens die sokken, vies en nat.’  Ze spoelt ze onder de kraan schoon en wringt ze uit en hangt ze 

aan de stang van de kachel, schone sokken door de week, daar kan ze echt niet aan beginnen.  

‘Welterusten Dien,’ zeggen de jongens en Josje zegt: ‘Doe Diederik de groeten van mij.’ ‘Van 

mij ook,’ zegt Stef. En van mij, doe maar een omhelzing, 

 

Dien 
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Alweer bestraten. Perceel .. De lucht is Holland op z‟n best. De lucht? Zeg maar gerust: de 

luchtén. Nog geen seconde is er iets hetzelfde. Overdadig belicht de zon het erf, ze zouden er 

nog rood van uitslaan, die stenen. Diederik strijkt het zand recht. Hij pakt de steen en zet deze 

op z‟n kant. Het touw dat gespannen staat glanst zelfs onnatuurlijk, wat een licht, wat een no-

vemberdag. Wolken nemen het licht weg en daar is het weer. Het is een zootje van grijze wol-

ken en witte randen en blauwe plekken. Zon, schaduw, warm, koud. 
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„Je weet niet wat je boven de pet hangt,‟ zegt Diederik. 

„Mhh, zolang het niet regent, best geluk vandaag,‟ zegt Dirk.  

Klaas sjouwt de stenen aan.  

„Thuis hebben we hier een knecht voor,‟ zucht hij en maakt een stapeltje.‟ 

„En wat deed jij dan?‟Vraagt Diederik. 

„Ik ging elke dag met paard en koets naar het dorp. Mijn sigaar lag al klaar in de bestuurska-

mer van de bank. Ik had daar mijn eigen bureau vanzelf.‟ 

„Hahaha,‟ zegt Willem. „Maar ik weet het goed gemaakt. Koop jij maar twee boerderijen hier 

en dan bewerk ik er wel eentje voor jou.‟ 

„Koop er maar drie,‟ zegt Diederik. Hij is z‟n eigen merkteken aan het achterlaten. Twee ste-

nen overdwars. Nog nooit heeft de werkleider hier iets van gezegd, misschien niet eens ge-

zien. Daar zeilt een wollen grijze deken de lucht langs. Bij de eerste spetters gaan ze alle vier 

de schuur in. Het is zo voorbij, ze gaan er niet eens bij zitten, ze staan in de brede opening. De 

regen komt scheef omlaag.  

„Ik hoop, ik hoop, dat we alle vier hier iets krijgen,‟ zegt Diederik. 

„Nou ja, krijgen,‟ mompelt Willem. 

„En wat dan het liefst?‟ vraagt Diederik. 

Klei wil weer klei. Willem en Diederik willen weer een gemengd bedrijf. 

„Mei is wel akelig snel,‟ zegt Willem. 

„Vijf maanden de tijd,‟ telt Diederik op zijn vingers. „Koeien kopen, machines kopen.‟ 

„Noordoostpolders leren,‟ mompelt Dirk. Ze lopen naar buiten. Strakblauw is de lucht weer, 

met lage stralen droogt de zon de natte stenen. 
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…….maar een klein landje….‟ 

Klein? Denkt Diederik. Er is al een hele kluit Zeeuwen hier die van een andere planeet lijken 

te komen, Friezen en Groningers kent hij nu door Klaas en Dirk, dan krijgen we de Drent die 

hier tanig en dunnechies en zuunegies door het leven blijkt te gaan en ??? We hebben Eugène, 

Limburger die net zo donker is als een zigeuner, klein ons land? 

„…. Maar groot staat het op de landkaart van de laatste ijstijd..‟ 

Behaaglijk loeit hier de kachel en vanuit de keuken komt de geur van koffie. 
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„.. Het ijs groeide vanuit het noorden aan en bereikte haar grens hier dwars door ons landje, 

sterker nog, het reikte zo ongeveer tot waar we hier nu zitten..‟ 

Gegrinnik, wie ingedommeld was is weer wakker. 

„..had een enorme kracht, alles schoof het voor zich uit, als een …‟ 

„Mag ik even,‟ zegt Dirk. „Hoe kan ijs iets voor zich uitschuiven. Wat bevriest sluit toch eer-

der in, zou ik zeggen en ligt dan bevroren?‟ 

„Goeie vraag Dirk, kom ik zo op terug. Dat nu wat voor het ijs uitgaat is keileem en dat ken-

nen jullie allemaal, dat hebben we hier veel aangetroffen. Die keileem is van enorm belang 

geweest voor de opbouw van de dijken. Maar goed, nu eerst de vraag van Dirk…‟ 

 

Diederik knoopt zijn pyjama dicht. Hij loopt naar de lichtknop.  

„Dus jullie beiden lagen daar? Brr.‟ 

Hij kruipt onder de deken. 

„Ik lag net niet onder het ijs.‟ Willem. 

„Ik zag daar wel die enorme bevroren schots en scheve schotsen liggen maar wist ik veel dat 

jullie daar onder lagen?‟ 

„En als je het wel wist,‟ vraagt Dirk. 

„Dan had ik me natuurlijk een weg naar jullie toe gehakt en dan had ik jullie in de doodskist 

van ijs mee terug genomen, op mijn rug mee getild tot we in Over De IJssel kwamen en daar 

ontdooiden jullie.‟ 

„Hoelang hadden we daar wel niet in de vriezer gelegen, pas maar op Willem, wij waren de 

knots nog gewend ha ha,‟  grijnst Klaas. 

„En onze taal dan, niemand kon mij verstaan of had je geweten wat ik zei als ik vroeg: 

“Libben? Dea?” 
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De lucht is van spiegelzuiver glas. Diederik neemt een teug. Het snijdt door zijn neus. Het tin-

telt zijn lichaam binnen. Hij haalt zijn flanken naar opzij om de verse lucht door te laten. Aan 

de morgenhemel verbleken de sterren. Toch tintelen ze nog. Ze pulseren. Ze stralen als be-

scheiden mini sterretjes die boven Bethlehem getekend worden. Geen wolkje aan de lucht, elk 

luchtdeeltje is tot kou ineen gekrompen, tot glas, tot stip. Diederik neemt een teug. Hij zou 
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gans geopend willen zijn als een dier. Hij zou gans doorlatend willen zijn voor deze tedere 

kou. Hij is maar een klein mensje dat instinctief de armen om zich heen slaat, de schouders 

laat zakken. Diederik laat zijn blik omlaag aan. Grijs uitgeslagen bonken op de aarde. Wit be-

vroren gras.  

Het water uit de kraan voelt lauw aan. Diederik plenst het over zijn gezicht.  

„Winter,‟ zegt hij met een scheef hoofd tegen Dorus.  

Dorus knikt. 

Diederik droogt zijn gezicht af. Hij houdt de kam onder de kraan. Hij gaat met de kam door 

zijn haren. Hij pakt zijn spullen in de toilettas, loopt de gang op. 
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Willem is best grappig.  

Willem is heel grappig.  

Hij kalkt daar een enorme W op de korte muur. Hij neemt het blik witsel op, loopt ermee door 

de stal. Daar kalkt hij de K tegen de steen. Hij pakt de witkalk bij het hengsel en loopt iets 

verder. I en halve maan. Wie heeft hij in gedachten? 

Alsof hij raadt wat de jongens denken kalkt hij een kleine streep. Punt daarop.  

Dan lust hij een lijn tot r.  

De drie staan met verbazing te kijken. Een prettig binnenwerk is hen opgedragen, buiten is het 

veel te koud vandaag. Ze moeten deze schuur witten, onderste helft zwart maken.  

Drie zijn begonnen met kalken, Diederik werkt met het blik Black Farnish.  

I. Lus als halve maan tegen de korte muur. Naast de letter begint de houten staldeur.  

Volgend jaar om deze tijd zit de stal vol koeien. Koeien, kom maar binnen in deze stal, ver-

warm elkaar maar met jullie warme lijven, alleen: van wie wordt deze stal?  

Schilder hem alsof het je eigen stal wordt, zei de werkleider, natuurlijk.  

De stal is nog leeg. Er liggen nog geen rubber matten voor de koeienhoefjes, er ligt nog geen 

stro.  

De voetstappen van Willem klinken alsof hij terug komt.  

Klaas keert zich naar de muur. K kalkt hij na de W. Hij pakt zijn bus kalk op en zet hem neer 

bij de lange muur. Het blik ketst tegen de lemen vloer. D & D schrijft Klaas. Hij pakt het wit-
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sel weer op, houdt de kwast boven het blik en loopt naar de korte wand. W kalkt hij zwierig 

naast de D.  

Dirk. Dirk is ook grappig. Hij doopt de zijkant in de kalk. Dirk, schildert hij in kleine letters. 

Klaas. Willem. Diederik.  

De laatste is aan zet. Diederik doopt zijn kwast in het glimmende zwart. Hij loopt naar de lan-

ge wand. W. K. D. D. In vooroorlogse zwarte letters staan ze tegen de onderste helft van de 

stal. Er is nog veel muur ongeschilderd. Zelfs het trekken van de lijnen laat de werkleider aan 

de ploeg zelf over. Denk maar niet dat dat niet heel precies gebeurt. Dit kan de stal van hen al-

lemaal worden.  

Op vier plekken in de stal condenseert adem in de koude lucht en de geur van zwarte Black 

Farnish mengt zich met de zweem van frisse witte korrelige kalk. 
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………… 

Lieve Diederik. 

 

De jongens zijn net naar bed. Wim schudt de koeien nog wat hooi in de bak. Grada en Dorien 

poetsen de eieren en moeder zit te lezen. 

Vandaag ben ik de boomgaard door gegaan om echt de allerlaatste appels te plukken. Het 

was koud vandaag. Ik had mijn vest aan en ik had daarover nog een oude slipover van vader 

getrokken. Dikke blauwe wol. En dan had ik nog een sjaal om. Het leek zo’n vriendelijk zon-

netje, maar die liet toch toe dat het vinnig koud was. Alle appelbomen zijn kaal, dus naar die 

appels hoefde ik niet te zoeken, ik kon ze zo zien hangen. Ik kan best goed bomen klimmen, le-

nige vriendin heb je. In sommige appels hadden de vogels gepikt, dat die beestjes dat kunnen 

want zo’n vrucht hangt toch niet stil? Vreemd genoeg waren er ook appels waar een soort 

groenig mos op begon te groeien, dunne glibberlaag op de schil. Dat kun je er zo afpoetsen, 

daar niet van.  

Ik heb alles in kistjes gedaan en moeder zei: ‘Laat maar zolang buiten staan, de vorst is toch 

uit de lucht de komende dagen, zo blijven ze het langste goed en terwijl ik daar die appels in 

legde dacht ik: als we naar de polder gaan dan moeten we maar een paar kistjes van hier 

meenemen maar toen dacht ik: kistjes? Dan toch alleen maar voor de aardappels want appels 
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zijn er niet de eerste drie vier vijf jaar en wat me ook te binnen schoot: hoe komen we eigen-

lijk aan hout, er staan nog geen bomen daar, we kunnen niet even een populier omhakken en 

in stukjes zagen dus ik dacht: moeten we dan soms van hier hout meenemen? Of een stam en 

die daar in stukken zagen? 

(Het klinkt niet alsof de jongens slapen, dus ik ga er even naar toe.) 

Inderdaad: licht aan en boek tussen hen in, Josje wou al omslaan maar Stef was nog niet 

klaar dus herrie daar in bed. Ik heb hen ondergestopt en het licht uit gedaan. 

We hebben hier bomen genoeg, wil ik maar zeggen, alleen: hoe komt dat hout in de polder? 

We hebben zelfs een heel bos vol bomen, ik heb er zondag nog gewandeld, onder de beuken is 

het een geritsel van bladeren en dan opeens denk je: ik hoor niks meer. Je bent onder de larik-

sen en die hebben hun gele naalden los gelaten en het is of je over zo’n gymnastiekmat loopt 

van vroeger op school. 

Diederik, je wilt niet geloven hoe licht het nu is in het bos. Behalve… op onze plek. Daar 

staan allemaal sparren met zwaar beladen groene soepele glooiende toedekkende takken. 

Groeten voor je kamergenoten Dirk en Willem en Klaas en voor jou van je liefhebbende 

 

Dien 
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De enorme zuring in de berm ziet er gekrompen uit. Groen gebogen bladeren torsen bevroren 

luchtdeeltjes, elk blad krimpt ineen.  

Diederik is blij met de borstrok die hij snel aangeschoten heeft over zijn hemd, de gure kou 

houdt halt onder zijn trui, het gebreide katoen houdt zijn hemd tegen de huid gekoesterd. 

Met zijn vieren hebben ze de Mc Cormick mee, op naar perceel 96 , schuur verder schilderen. 

Klaas en Dirk brabbelen in een taal, waar de andere beiden niks van begrijpen. Het moet de 

wijdsheid zijn, denkt Diederik. Totaal in hun element die twee, moedertaal, moederwereld 

maar dat kan hij ook.. 

„Wat stoat de beume dr strak bi‟j hè.‟  

Willem kijkt verbaasd om zich heen, dan begrijpt hij het.  

„Alderebastend mooi. Ut liekt wel bessems, die peppels doar.‟ 

„En moj kieken wat een nuste doar in de hegge, die mussen hebt dichte op mekoare ezetten.‟ 
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„Die wintereiken, die holt ut nog lange vol joa.‟ 

„En kiek die kessebeume, alweer dikke knoppen, hoe besteet et.‟‟ 
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Een arm met geen drie maar vier gewrichten, dat maakt de dorsvlegel van een mens en zo 

langzamerhand gloeit de spier van het aanhecht gewricht, het eerste gewricht. Diederik pro-

beert zijn schouder stil te houden terwijl hij de vlegel tegen de rogge slaat, beng, beng, beng, 

los die korrels, los jullie uit de spil, plok plok plok, laat los die langwerpige paarsblauwige 

rogge, net even dat zetje en knak, kom los slanke sterke omhulde zaadjes van rogge aren, in 

het voorjaar gaan jullie korrel voor korrel de grond in en zullen jullie ontkiemen en de wind 

zal jullie bestuiven en jullie zullen zelf weer vrucht dragen, beng beng beng, los jullie dunne 

blauwige ijle korrels. 

Of ze de partijen zaaigoed wilden gaan dorsen vandaag, met vlegens, inderdaad en de schei-

ding tussen zand- en kleiboeren is weer levensgroot. Niet alleen hebben Dirk en Klaas nog 

nooit met een vlegel gedorst, ze hebben zo‟n ding ook nog nooit in hun leven gezien en als 

dartele veulens gingen ze te keer met de steel waar Willem en Diederik standbeelden bij leken, 

rustig rechtop hun lichamen en tóch die vlegel in beweging. In de loop van de morgen heeft 

Diederik de twee wel steels zien kijken, hoe doen die zandboeren dat toch om hun schouder 

geen vuur te laten spugen, zo pijnlijk? 

Het zit ons in de genen, denkt Diederik. Dorsen hoort bij de kou en dorsen hoort bij de lemen 

vloer en dorsen hoort bij twee einden hout die totaal beweeglijk zijn ten opzicht van elkaar. 

Bij dorsen hoort droog geknisper onder de klompen en stof en strogeur en losse korrels zaad 

tegen de grond. Het zit in onze genen om elke korrel los te krijgen, geboren te laten worden en 

daar laat hij los, daar rolt hij over de vloer. Zaai het uit over de akker en eg dan losjes en hoe 

veelvoudig draagt één korrel, ontspruit in drie vier vijf tien stengels als het moet en op die 

stengel komt een aar en in die aar daar groeien de korrels.  

Niet dat Diederik al zoveel gedorst heeft in zijn leven, bruine bonen af en toe en een partijtje 

gerst, nee, daar kan hij dit rustige gedors niet van hebben, het zit de zandboeren in de genen, 

het zit er bij de geboorte al in en die mal is met hen mee gegroeid van baby tot man en hier 

staat hij nu, beng beng beng. Hier staan ze nu deze cultuurboerderij te vervullen met levend 

stof en steeltjes en strootjes en kafjes, alles springt in de rondte, dartelt in de lichtbaan van een 
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wittig zonnetje. Beng beng beng, een seconde is de dorsvlegel van dezelfde spieren als zijn 

arm, dan is het weer een houten werktuig, beng beng beng. 
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De urine klettert in de pisbak, een mens staat echt niet op in de nacht als deze als hij niet heel 

nodig moet. Diederik beziet het witte porselein, hij staat hier alleen, geen man links en geen 

man rechts van hem, heremetijd, het is dat porselein koud is en dik en wit maar anders zou je 

em d‟r in leggen, ìn deze gladde glooiende holte. 

Diederik wacht tot de laatste druppel los laat, dan hijst hij z‟n pyamabroek omhoog, zacht en 

losjes is het flanel om zijn middel. Diederik loopt de toiletruimte uit. Het hout in de gang is 

onmiddellijk een weldaad aan zijn voeten. De deur van hun kamer staat nog op een kier, Die-

derik sluipt naar zijn bed, het is nog warm waar hij gaat liggen. 

Aan de hemel staat Orion smal omgord, een uur of vier Orion draait al richting horizon, twee 

uurtjes nog om te slapen. Diederik heeft laken en dekens nog niet om zijn hoofd gedrapeerd, 

of hij is al vertrokken. 
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…… 

 

Lieve Dien. 

Het schijnt me toe dat het geen licht zal worden vandaag, zo grijs is het en we hebben nog bij-

na een maand te gaan tot het kerstmis is. In welk donker wentelen we ons? In het echte donker 

of in het hartendonker? Ik bedoel, een mens leeft en ademt en – in mijn geval – schrijft op deze 

zondagmiddag maar waar is het licht? Als een dier zijn we in de donkere dagen en we zijn 

geen uil die juist kan zien in de nacht en we zijn geen nachtvlinder met zo’n intense geur dat 

de ander ons vindt. We zijn mens. Natuurlijk weet ik van het Licht in de wereld die Hij is, ook 

vanmorgen waren we in Kampen naar de kerk. Ik ben het Licht der wereld maar de wereld 

heeft Mij niet gezien, natuurlijk weet ik daarvan Dien maar wie het oude land verlaat en deze 

polder binnen fietst, waarlijk, men waant zich in een andere wereld. Plots geen bomen meer 
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die trouw hun takken uiteen zouden spreiden, die onwillekeurig oprijzen of in rijtjes, eeuwen-

oude bomen al helemaal niet. Onafzienbare akkers met wintergraan bekleed of zwart, alleen 

maar geploegd. Vaarten die het land doorsnijden. Geen silhouetten die de hemel in sprookjes-

achtige stukken verdeelt, niets en niets en niets dan de pasgeboren aarde waarover wij terug 

fietsten naar de barak. Leegte die overhuifd werd door grijze wolken. Donker donker driemaal 

donker is de dag als ik mijzelf verwoord als zijnde zoogdier, instinctief. 

Verkrijgen wij hier een nieuwe plek? Dat is de vraag voor de komende weken, wij kalken de 

schuren, wij teren haar wanden met Black Farnish, wij beklinkeren de erven en zal één hier-

van de onze worden? 

Ook daarover tasten wij in het duister en dat past bij de dag Dien, dat past zozeer bij deze 

dag. 

Zou ik het zo mogen zeggen: hulpeloos zoogdier in deze tijd van donker, maar misschien 

schrijf ik dit alleen maar vanwege de knagende onzekerheid of is het andersom? 

Zijn wij werkelijk hulpeloze zoogdieren en geeft ons verstand aan deze hulpeloosheid een re-

den? 

Geliefde, ik raaskal hier maar een beetje. Tuurlijk weet ik van het Licht, wees maar niet bang. 

Alleen dit: het is zo aangenaam om mijn binnenste voor jou op papier te zetten, als ik het bij 

jou niet kan, bij wie dan wel? 

Ha ha, zo somber is het anders hier binnen niet. De sjoelstenen schuren over het hout, de pi-

onnen worden verplaatst over het mens-erger-je-niet bord en wie vanwege zijn geloof geen 

bezwaar heeft, die handelt hier rustig in Monopoly huizen. De lampen zijn aan, al is het mid-

den op de middag. Het is hier gezellig, ik heb hier niets te klagen, maar zijn ziel verblijft er-

gens buiten boven de akker. De wereld is wijds en de lucht is grijs en hoe spoedig zal de 

avond vallen. Morgen wordt het weer licht. 

Van je geliefde 
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Klaas bestuurt de traktor. De andere drie hobbelen mee op de platte wagen. Het hout waar ze 

op zitten veert mee met de banden. Doemdoem doemdoem doemdoem doemdoem pruttelt de 

trekker. Ineens remt Klaas af. De staken van jonge boompjes schuiven met een bezemig geluid 

naar voren en tuimelen over de rand. Eén van de spaden klettert tegen de straatstenen. 
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„Wat doe je nou,‟ roept Willem. 

„Muis op de weg,‟ zegt Klaas. „Nee hoor, geintje.‟ 

Hij laat de traktor door pruttelen en springt op de weg. Hij pakt de spa op. Hij tilt de boombos-

jes op de platte wagen. Kordaat gaat Diederik tegen de hoop zitten. Hij spreidt zijn armen naar 

weerszijden. Willem gaat tegen de andere kant zitten. Vier armen als touw om de bosjes. 

 

Het is een ongelooflijk zachte dag. Het is maart, zou je denken en de werkleider zei dat het 

nog dagen zo zou blijven. Tien graden op deze laatste novemberdag. De wolkjes trekken van 

west naar oost. Ze trekken niet op als één man. Ze laten bewegelijke blauwe eilandjes zien.   

Dirk draait de grondboor de klei in. Diederik wacht. In zijn hand heeft hij een wilg. Als een 

wrat met sliertjes, zo ziet de wortel er uit. Er is nu een koker van aarde uit de grond. Dirk 

houdt het boompje rechtop. Diederik schept de klei terug in het gat. 
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Ook als er geen bomen zijn, giert de wind. Hij dendert de kale polder over, maakt een kleine 

afbuiging naar omhoog en naar links en naar rechts en dendert voorbij de barak weer verder. 

Ook al zijn er geen dakranden, de wind kreunt. Ergens op een bepaald moment is die stroming 

van lucht op gang gekomen en daar gaat het heen. Het? Wolken. Bewolking. Wat zwaar is van 

regen, laat dit uit zich vallen, scheef kletteren de druppels tegen de ramen.  

 

Met dezelfde vaart waarmee de wind de wolken voortdrijft, veegt de wind de hemel schoon. 

Wat blijft is het ijlste luchtruim dat een mens zich bedenken kan. Matten uitkloppen is geen 

straf, zoals Diederik vanmorgen nog zou denken. Al wat hij uit het kokos klopt neemt de wind 

mee. Hij schuift de mat aan de kant, ontrolt de volgende en hangt deze over de paal. Pets pets 

pets. Beide mathelften zwieberen in de lucht. Diederik houdt een punt vast. Bang bang bang, 

daar gaat het kleistof van de hele week. Hij petst de mattenklopper tegen de andere kant. De 

mat is rood en het stof valt en waait scheef. Schone kokos.  

Diederik kijkt om zich heen. Het is hem te moede alsof de wereld zojuist geschapen is. Al dit 

licht. Deze glasheldere lucht. 

Willem staat de ramen te wassen. Hij dompelt de ragebol in het water en maakt ruitje voor 

ruitje schoon. Dan pakt hij de soeplepel vol water, kletst het water tegen het glas. 
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Diederik schuift de mat over de vorige. Blijf hier maar lekker hangen tot het binnen droog is. 

Hij pakt de volgende mat, rolt deze uit over de paal. Beng beng beng. 

Staat hij over een jaar hier ergens in de polder op zijn eigen boerderij? Hoort hij Dien de mat-

ten dan kloppen? Of klopt hij die elke zaterdag voor haar? 

Plok plok plok. Alle kleistof zweeft weg van de kokosvezels. Het zwaarste stof valt recht om-

laag, vormt glooiende laagjes. Het lichtste stof is amper te zien. Grijsrode matten worden 

schoonrood. Diederik verhangt de mat zodat hij het middelste stuk nog kan kloppen. Hij hangt 

de mat over de anderen, pakt een nieuwe. 
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……… 

Lieve Diederik 

Zondag of niet, er moet gewerkt worden. Biggen vangen. De zeug heeft er acht geworpen. Ze 

liggen nu onder de rode lamp. Grada en ik waren bij de zeug. Doen jullie thuis de zeug in zo’n 

ijzeren kooi? Wij niet. Zo’n kooi vinden wij niets. Dan maar eentje doodgedrukt of doodge-

trapt, pech. 

We zitten er al bij sinds vijf uur. Ik zei tegen Grada:  

‘Nu blijf je maar even hier alleen, ik ga een brief schrijven, anders is de zondag alweer voor-

bij.’ 

Vandaag heb ik de laatste Cox gegeten. Die hing daar verweesd aan de boom. Alles is verder 

leeg, afgerukt door de harde wind van vannacht. Gelukkig hebben we nog tien kistjes met 

Goudrenetten en nog tien met Groninger Kronen en Gieser hebben we ook nog genoeg en de 

kelderplank staat vol geweckte peren, de melkbus op zolder is vol gedroogde peren. Zo komen 

we de winter wel door. 

‘Nog een big,’ zegt Grada, komt ze even zeggen en dat jij die Willem de groeten maar moet 

doen ha ha. 

Hoe moet zoiets eigenlijk als je in de polder begint? Gaan we dan appels en peren kopen? Of 

halen bij jouw familie en bij mijn familie? Ik zou het niet weten, maar fruitbomen moeten we 

wel onmiddellijk gaan planten. We kunnen natuurlijk ook wilde bramen plukken, maar zijn 

daar eigenlijk wel braamstruiken? En bosbessen? 
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Och Diederik, het is niet zozeer een zorg als wel: ik denk hardop hoe het zal zijn. Een zorg is 

het niet, alle fruitbomen dragen in het seizoen toch teveel om op te maken dus bij jouw thuis 

en bij mij thuis kunnen vast wel wat missen.  

Het was geen dag om je buiten te vertonen. Heen en weer naar de kerk, maar verder. Ik heb 

twee driehoeken aan de sprei gehaakt. En ook ben ik tussen de buien door nog naar het bos 

geweest, ik had heimwee naar jou. Ik wilde naar de plek waar je twee zondagen geleden nog 

was. De regen was in de naaldenlaag doorgedrongen, bovenin, daaronder was het droog, ik 

heb je voor de geest gehaald, niets van jou aanraken of zo, nee, gewoon me voorgesteld bin-

nen welke omtrek je daar zat. Er was een wind door de zwiepende takken en verder was er 

niks. 

Josje en Stef moesten vroeg naar bed vanavond. Ze deden een potje dammen, Josje won en 

Stef kon niet tegen zijn verlies, dus klatsj, hij veegde de stapeltjes stenen van tafel en toen gaf 

Josje hem een klap, allebei fout, allebei straf. Het is niks voor die twee, om binnen te zitten. 

Maar wat doe je als het plenst de hele dag?  

Door de week geeft moeder er niks om, dan hebben ze toch daagse kleren aan. Maar op zon-

dag mogen ze geen oude kleren aan. Nou ja, dan krijg je gewoon getergde dieren. Van mij 

hadden ze het wel gemogen. Daar geeft God volgens mij namelijk totaal niks om. Niet dat 

moeder aan God denkt, ze denkt vast en zeker meer aan de mensen en dat kan ik ook wel be-

grijpen. Ze moet als vrouw alleen dan toch maar deze boerderij op orde houden. 

Nou Diederik, ik ga Graadje weer gezelschap houden.  

Nog geen week meer en je bent hier. 

Nog twee weken wachten en we weten meer. 

Lieve Diederik, groet Dirk en Willem en Klaas ook, 

 

Dien 
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Tik tik. 

Scheef scheef. 

Hij is echt grappig, die Willem. 

Diederik grinnikt. 
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Willem legt een hele rij stenen overdwars. Hij drukt zijn stempel op dit erf. Hij is gehoorzaam 

en hij is het niet. 

Diederik maakt een vlak recht. Schraal licht zand als ondergrond. Moet. Geen boer wil im-

mers dat het erf scheef zakt, dat er kuilen in komen. 

En begraven dan? Het flitst door Diederik heen. Wie hier woont wordt hier begraven? En als 

de gemalen dan eens niet werken?  Daar dobberen de doden in hun kisten? 

Getver, geen mens wil toch begraven worden in een voormalige zee? 

Klaas duwt de kruiwagen omhoog. Rammelend denderen de bonken voor hen neer.  

Tik tik tik. Plok plok plok.  

Kan een mens nog thuis begraven worden als je hier dood gaat? 

Mag dat overal waar je maar wilt? Maar Dien dan?  

En zo nat is de grond toch niet, dan zouden de gebouwen immers ook scheefzakken. 

„Psjjjt.‟ Willem. 

Eén twee drie vier stenen legt hij als spiraal die niet past in de rij.  

Diederik kruipt naar hem toe. Plok tik tik. Plok tik tik. Plok tik tik. Plok tik tik.  

Hij gaat verder waar hij gebleven was. Hij is niet meer bezorgd over later, als hij niet meer 

leeft.  
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Wat is een polder leeg. Wat suist de lucht overal dwars doorheen. Of is dit de stilte van mid-

winter? Schel klinkt het geluid van metaal tegen steen. Gedempt vermenigvuldigen de ringen 

van geluid zich omhoog zodra de rubberhamer op de bonk stuit. Kom kom kom zegt de 

kromme haak, ietsje rechter gaan liggen graag. 

Tik tik tik. 

„Dus Grada heeft best oren naar mij?‟ vraagt Willem. 

„Blijkbaar.‟ 

„Ook al word ik maar landarbeider?‟ 

Kedoing kedoing kedoing. 

Er is geen boom getuige van de woorden. Er is nog geen boomkruin die de woorden opvangt. 

Ijle schoongewaaide lucht. En massieve bonken, diagonaal gelegd.‟ 

Patsj, patsj, Willem slaat de steen in drie stukken. 



 78 

„Geven ze niks om daar,‟zegt Diederik. 

Hij is best trots op zijn vriend. Wie heeft de steen vast zoals Willem en slaat er een stuk af, 

precies het goede stuk? 

„Wat heb je haar eigenlijk verteld over mij?‟ 

„Ze weet dat je boerenknecht wordt. Dat je de lijm bent van ons vieren. Dat je blond bent en 

blauwe ogen hebt.‟ 

Kedoing kedoing kedoing. Zo vast mogelijk tegen het zand geslagen. Zo dicht mogelijk inge-

drukt zand onder de steen. En daaronder? 

Daaronder bevindt zich vasthoudende klei. Moge deze nooit zo opzwellen van nattigheid dat 

deze bestrating een zee wordt, één golvende zee. 

„Kom maar bij ons tweede kerstdag,‟ zegt Diederik. Dan neem ik je mee naar Dien en Grada.‟ 

Plok. Tik tik. Plok. Tik tik. Plok. Tik tik. 
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Hij maakt de veter los, wurmt het bruine lint losser en stapt uit de schoen. Diederik zet zijn 

werkschoenen op de plank. Hij klopt de sokken uit, trekt ze aan, loopt de gang in. Geroeze-

moes, geuren vanuit de keuken, lampen aan in de eetzaal en het gewinter dat buiten nog om 

hen heen hing, is op slag verdwenen. 

Om half vier schemerde het al, het bestraten kon nog rustig doorgaan, daar niet van, maar alle 

vier werden ze omhuld door een eigen wereld; de hele dag was de wereld trouwens al zo leeg, 

geen boom te bekennen waar ze het erf aan het bestraten waren, nog geen boom verschenen 

maar het was niet alleen deze afwezigheid van hout, het was alsof elk luchtdeeltje zelf haar 

tooi had afgelegd; heeft een winter al wel eens zo kaal geleken? Diederik had dit eigenlijk best 

voort willen zetten, niet hier naar binnen maar de slaapkamer in glippen en op bed gaan lig-

gen, stil zich uitstrekken, geen lamp aan en dan turen naar het donker achter dat raam, zelfs 

het eten had hij er wel voor willen laten schieten, in willen sluimeren, niks uitwendigs meer 

om zijn ogen nog op te richten, niets dan het duister rondom zich en buiten het raam dat lich-

tere duister. 

Werktuiglijk hangt Diederik de overall aan de kapstok. Hij loopt de gang door naar de was-

ruimte. De bakken van wit email glimmen in het lamplicht. Diederik draait de kraan open, 

plenst water over zijn gezicht. 
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„Nog veertien dagen. Dan weten we het.‟ 

De kalk zit tegen de bovenste helft. 

„Als ik toch wist dat deze voor jou werd,‟ zegt Willem. 

„Wat dan?‟ vraagt Klaas. 

Black Farnish wordt glimmend zwart en het stinkt. 

„Dan schilderde ik iets over het wit.‟ 

„Wat dan?‟Vraagt Klaas. 

„O, nou, dit misschien.‟ 

Willem gaat rechtop staan, doopt de kwast in de Black Farnish en begint: 

G O E DE M O R G E N 

„Mooi,‟ zegt Klaas. „Dan ging ik de koeien leren lezen.‟ 

„Hè hè, dan moet je ze eerst losmaken. Of denk je dat ze hun koppen wel even honderd tachtig 

graden draaien voor die leesles van jou?‟ 

De wind giert langs de schuur. Allemachtig, denkt Diederik. Wat een wind. Hun petten zou-

den onmiddellijk van het hoofd waaien, zouden ze zich buiten vertonen. Denderende wind. 

Wind dendert, wind dondert en wat de wolken teveel is, slaat met striemen tegen het glas, zo 

soms, zo even, zo een enkele wolk die zich niet meer in kan houden, aanzwellende wind en 

dan wegsuizend, een vuurtje hier in de schuur ontbreekt nog, iemand van hen vieren had dorre 

stengels gezocht en een wigwammetje hiervan gevormd en een extra voorraadje daar naast ge-

legd, vuur in hol en geur van hout en levende vlammetjes, gehurkt hadden ze hier gezeten in 

opperste vrede, ongescheiden nog zij vieren, onverdeeld nog door toegewezen bezit, onver-

deeld nog in vier verschillende windrichtingen in deze Noordoostelijke polder. 

Diederik zucht. Hij doopt de kwast in het glanzende zwart, schudt de druppels af en bestrijkt 

de muur, verrekte gek, die Dirk, schrijft in schoonschrift met zwart op wit 

L U C T O R  E T  E M E R G O 
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Het blauw is weer doorgebroken. In een hemel vol wolken zijn gaten geslagen. De wolken 

zijn niet meer aaneen, ze laten turkoois zijn. Diederik zit gehurkt op de stoep. Hij schuurt zand 

over zijn klomp. Het leertje van de klomp rust op de rug van zijn hand, zand is niet ver weg 

hier, zand is overal hier, hij hoeft maar naast de stoep in de grond te pakken en hij heeft het 

schuurmiddel in de hand. Moeder was verbaasd dat hij dit zelf wou doen, vrouwenwerk zei ze. 

Dat kan wel zo zijn, vandaag heeft hijzelf de onbedwingbare neiging tot schuren en hij heeft 

niet alleen zijn eigen paar meegenomen naar buiten maar alle klompen, armvol opgestapelde 

klompen droeg hij het washok door en hier zit hij nu. Wat eerst de klompenmaker heeft glad 

gevijld, daar komt nu Diederik met een handjevol zand, volgt elke glooiïng, babyblank polijst 

hij het hout. Wat is alles hier dicht op elkaar, links staat de varkensschuur met het aange-

bouwde fietsenhok, dan een pad en een grasveldje, dan beginnen de coniferen en daarachter de 

bessentuin, poppenhuisje, zo schijnt het Diederik toe en dat het is alsof hij hier op de bodem 

van zit, alsof hij hier net op de stoep past. Hij tovert de doordeweekse klompen zondags 

schoon. Wát als hij geen boerderij krijgt in de polder? En hier de baas wordt van dit poppen-

huis? 
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Kanaal vaart tocht sloot.  

Kanaal vaart tocht sloot. 

Kanaal vaart tocht sloot. 

Kanaal vaart tocht sloot. 

Diederik trapt zich een weg naar het nieuwe land, donker is het nog en stil van wind. Had hij 

niks om gegeven, als het nog waaide zoals gisteren, gezeild zou hij zijn naar de Noodoostelij-

ke maar nee, totaal zonder beweging zijn de eiken hier langs de weg, to taal stil, silhouet met 

uiterst dun kantwerk naar de uiteinden toe, slootje lang de weg en of hier ook een plan achter 

zit?  

Natuurlijk, overlegt Diederik bij zichzelf. Je kunt wel denken dat deze sloot een natuurver-

schijnsel is, sloten als sleuven langs het zandpad waar hij geboren is, sloten met gras omkleed 

en slootbodems met zegge en slootranden met wilgen, natuurverschijnsel zou hij hebben kun-

nen denken wie opgroeit bij een sloot, bij twee sloten, aan weerskanten van de weg een sloot, 
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water in de winter en opgedroogd soms in de zomer of is daar nog modder? Een kindervoetje 

probeert dat gewoon. 

Kanaal vaart tocht sloot, twee slootjes langs de zandweg, diepe sloot tussen het land van de 

Stomp en van de Jonkert, diepe inkeping met ook weer struikgewassen en met de eerste ane-

monen altijd in maart, april? Slootje voor de kamp, net achter de composthoop, slootje maakt 

bocht en komt uit bij de Stampert, bruggetje zelfs over die sloot, hoogst spannend om als kind 

helemaal naar dat bruggetje te lopen en over de planken heen te stappen en terug en heen. En 

langs de weilanden dan, achter het huis? Diederik denkt na, nee, geen sloten meer binnen hun 

percelen oftewel ook de sloten bij hem thuis zijn geen natuurverschijnsel, ze zijn heftig over-

wogen, perceelscheiding en afwatering.  

Kanaal vaart tocht sloot kanaal vaart tocht sloot kanaal vaart tocht sloot, in Hummelo is alles 

nog in diepe rust, beukenreus staat midden op akker, óók weloverwogen, ook dit oude land is 

ingericht door mensenverstand, geleidelijk, dat wel waar nu de mens in één klap nieuw land 

heeft gemaakt. En iets daarmee moet en om te beginnen al heeft gekozen om alles kaarsrecht 

te doorsnijden, kanaal vaart tocht sloot kanaal vaart tocht sloot, hadden die ontwerpers niet 

een klein klein beetje naar het oude land kunnen kijken? Niks is hier toch recht en niks staat 

hier toch haaks op elkaar? Wat maakt een bocht toch uit, iets meer varen, iets verder fietsen, 

iets meer ontginningswerk voor hen maar je verstand staat tenminste niet stil bij zoveel kaars-

rechtheid die zelfs in de verte eindeloos doorgaat, ha ha, hier in de wijde omtrek is maar één 

weg die kaarsrecht is aangelegd, een halve eeuw geleden zoiets, door het oude moerassige ge-

bied van de heide naar Ruurlo, psalm 119 heet die weg in de volksmond. 

Diederik reikt naar de hoek van zijn fietstas. Zijn hand vindt een appel. Rimpelschil, dat wel 

maar daaronder zo vol sap en zo vol smaak, moeder heeft nog kistjes vol in de loods staan 

maar denk erom, zei ze, dat je ze weer toedekt met de jute zakken want anders komen de vo-

gels.  

Kanaal vaart tocht sloot kanaal vaart tocht sloot kanaal vaart tocht sloot, nog veertien dagen en 

hij weet of hij eigenaar wordt, Diederik en Dien, perceel …. En wat let hen om een golvende 

tuin te maken met ronde perken en met slingerende paadjes. Diederik trapt harder. In de verte 

doemt de stompe toren van Zutphen op.  

Nog veertien dagen… 
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Waarom de Heere God geen vorst stuurt snapt geen mens. Diederik hobbelt op de wagen, 

Klaas bestuurt de traktor en ze passeren wintergranen die erbij staan alsof het maart is, vol 

groen, sterke sprieten, al bijna klaar om de lucht in te schieten maar het is nog geen half de-

cember, de kortste dag moet nog komen, de vorst moet de tarwe nog geselen, móet ja, zo zeg-

gen de voorvaderen het, mores leren die groene plantjes, ze ineen doen krimpen, ze dekking 

laten zoeken tegen de grond, kraken dat sappige groen, met ijs overdekken dat groene tapijt en 

de oogst zal overvloedig zijn, o ja? 

Natuurlijk heeft Diederik de winterjas aan over de overall, het is een koud ritje zo open en 

bloot hier op de wagen, zand hebben ze opgeladen en een berg stenen en rollen touw en ha-

mers en planken en de waterpassen. Willem zit lekker tegen het zand geleund, hoeve … is hun 

bestemming. 

De lucht weerkaatst in de vaart. Blauw met witte vegen. Het water staat hoog zoals Diederik 

gisteren ook zag bij de IJssel, alle kribben waren overspoeld bij Zutphen, van groene helling 

tot groene helling was allemaal water, een IJssel valt niet te bemalen, uiterwaarden krijgen 

lekkende tongen te verduren. Deze polder is wel te bemalen, maal harder maal harder of komt 

hier ooit een punt van verzadiging? Kan het ooit gebeuren dat het water daarachter hoger staat 

en terugborrelt? De poldergrond doorweekt? 

Puffend draait de traktor het erf op en komt tot stilstand. Alle drie springen ze van de wagen. 

Dirk en Diederik beginnen met egaliseren, Klaas schuift het zand op de grond, Willem stapelt 

de stenen op het erf.  

Uit met die duffelse jas, Diederik strooit nog wat scheppen geel zand over de plek. Dirk zet de 

ene rol touw in de grond, rolt de andere af. Diederik maakt de ondergrond precies waterpas. 

Dan begint hij stenen te leggen, plok beng beng beng, plokplok beng beng beng.  

Diagonaal patroon vandaag, waarom niet? Dirk maakt stapeltjes zodat Diederik vooruit kan. 

Hij zorgt dat de bovenste punt net het touw raakt. In een mum is de eerste rij klaar, prachtige 

mal voor de volgende rij. 

 

Ze zitten in de luwte van de boerderij. 

„Wat,‟ begint Willem, „als één van ons hier een boerderij krijgt en de andere drie niet?‟ 

„Dan vermoorden we die ene en dan zijn we nog met z‟n drieën en dan vermoorden die num-

mer twee en dan zijn ze nog met z‟n tweeën en dan vermoordt de één de ander en dan is er 

nog eentje over.‟ Klaas. 



 83 

„O.‟ 

Het echt hete is van de koffie af, al stop je de pot in nog zoveel lagen krant. De bitterheid van 

elke slok verheldert hun geest. 

„Nee, serieus,‟ zegt Willem. „Komen die anderen dan nog bij die ene op bezoek?‟ 

„Ja tuurlijk,‟ zegt Klaas. „Ik heb trouwens een beter idee. De boerderijen staan toch met z‟n 

vieren bij elkaar? Nou, we vermoorden gewoon de drie anderen.‟ 

„Hè hè, nu echt serieus.‟ 

„Natuurlijk blijven we elkaar zien,‟ zegt Diederik. „En trouwens, wie zegt dat het de polder-

boer beter vergaat dan wie thuis blijft boeren? God weet wat voor ingeklonken akkers hier 

komen, wat voor zilte plekken in je hectares, wat voor ziekten overspringen van het ene naar 

het andere perceel, niemand kan in de toekomst kijken. Polderboeren is ook niet zaligma-

kend.‟ 

„Ha ha,‟ zegt Willem. „Jij bent je in aan het dekken voor volgende week. Kom op man, ook jij 

wilt graag een nieuw leven beginnen, met Dien.‟ 

Diederik kleurt. 

„Wat mij betreft slaat niemand elkaar de hersens in,‟ zegt Dirk. „En, wat mij betreft, ik wil 

geen van jullie drieën missen, waar jullie ook boeren.‟ 

„Amen,‟ zegt Klaas en hij slaat zijn armen om de schouder van Dirk en Diederik. Diederik 

slaat zijn andere arm om Willem en zo zitten ze een seconde. De lucht heeft iets voorjaarsach-

tigs, met koude ondertoon. De hemel is blauw, witte wolkjes drijven de verte in. 

„Halleluja,‟ gaat Klaas verder. Hij maakt zich los, zet de kan in het kistje, propt kranten tussen 

de vier kommen en staat op.   
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Zijn hart klopt in het oor. Hij kan de slaap maar niet vatten.  

Diederik drukt de dekens tegen zijn rug. Hoe krijgt hij dat gebonk weg? Slapen moet hij. Hij 

trekt het kussen naar omlaag en drapeert het in de hoek van zijn schouder en zijn hoofd. Hij 

trekt het laken over zijn oren, wat in godsnaam heeft hem nu zo ongerust gemaakt? Kedoing 

kedoing kedoing. 

Uit het bed naast hem klinkt de regelmatige ademhaling van Willem.  

Klaas ligt bij de deur, die is niet te horen. 
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Diederik gaat op zijn rug liggen, misschien schiet het hem zo te binnen waarom zijn hart zo 

bonkt.  

De drie anderen slapen.  

Stroompje koude lucht komt over zijn gezicht gedobberd, misschien wordt zijn hart nu wel 

kalm. 

Heftig blijft het in zijn oor kloppen, verduld, net of hij teveel koffie gedronken heeft, goed, 

rustig nu maar Diederik, zegt hij tegen zichzelf. Vallen kun je niet, onder je hele lichaam is 

een stevige matras, laken en dekens behoeden je tegen de kou, kalm nu maar, kalm nu maar. 

Diederik blijft wakker.  
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Dan is het de dag van heldere kou. Een mens weet weer waar hij zich tegen moet weren. Die-

derik trekt de helderblauwe Grolsche wanten over zijn handen en stapt naar buiten. Onmiddel-

lijk duikt hij dieper in de kraag. De laatste sterren zijn nog niet verbleekt nu kamer 85 over de 

weg gaat, te fiets toch maar liever dan met traktor en wagen, bewegen graag. Alleen de hoe-

ven en schuren steken uit de grond omhoog, voor de rest is de wereld bevroren, leeg.  

Vóór Diederik en Dirk fietsen Willem en Klaas, twee paar uitademingen beginnen en buigen  

naar achteren oftewel hangen daar nog waar de twee zojuist waren, Diederik kijkt achterom, 

vier paar.  

Van een gladde weg is nog geen sprake. Willem heeft al akelig goeie zin op de vroege mor-

gen, hij zet zijn schoenen op de bagagedrager en buigt zijn lichaam als een lus omhoog.  

Stil en als spiegel ligt de vaart die ze kruisen en het schijnt Diederik toe alsof de noordooste-

lijk polder wacht, wacht op veel meer ge jongleer van Willem, op kinderstemmen, op vrou-

wengestalten die de was ophangen, het is alsof dit nieuwe land zelf nieuwsgierig is naar wat 

en wie, alsof het nu wel genoeg heeft van al deze mannen als sobere saaie mensensoort. Ineens 

beseft Diederik dat Dien echt niet bij zijn ouders in wil wonen,  

„Kijk je naar een andere plek uit als de polder niet doorgaat?‟ 

Klaas rent met de fiets aan zijn hand, koude voeten?  

Hij springt met een boog weer op het zadel, ze zijn bijna op perceel nummer …, de wereld is 

licht, de dag is begonnen, kalken en teren vandaag.  
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Waar de tuinen moeten komen is een woestenij van dor onkruid, wacht maar, stil maar, kalm 

als het vaste nieuwe land zelf is Diederik van binnen, alsof nergens meer aan getornd hoeft te 

worden, alsof hij zich alleen maar hoeft te voegen in de loop. Hoe die ook is. Dien noch hij 

roepen iets vreemds over zich af. 

Diederik zet zijn fiets tegen de schuur. Hij duwt de deur open.   
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Het is koud. Het is bitter koud, om met de kinderboeken te spreken en al is de lucht grijs, daar 

achter kan niet anders of moeten de sterren flonkeren, hun licht tot ijzig samengebald door de 

bevroren atmosfeer. Diederik werpt nog even een blik door het raam, dan kruipt hij terug in 

zijn warme holletje. Dorsen? Schilderen? Wat zal de dag geven vandaag? Ha ha, de dag is nog 

niet eens begonnen maar in zijn gedachten is hij al druk doende, vergenoegd laat Diederik zijn 

lichaam tegen de matras rusten, van de weeromstuit, liggen, rust, los. Koude lucht komt door 

het raam naar binnen, zweem strijkt langs zijn gezicht. Donker is het nog, schemer is het nog, 

zou een dier zich ook zorgen maken dat zojuist geplast had buiten het hol? 

Welnee, een dier schurkt zich tegen de zijnen en valt weer in slaap.  

Diederik voelt zich apart in bed liggen, hij voelt dat in de kamer nog drie bedden staan met 

drie menswezens daarin, lot van de mens maar niet alleen lot, was hij geen mens, hij had zich 

deze bestemming niet kunnen kiezen: doe mij maar een perceel in de Noordoostelijke. De 

polder had niet eens kunnen bestaan trouwens en een seconde lang is Diederik verzoend met 

deze vier wezens al zijn ze nog zo apart in dit vertrek en al is hijzelf zo omsloten door huid en 

deken. Ha ha, een dier kan niet fietsen tussen geboortehol en plek om te werken maar wat ligt 

hij hier eigenlijk te denken, slapen alsjeblieft nu het nog kan, elke dag heeft genoeg aan zijn 

eigen kwaad zegt de bijbel. Diederik grinnikt, het kwaad om op te moeten staan straks, op 

moeten staan uit een warm holletje, inderdaad, elke dag heeft aan eigen kwaad genoeg, is hij 

nou blij om mens te zijn of niet blij? 

Hè hè, typisch een mensenvraag zou Willem zeggen en hij heeft gelijk, Willem heeft altijd 

zeldzaam gelijk, Willem kijkt vanuit een helder overzicht. Of helder innerlijk?  

De nachtlucht maakt zijn neus koud, het is koud, bitter koud is het om met een kinderverhaal-

tje te spreken, kinderverhaaltjes, ineens is Diederik klaar wakker, het dringt tot hem door 

vanwaar zijn hart zo bonkte eergisternacht. Het is de blik van Dien op Stef, de blik waarmee 
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ze hem kalm kreeg, ze zei nog niet eens iets en hoe dat dan moet als hij Dien meeneemt hier 

naar toe? Kan hij haar dit aandoen? Gescheiden van de tweeling? Kan hij hén dit aandoen? 
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Hij is een kacheltje binnen zijn kleren, soepel lenig bewegend lichaam dat eenmaal op tempe-

ratuur gekomen is, kleren die dienen om de warmte binnen te houden en niet meer om de kou 

af te weren, met een bats vol klei stapt Diederik over het land en deponeert het verderop, slaat 

de bonk in stukken. Hij loopt terug met een lege schep, neemt een diepe teug wind, zuigt zijn 

borstkas hiermee vol. Wat een plezier als een lichaam warm genoeg is, als het een eigen ka-

cheltje is, kom maar Siberische lucht, doorprik mijn luchtwegen maar. Hij steekt de bats onder 

de graszode in de klei, tilt het los, loopt van de wind af. Wat een winterdag. Rond nul, maar 

het voelt als min tien. Hoe behaaglijk soepel en warm zijn lichaam voelt, eigen spieren van 

arm als werktuigjes, eigen beenbundels binnen de manchester broek die dit lichaam laten 

stappen stap stap stap over de polder. 

De oostenwind komt aangedenderd en botst in volle vaart op het groepje polderarbeiders, het 

prikt tegen hun gezichten als dunste ijsnaaldjes, het schuurt met ijspapier langs hun handen, 

het zou dwars door de jassen en truien en borstrokken en hemden willen waaien, het wááit 

daar ook dwars doorheen, maar dat deert hen niet meer.  

Prachtige dag voor grondwerk, had de voorman gezegd. Net iets harde grond, mooi voor de 

traktor om daarover te rijden, kom mannen, we gaan de puntjes op de i zetten, de laatste ver-

beteringen nog even doorvoeren nu dit stukje polder nog van ons allemaal is. 

Ijzig staat de traktor erbij. Dirk zit in de cabine, schraapt aarde van de helling, deponeert dit op 

de kant. Zij drieën verspreiden de bonken, tot tien meter van de kant zo ongeveer, als het maar 

egaal wordt. 

Boven hun hoofden gakgakken de ganzen, van ergens zijn ze opgevlogen en in een brokjes 

troep komen ze over, kunnen die beesten eigenlijk wel vliegen zonder te kwekken, móeten ze 

communiceren terwijl ze vliegen? Ganzen horen bij polders en bij vaarten en bij tochten, bij 

hem thuis komt een gans niet voor, hier zal Diederik ze genoeg leren kennen want ze kunnen 

irritant massaal neerstrijken en de akker leeg vreten, van latere zorg, vandaag is Diederik on-

der de indruk van wat daar ondanks alle lawaai dan toch maar de vleugels licht op en neer be-

weegt en de lucht doorsnijdt.  



 87 

Heldere koude winterse dag, dragende aarde en tijd om te snoeien later, later als hij hier woont 

zal hij tegen Dien zeggen: vandaag ga ik snoeien en hij zal de zaag meenemen en de schuur uit 

lopen en zich wenden tot al die boomskeletten die zijn erf zullen bevolken, tot al die struikske-

letten die zijn akkers omranden. In snoeien. Terug snoeien. Geen tak gaat verloren, geen dun-

ste takje, hier Dien, aanmaakhoutjes voor jou. 

Bestond er geen winter, de winter moest uitgevonden worden. 

„Hé Diederik, zullen we aflossen?‟ 

Verkleumd springt Dirk van de traktor af. Diederik stapt de treden op en hij gaat zitten op het 

golvende zadel. 
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Het is koud, het is bitter koud, al wat ster is twinkelt aan de hemel, ál te ver weg, ál teveel 

lichtjaren ver weg om de lucht te doorstralen, om de aarde te omblazen, dit moeten ze overla-

ten aan broertje zon, ha ha, net ver genoeg weg om ons hier niet te verschroeien en net dichtbij 

genoeg om ons hier te verwarmen, om deze aardschil groene planten te ontlokken, aarde en 

zon op precies de juiste afstand, hij hier en de drie anderen met bed en al met barak en al met 

polder en al met heel Nederland en al bewegen hier door het luchtruim, sidderen in ellipsbaan 

rond de Levensbrenger, sidderen?, schommelen?, tollen?, en naderen de uiterste punt, Diede-

rik stelt zich deze barak voor als verst verwijderd van vaderster zon, stelt zich de ellipsbaan 

voor met wijde zijden links en rechts, lente en herfst, scheef schommelende aardplaneet en 

precies daar waar scheve lijn de ellips doorsnijdt, precies daar is Diederik in de barak in de 

nacht in de kou ondergedompeld, sterren genoeg, warme hete sterren genoeg, enorme sterren 

genoeg alleen staan ze al te ver weg, midwinter nadert, midwinterhoorn zal thuis worden ge-

blazen en geen ster zal anders staan in de nachten daarna en geen bittere kou zal verdwenen 

zijn daarna en geen boomskelet zal uitgedijd zijn daarna maar toch, het toewenden begint. 

Onherroepelijk.  

De andere drie zijn in slaap gehuld. Diederik is nog  wakker. Zijn neus is koud, wie laat dan 

ook het raam op een kier? De adem condenseert er van. Op vier plekken in de slaapkamer 

condenseert de adem, schommelend en schokkend en trillend en sidderend bereikt de barak de 

snijlijn.  

Vier mensenkinderen nu in diepe rust. Nacht. 
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Krrt krrt krrrt. Diederik draait de trappers in de rondte. Kggt, kgggt, kogellager kapot, zeker te 

weten, of tenminste kapot aan het gaan. Zo kan een polderarbeider toch niet thuiskomen met 

kerst, alle arbeid verricht maar eigen werktuig genegeerd?  

Hij mocht gerust het werkhok gebruiken, hij mocht zelfs de corvee overslaan na het eten. In 

blauwe overall, sjaal om de nek geknoopt, staat Diederik over zijn Empo gebogen.  

Hij rolt de kogeltjes door het vet, niet teveel, net alles bedekt.  

Hij tikt de krangspie op de plek terug, vrolijk klinkt het op in de stille ruimte. Buiten heerst 

koning winter nog steeds, zijn heldere lucht dempt geen enkel geluid. 

Aan het plafond hangt een lamp. Hij stuurt een kegel van licht omlaag, Diederik verzet de fiets 

tot hij precies middenin staat. Hij scheurt een stuk van de oude lap. Hij trekt de stof strak tus-

sen zijn vingers en maakt de velg schoon, egaal zwart weer graag tussen al die aanhechtingen 

van spaken, gouden streep graag weer te voorschijn onder alle aangekoekte klei. 

Het is net niet te koud hier, maar daar is ook alles mee gezegd. De lucht uit zijn neus conden-

seert en zweeft weg, geeft niks, hij kan zo naar binnen als het moet. Binnen is iedereen en 

binnen is het warm maar Diederik heeft het nog niet te koud. Hij scheurt een nieuwe reep van 

de lap, windt deze om zijn wijsvinger, doopt het in de vetpot. Uiterst dun laagje over de velg, 

in alle hoekjes rondom de spaak, als nieuw moet dit wiel worden. 

Met welke boodschap zal hij zaterdag thuiskomen? Op een hernieuwde geruisloze fiets, dat 

zeker, maar wat krijgt Dien op zijn gezicht te lezen? 

De kou dringt door tot onder zijn hemd. Diederik legt de lap op de werkbank, zwaait met zijn 

armen in de rondte, schudt zijn handen heen en weer, even weer aan de gang graag dat motor-

tje hierbinnen. 

Diederik poetst de stang. Elk spatje vuil lost op in vet.  

Hij wrijft rondjes over de kettingkast.  

Ha ha, geruisloos en blinkend zal hij daar aankomen. Koud blijft het de komende dagen, maar 

nog geen kans op regen of sneeuw, geen enkele belemmering tussen hier en daar zaterdag. Al-

leen maar kou. Ijsheldere tintelende kou. Hij zal zijn lange onderbroek erbij aantrekken. Hij 

zal de wind opzij hebben, nou ja, ietsje voor misschien soms, ook goed, alles goed maar met 

welk gezicht komt hij aangefietst bij Dien? 
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Hij poetst het kleistof van de trapper. 
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Kerstgevoel der kerstgevoelens, bij Dien thuis staat een boom in de kamer want zij is Her-

vormd, bij hem thuis staat geen boom in de kamer want hij is Gereformeerd en of een gere-

formeerd mens toch wel een blik mag werpen op de brandende kerstboom bij zijn aanstaande? 

Diederik kalkt zo‟n typische spar op de muur.  

„Hebben jullie er thuis eentje?‟ 

Buiten is het bitter koud. Binnen moeten ze ook echt wel aan het kwasten blijven, anders be-

vriezen ze ook hier, maar wie een stap buiten de deur zou zetten weet onmiddellijk hoe be-

schut het hier binnen is, vier muren en een dak houden de oostenwind tegen. Dirk is aan het 

teren. Black Farnisch, staat op de ronde bus. Hij schicht een kerstboom tegen de blote stenen, 

de druppels lijken zowaar op kerstballen, nee, tuurlijk niet, ook bij hem thuis niet, een gere-

formeerde neemt geen kerstboom, afleiding van het kerstverhaal, zondige franje, ha ha, hij 

lacht om zijn eigen uitleg.  

„Bij ons komt er ook geen kerstboom in,‟ zegt Klaas. Maar vrouwen zijn slimmeriken. Mijn 

moeder maakt altijd een krans. Zo heeft ze geen heidense boom en heeft ze wel versiering. 

“Geur,” zegt ze altijd. De geur van de dennentakken.‟ 

„Ik hoor het wel weer,‟ zegt Willem. „Druktemakers zijn het, die protestanten. Natuurlijk heb-

ben wij een boom, boompjes zat in het bosje bij de boerderij. Vreemde hersenkronkels hebben 

jullie, alsof het God iets uitmaakt, of jullie ogen van een kerstboom genieten of dat die ogen 

daar een kale plek zien. Druktemakers, dat zijn jullie. Alsof jullie precieze mening zo belang-

rijk zou zijn. Wat vinden jullie jezelf toch belangrijk. Mijn god is een glimlachende god. Mooi 

wel een kerstboom dus. 
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Stond hier een eik op het erf, zijn silhouet was met sneeuw bedekt. 

Er staat hier geen eik op het erf. 

Stond hier een spar op het erf, zijn eeuwige groen torste een mollig witte vacht. 
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Er staat hier geen spar op het erf. 

Stond hier een kippenhok op het erf, zijn golfplaten dak droeg een hoed van sneeuw. 

Er staat hier geen kippenhok op het erf. 

Stond hier een waterpomp op het erf, zijn massief ijzeren gestalte eindigde zo teder wit. 

Er staat hier geen waterpomp op het erf. 

Had dit erf een bakhuisje, het ging verloren onder een dikke witte muts. 

Dit erf heeft geen bakhuisje. 

Had dit erf een rij bessenstruiken, zij droegen het wit spichtig in de rondte. 

Er staan geen bessenstruiken op het erf. 

Had dit erf een ligusterheg rondom de tuin, gewillig was de sneeuw tot in elke uithoek geval-

len. 

Dit erf heeft geen ligusterheg rondom de tuin. 

Stond er een populierenrij tussen de weg en dit erf, soepel langbenig stonden ze zwart wit af-

getekend. 

Er groeit geen populier tussen de weg en dit erf. 

Diederik pakt een nieuwe snee brood. Hij pakt de strooppot en verbergt het goudgele onder 

een glanzend bruine laag. Hij snijdt de boterham in vieren en legt het mes naast zijn bord. Zijn 

blik valt op de wit uitgeslagen wereld. Elke grasspriet is met vochtige mist omhangen, bevro-

ren. Elke kleihomp verderop is wit uitgeslagen van de vorst van vannacht. Maar nergens is een 

uitsteeksel om zijn blik rondom te draperen. Lege grijze winterlucht. Kale wijdse schil van 

aarde. Nog geen heeel snel gegroeide wilg, al was het van één zomer. Wat een genadeloze 

vlakte. Wat een onnatuurlijke … 

„Hé Diederik, eitje. Dit ei is nog voor jou.‟ 

„Goed eten jongens, buiten is het snijdend koud,‟ zegt Willem. 
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God heeft de grijskwast te voorschijn gehaald. Hij bestippelt de IJssel en de uiterwaarden en 

de lucht met één en hetzelfde lichtst denkbare grijs. Of is het gewoon vocht? Is alle vorst in-

eens vrijgekomen nu het boven nul is? Waar eerst één bevroren samengetrokken wit uitgesla-

gen deeltje het gras aankleefde, zijn daar nu twee deeltjes? En waar moet dat alles blijven? 
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Diederik fietst door een oververzadigde dag. Op huis aan. Ik treed op huis aan, formuleert hij 

bij zichzelf, alleen bedoelt zijn dialect daar iets anders mee: kom, ik ga eens op huis aan, ik 

loop op huis aan, ik verzet mijn voeten stap stap stap. 

Wacht: ik trap op huis aan, maar zo gemakkelijk kan hij zich hier niet van af maken, hoe komt 

hij aan treden in verband met een fiets? Wat onder zijn voet is, is een trapper of dateert het 

woord treden uit de tijd dat er nog geen rijwiel bestond en was het toen: lopen en is dat toen 

overgeplant op: fietsen? Of zit hij gewoon te zwetsen in zichzelf? Toch bevalt het Diederik: ik 

treed op huis aan.  

De uiterwaarden dragen hele vlakten water, bevroren water, tot ijs verhard water waarvan de 

bovenlaag zweet. Diederik kan zien hóe hoog de rivier gestaan heeft, verzameling strootjes en 

takjes en stukjes touw en brokjes hout en wat al niet, maar wacht: als het water zich terugge-

trokken heeft tot het peil waar Diederik het nu ziet, dan is er geen water meer onder dat ijs, 

dan ligt dat ijs daar maar te liggen bovenop het niets, bovenop de pollen gras, dus bang hoeft 

hij niet te zijn, mocht dit ijs hem niet dragen dan krijgt hij geen natte voeten. 

Het ijs lonkt. Het ijs lonkt zelfs voor wie de dertig nadert, het eerste het beste betonpaaltje is 

steun genoeg om de fiets tegenaan te zetten en daar gaat Diederik. 

Eerst loopt de dijk scheef omlaag. Diederik loopt met wijd uitgestrekte armen. Dan is daar de 

vloer, de bodem, het uiterwaarden niveau. Hoge graspollen dragen ijsrestanten, beneden gaan 

de schotsen verder, echte schotsen en scheve schotsen hier in de berm. Voet voor voet glibbert 

Diederik naar de afrastering. Hij houdt zich vast aan een paaltje en gooit zijn been over het 

prikkeldraad. Dan het andere been. Eerst groeit er nog gras. Dan is daar de ijsrand en dan is 

daar een hele kom, één glooiende vlakte met ijs. Het breekt in ijle lange lijnen waar Diederik 

loopt,  maar het is nog dik genoeg. Onder het ijs is het gras gebogen, lange pluimen in water 

gewiegd zijn tot ijs vereeuwigd, het is Diederik te moede alsof hij onder water kijkt, het is 

hem te moede alsof hij droomt, ijl teer gekraak waar zijn voeten glijden, ijlste scheuren maar 

zo dik aaneengeklonken is deze vlakte, die houdt wel een volwassen mens. 

Dikke ijslaag, vijf centimeter dik misschien wel, een mens moet wel in de buurt van een rivier 

wonen om dit mee te maken, overstroomde rivier die zich terug trekt, ijs groeit in terrassen en 

is hier aaneen gegroeid in één wijde kom. Diederik is een kleine jongen die glijdt en glibbert 

over het ijs. Of droomt hij dit alles?  

Hij heeft redenen genoeg om naar huis te racen en het daar uit te schreeuwen maar wie nog 

niks weet kan ook best iets langer wachten en dit ijs wacht niet. Luchtbellen vereeuwigd, in 

water deinende grashalmen vereeuwigd, Diederik zwiert dwars over een sprookjeswereld, 
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vannacht is de dooi ingevallen en vanmorgen bij het ontbijt werden de perceelstoewijzingen 

bekend gemaakt. Dirk en Klaas zijn naar het Noorden vertrokken, Diederik en Willem richting 

Ramspol. Bij Kampen is Willem rechtdoor gegaan, Diederik heeft de brug genomen. Alle vier 

zien ze elkaar terug maar dat zou ook gebeurd zijn als de uitslag anders geweest was. Kggrrr 

kggrrrr kgrrrrr zeggen de scheuren met uiterst dunne stemmetjes en God heeft de IJssel wittig 

grijs bespikkeld en God heeft de bomenrij aan de overkant scherp afgetekend tegen de grijze 

luchtwereld en God verandert het bakstenen stadje in de verte in een dichter grijze omtrek. In 

de verte tjoektjoekt een boot. De zuidenwind draagt het geluid tot de oren van Diederik. Geen 

water draagt dit ijs. Dit ijs draagt zichzelf en dit ijs draagt een mens. Hoe vederlichter deze 

mens zich maakt, hoe langer hij uit kan glijden, bzzz, bzzz, bzzzz, kgrrr, kgrrr, kgrrr, stap stap 

stap, tijd om het prikkeldraad weer over te klimmen. Daar staat zijn fiets. Een Empo geeft 

tempo, over drie uurtjes is hij bij Dien. 

Diederik pakt zijn fiets, maakt al steppend vaart, slaat zijn been over het zadel, gaat zitten en 

trapt. 
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Deel Twee 

1971 

 

 

 

 

1 

 

Benno draait zich om. Zaterdagmorgen, kan niet missen, nog geen sprankje licht door de gor-

dijnen. Hij voelt de roodgeblokte sloop onder zijn hoofd. Roodgeblokt, dat is anders dan wit. 

Bij hem in Amsterdam is de sloop wit. Ook het laken voelt anders. Benno voelt de geweven 

linnen draadjes. Droger. Graslinnen. Geurig gras. Hij trekt laken en deken om zijn schouder, 

kan nog wel wat slaap gebruiken. Het weeë gevoel tussen zijn ribben herinnert hem aan al te-

veel bier gisteravond, kunnen ze dan nooit afspreken zonder teveel te zuipen, hier liggen alle 

organen in zijn lichaam uitgezakt en ellendig; gaat wel weer over man, zegt Benno bij zich-

zelf, straks sta je recht overeind en dan hangt daar niks meer lamlendig maar: hoe kan een ge-

zicht weten dat het op rode blokjes ligt en niet op wit? 

Er is zien en er is zien, zou Dorien zeggen, de enige van de zuipclub trouwens die precies stu-

deert wat bij haar past, al had ze gemakkelijk ook wiskunde kunnen kiezen, bolleboosje die ze 

is. Informatica had ze kunnen gaan studeren maar inderdaad, haar keuze verraste niemand. 

Benno hoort hoe moeder de klompen achterlaat, de keuken binnen stapt. De kast gaat open, 

onderin staat de pan. Beng beng beng, ringen van de kachel legt ze achterop, plok, blok hout 

op het vuur en bom, daar staat de pan. 

Benno draait zich nog een keer om. Dat duurt nog wel een kwartier, voordat ze de stapel klaar 

heeft. 

 

 

2 

 

Kan wel, twaalf graden, ziet er ook wel zo uit, felgele wolken daar in het oosten, glinsterend 

goud omrand, de nieuwsman zal het best bij het goede eind hebben, maar mirakels is het wel 

3 koffie 

1 buisman 
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Nog geen half februari en dan dit 

1 bloem 

Thee nog genoeg, suiker nog net genoeg, kom pan, zoef, pannenkoek bovenop de stapel, dek-

sel er op, klontje vet in de pan, sjsjsjsjsjj, lepel beslag, pan draaien en bak maar weer, moet de 

kachel eigenlijk wel aanblijven vandaag? Twaalf graden… Natuurlijk moet die kachel aan-

blijven, straks staat de zon opzij van het schuur en dan koelt het hier gelijk af 

2 ons boterhamworst 

1 fles slasaus 

vermicelli 

Bam bam bam bam, vier borden op tafel, kets kets kets kets, messen ernaast, de jongens kun-

nen zo binnenkomen, de theepot, beetje kokend water, omspoelen, schepje theeblaadjes, op-

schenken, ketel bijvullen, hupsakee, pannenkoek omdraaien, mooi zo, is er nog genoeg 

stroop? Zijn er nog koekjes genoeg? 

krenten 

rozijnen 

Bijna op allebei, mooi zo pannenkoekje, ook jij klaar, vet, schepje beslag en hóe je deze gaar 

ziet worden, de volgende, de eersten moeten gebakken zijn maar dan, door- en doorheet is de 

pan, doe mij maar zo‟n pan, het duurt wel een eeuwigheid voordat de eerste zover is maar dan, 

de volgende, natuurlijk, ik heb ook wel gelezen over die nieuwe met anti- aanbaklaag, niks er 

van, komt er hier niet in en dat niet eens vanwege het prettige dikke staal van deze pan, nee, 

op een keer is die anti aanbaklaag verdwenen en waar is die dan gebleven? Juist ja, in onze 

magen. Nee, dankjewel. 

chips 

Laatste beslag, ieieiek, ringen weer terug op hun plaats, langzame hitte nu onder de pan, mis-

schien moet Benno ook nog iets uit de winkel 

jam 

pakjes soep 

nescafé 

Tijd om hem te roepen.  

„Benno.‟ 

2 wit 

2 bruin 
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„Uw wil geschiede in de Hemelen als op de aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

en leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van den boze 

en wees ook met de twee die niet bij ons zijn 

met Lettie en met Josje 

want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

amen.‟ 

Dien tilt de rode deksel van de stapel. Diederik pakt een pannenkoek. Stef pakt een pannen-

koek. Benno. Dien zelf. 

Stroop. Appelstroop. Akkerlandschapje op ronde pannenkoek en nu snijdt Diederik de wereld 

in tweeën en vervolgens in vieren, ha ha, de L van Lettie die hij vroeger op haar pannenkoek 

moest tekenen, kon alleen met zoete stroop natuurlijk, de L van Letteke, soms maakte hij de K 

van Ketettekke en dan werd ze boos.  

De zon komt boven de vensterbank uit, het kozijn komt scheef over de tafel te liggen. Meer 

rood dan zwart is appelstroop, metalige messen staan tegen de borden, liggen naast de borden, 

geeft niks, mag rustig een stroopvlek op het zeil komen. Benno is nog aan het wakker worden, 

zo te zien. Dien zit precies in de zon en vindt het best, de glinsters spatten uit haar rode haar. 

Stef had best in zijn eigen huisje mogen eten. 

„Zeker de pannenkoeken geroken?‟ 

„Mja.‟ 

Was Dien hier niet, dan waren zij drieën hier niet. Benno niet, uit Dien geboren. Stef niet, 

broertje van Dien. En hijzelf niet, echtgenoot van Dien. Was zij hier niet, hoe hadden hier drie 

mannen vreedzaam bijeen kunnen zijn. Vreedzaam bijeen? Waarom niet? Hadden ze elkaar 

soms naar het leven gestaan? Benno en hijzelf? Stef en hijzelf? Dat eerste eerder. De trotse 

ogen van Dien op haar zoon gericht. Aj, kom op Diederik, niet zo raar denken. 
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Hij tilt de deksel van rood email op en pakt een pannenkoek. Met boter en suiker, deze laatste. 

De suiker blijft als verdwaalde kristalletjes op de boter plakken. De boter smelt niet meer op 

de lauwe pannenkoek. 

„Benno, pak jij de bijbel?‟ 

Diederik pakt het laatste kwart stukje, tilt het als een schaaltje naar zijn mond, neem een hap.  

 

 

4 

 

Stef klef bef, pannenkoek is niet klef, pannenkoek is droog hoog zoog vloog boog, nog een 

keer boog spoog, nee, spuugde, woog. De appelstroop is rins fins  

zins  

prins. Van appelpulp gemaakt met suiker? pulp  

gulp  

hulp  

tulp  

wulp  

Schulp en wat eten wij hier? Platte koeken. Van wat? Van meel. Van welk graan? Van tarwe 

en wat eet de mens in India – heeft al op trouwens? Chapati. Alleen in Noord India trouwens, 

waar het graan groeit. In het Zuiden eten ze rijst. En wat gaat de Mexicaan voor ontbijt ma-

ken? Taco‟s, juist ja, van maïs en de Afrikaan dan? Platte koeken van gierst, van teff 

klef 

bef  

besef 

Stef en daar zijn we weer 

beer 

heer 

meer 

keer 

peer 

teer 

veer 

weer 
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Zeer, je speelt vals Stef, zo kan iedereen het, gewoon dat alfabet ervoor zetten, planten 

wanten 

Dante 

klanken  

„Stef, eten jongen…‟ 

De pannenkoek is koud geworden op mijn bord. 

 

 

5 

 

De zon is nog niet warm. De zon is echt nog niet warm. De zon is er, ha ha, ook al zou hij hier 

niet lopen te rennen. Een zon IS, ook al zou hij dit niet lopen te denken. Niet meer dan een 

kwart van het beeld is bodem, groen, rechte sloot, vaart, strakke rechte klinkerweg. Driekwart 

is toch echt wel het luchtruim, boomstam, zonlicht, februarilicht nog. Verdomd, is dat gras 

ooit zo groen geweest. Wat loopt het weer lekker hier in de polder. Het Vondelpark is leuk, 

maar daar loop je toch als een gekooid dier dat op tijd de bocht moet nemen anders beland je 

in de achtertuinen. En trouwens, hoe kómt zijn vader aan die wijsheid om niet te zeggen: 

„Benno, doe jij zo meteen die beesten hooi in de bakken?‟ 

En wat doet Benno na het eten? 

Overal van de haak pakken. 

In de klompen stappen. 

De schuur binnen lopen en de hooivork pakken en die in de bult hooi steken. 

Eén voor één krijgen de koeien een haffeltje hooi. 

En zelfs is deze meneer de student genegen om alle hooisprieten op te vegen die de dames ge-

knoeid hebben.  

„Hier, het laatste beetje. Knoeipotten..‟ 

Hoe doet zijn vader dat? 

 

 

6 

 

Ze stopt twee briketten in de kachel. Zo. Die blijft wel aan de gang.  

Dien trekt de handschoenen aan, steekt de portemonnee in de jaszak. 
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Ze pakt de twee boodschappentassen van de haak en loopt naar buiten. 

De schuurdeur staat half open, frisse lucht voor de koeien. De intense zonnestralen maken hen 

vast alweer onrustig, wij willen naar buiten, wij willen naar buiten.. 

„Nog even geduld jongens,‟ zegt Dien. Ze pakt de fiets en duwt deze naar buiten. 

Tuurlijk, weet ze ook wel dat het geen jongens zijn maar meisjes, dat krijgt ze echt niet over 

de lippen. Iets wat dusdanig zwart wit is en vier poten heeft, dat is de ander.  

Dien fietst het erf af. 

 

Bij de Spar staan nog drie fietsen. En de Ford van Rieteren. En de Daf van juffrouw Bisperink, 

valt mee met de drukte. Is het de felheid van de zon trouwens die haar zo licht maakt in het 

hoofd? 

„Goeiemorgen.‟ De bel klinkelt. 

„Goeiemorgen, morgen, gmorgen, goeienmorgen vrouw Rodink, morgen.‟ 

Wie een overval wil plegen moet dit vooral op zaterdag doen, iedereen betaalt de boodschap-

pen van een hele week, als een duivelskunstenaar telt Gerrit de rijtjes getallen op,  

„zesendertig gulden vierenveertig asjeblieft.‟ 

Thuis natellen hoeft echt niet. 

„Vrouw Rodink?‟ 

Dien geeft het boekje aan Gerrit. Ze knoopt de mantel los, draait de sjaal terug om het hoofd, 

is het hier nu zo warm of wat? 

„Drieëntwintig gulden dertig.‟ 

Ha ha, Dien schept er eer in om onder de vijfentwintig te blijven. Gelukt. 

 

 

7 

 

„Vort Nora.‟ 

Nora verzet een paar stappen.  

„Stop. Genoeg.‟ 

Stef haalt de palen van de stortkar. Diederik pakt de planken. Hij legt ze bij de slootrand neer. 

„Vort Nora, stukje verder.‟ 

Beng beng beng. De houten palen komen tegen elkaar terecht.  

Scheef schijnt de zon over het land. Hij verlicht op z‟n best, hij komt geen wolkje tegen. 
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Toch huivert Stef binnen zijn wollen trui. Een polder heeft nog geen heuveltje ter beschutting. 

Een polder heeft nog geen bomenhaag om onder te schuilen.  

Diederik maakt de gespen los, haalt de knopen uit het touw.  

„Allee Nora, ga maar grazen, je werk zit er op.‟ 

Als een massief zwart vierkant op hoge wielen met twee dissels als voorpoten staat daar de 

stortkar, achtergelaten. Nora sjokt de wei in. Nora is bejaard. Net een mooi werkje voor haar, 

deze palen naar het land brengen.  

„Groen hè, voor de tijd van het jaar.‟ 

Stef kleurt. Alsof Diederik zijn gedachten geraden heeft: deze vlakte in surrealistisch groen. 

Paard levend en leverkleurig. Eenzame stortkar. 

 

Stef houdt de planken op hun plaats. Diederik slaat het paaltje de slootrand in.  

Zo, weer een stuk klaar. Stevig wandje. Doorlatend graag die sloot, geen kleine aardverschui-

vingen meer hier, geen zand dat van ergens uit de aarde het water insijpelt, glooiende heuvel-

tjes maakt. Voor je het weet zit de doorgang verstopt, niks er van. Baats baats baats, klaar, 

nieuwe houten wering. 

Verder.  

Stef pakt de bats om het zandheuveltje weg te scheppen. Hij pakt twee planken, houdt ze tegen 

de wand. Diederik slaat het paaltje de grond in. Nog een paaltje. De wand zit klem. 

 

Stef huivert. Hij kijkt op zijn horloge. Nog zeker een uur, voordat het middag is. 

„Te koud,‟ mompelt hij. „Ik stop ermee.‟ 

Hij loopt richting huis door de felverlichte wereld. Hij loopt met zijn handen in de zak. 

 

 

8 

 

„Liever in twee tassen zeker, mevrouw Rodink.‟ 

„Ja Gert.‟ 

Mevrouw. Er zijn woorden waar Dien nooit aan went. Vrouw Rodink, zouden ze thuis zeggen.  

Gert houdt de deur voor haar open. Met een geklingel valt de deur dicht. Dien hangt de tassen 

aan het stuur. Ze haalt diep adem. 
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Pas als ze het dorp uit is, gaat ze écht rechtop zitten. Hè hè, ai ai, nooit meer op zaterdagmor-

gen naar de winkel graag, het is veel te druk daarbinnen. Maar ja, nu Lettie niet meer thuis is, 

wie zou dan moeten gaan? 

Dien is een mensje op een Empo fiets. Van voren komt de zon aangedenderd, zou nog het 

liefst dwars door haar heen schijnen als dat kon.  

Een haas springt over de akker. Wat een boel achterlijf is zo‟n beest en wat een scharnieren in 

zijn poten om zo te kunnen bewegen. Oren als lange schelpjes en schitterende schutskleur 

grijsbruin, maar op deze februari dag valt er niks te schutten, grijsbruin huppelt over gebleekte 

grijze uitgedroogde aardkluiten, nee, niks kan zich vandaag verstoppen; is dat elk jaar zo in 

februari en ziet ze dat nu pas? 

Ze moet niet naar het stuur kijken, daar ziet ze dubbel, twee paar handen en twee glimmende 

sturen, ze wordt toch niet gek of zoiets.  

Rustig ogen, knijp maar iets dichter, kijk maar naar gindse groep bomen Dien of richt ze maar 

op dat rode dak, rustig maar. 

 

 

9 

 

Hij verheugt zich op het groen, maar eerst de houtkleur. Eerst een onafzienbaar beschot van 

planken en paaltjes. Diederik redt zich wel daar zonder hem en anders moet hij Benno maar 

roepen, hijzelf heeft dit beeld in zijn hoofd, het werkelijk onwinterse groen dat oprukt tot hal-

verwege de slootrand, dat stuit op spiegelwater en dat stuit op houten beschot. Wat een flu-

weelgroen en wat een dennengroen en wat een diepgroen en het is niet eens mei en het ligt 

daar maar als een immens tapijt van sloot naar sloot.  

Om zoveel mogelijk meters houtwerk op papier te krijgen begint Stef klein, hele kleine ronde 

paal rechtop en nog één en twee dwarsbalken daartussen, paal rechtop en nog één, dwarsbal-

ken daartussen, paaltje rechtop… Hij voelt zich nu al kriegelig worden over zichzelf, wat een 

details, hoe moet hij nog toekomen aan die immense grasvlakte onder een blauwe hemel? 

Paaltje en nog een paaltje, ietsje groter nu vanwege het perspectief, twee planken daartussen, 

golvende lijnen over de planken, zo hoort het. Stef doopt de penseel in zwart. 

 

 

10 
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Het liefst was ze nu onder de douche gestapt, alle uitgebroken zweet eraf graag, nee, nog lie-

ver ging ze languit op bed liggen en dat dan niemand iets vroeg, dat niemand kwam kijken, 

nee, nog liever ging ze languit liggen en zei ze niets al kwam de hele wereld kijken maar nee, 

niks daarvan, Dien zet de tassen op de vloer, knoopt de jas open en hangt die over de keuken-

stoel.  

Ze loopt naar de bijkeuken, legt drie blokken hout op haar linkerarm, haalt met de andere hand 

de ringen van de kachel, mooie dieprode randen rondom de zwarte eierkolen. Ze zet de blok-

ken strategisch tegen elkaar. Ze heeft de pan nog niet op de kachel gezet of ze hoort het vuur 

al loeien, mooi zo, dat komt in elk geval goed, om twaalf uur boerenkool. 

Dien pakt de stoel en gaat aan tafel zitten. In Stef z‟n kopje zit nog een restje koffie. Bovenop 

is een waas van gestold melkvliesje. Dien neemt een slok. 

Dan schuift ze de stoel achteruit, bergt de boodschappen op. 

 

 

11 

 

Dat doet ze altijd als één van hen thuis is. Dan kookt ze pudding. Natuurlijk, Stef zit al op zijn 

post. Hij schraapt de pan uit. Op het aanrecht staat de schaal te dampen.  

Niet werken en toch het lekkerste van het lekkerste te eten krijgen, maar ja. 

„Nou ja, het is Stef,‟ zou Dien zeggen. 

Benno komt de keuken binnen. Aan zijn vingers zit inkt. Zijn ogen staan klein van alle gelees.  

Dien haalt de zakdoek van haar hoofd, hangt hem aan de punt van de stoel. Ze vouwt de han-

den.  

„Onze vader die in de hemelen zijt,‟ bidt Diederik. 

„uw koninkrijk kome, 

uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van den boze. 

wees ook met die niet bij ons zijn 
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 met Lettie en met Josje. 

want van U is het koninkrijk 

en de kracht, en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid amen.‟ 

Diederik is blij dat hij zit. Dien laat de kachel op een zacht pitje voorsukkelen, precies zoals ze 

weet dat hij dat wil. Wie gewerkt heeft, is van zichzelf al warm genoeg.  

Lekker, zaterdagse boerenkool. Diederik doet de ogen dicht als hij een hap neemt.  

Hij hoort niks anders dan de vorken die tinkelen tegen het bord. 

Hoort hij iemand eten? 

Hij hoort niemand eten. Eerbiedig kauwt iedereen, net als hij. 

Mág er dan niks gezegd worden? 

Er mag best wat gezegd worden, maar ze praten niet zoveel tijdens het eten. 

Nee, zij drieën niet. Maar nu is Benno er bij. 

„Weleens van Kuitert gehoord, pa?‟ 

Aj, wat een onderwerp. 

„Natuurlijk. Die man denkt er anders over dan ik.‟ 

 

Dien haalt de pan van tafel. Ze zet de schaal met pudding neer.  

Verduld, ze ziet er uit alsof ze aan middagslaap toe is. 

 

 

12 

 

Hij heeft het alweer niet in de gaten. Hij weet het gewoon niet van zichzelf. Had hij die bijbel 

toch die bijbel gelaten. Was toch gaan discussiëren met Benno. Iedereen discussieert over 

Kuitert, bij ons op de vrouwenvereniging doen wij dat ook: verstaat gij wat gij leest? Moet elk 

voorzetsel letterlijk genomen worden in die statenbijbel of mag je de verhalen in de tijd plaat-

sen? Gekleurd door de tijd? 

Hier had je kunnen discussiëren man, maar nee, wat doet Diederik? 

Wat doet mijn echtgenoot? 

Hij wordt kortaf. Hij plaatst een stalen scherm om zich heen, hoe doet hij dat toch, hij zit hier 

gewoon aan tafel, weg gesprek. Afgelopen uitgesloten opgesloten.  
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Mij kan Benno alles vragen, alles zeggen, al begrijp ik de helft niet van zijn leven in Amster-

dam, maar niks uit. Diederik, stohom. Met smalle lippen en op eerbiedige toon leest hij hardop 

wat daar in de bijbel gedrukt staat. Verschans je maar, man. Gelukkig hebben de kinderen ook 

nog een moeder.  

„en liep op hem af.‟  

 

 

13 

 

De zon straalt.  

Diederik en hij zitten op de wagen. Hun benen bungelen over de achterkant. De palen rollen 

over de planken. Stef is een voorzichtige bestuurder. Hij geeft echt niet extra gas bij een hoge 

kluit.  

Diederik is niet zo‟n neuriënd type, maar zou hij dat wel zijn, Benno zou hem nu horen. 

Stef die weer meegaat. 

En Benno die meegaat. 

Benno grinnikt. Tussen vier muren zitten kan hij al genoeg in Amsterdam. Hij komt niet thuis 

om hier ook nog eens binnen te zitten. Zesendertig hectare grond achter de boerderij. Zelfs 

hartje winter hijst Benno zich in de overal en stapt in de laarzen en loopt over de akkers, of, 

zoals in zijn vaders dialect: hij vertreedt zich.  

De traktor pruttelt richting slootrand.  

Ha ha, als hij meegaat, gaat Stef meestal ook mee. Hij is een rustige bestuurder. Zou hij racen 

hier over het grasland, de platte wagen zou als een gek stuiteren. Ze zouden hier zowat van de 

wagen af vallen.  

Hè. Middenin het weiland stopt de traktor. 

Ze kijken achterom. Stef wijst. 

Verduld. Wit en zwart en zwierig over het knalgroene gras. De eersten dit jaar. 

Stef trekt weer op.  

„Kie  ie ie  vìet, kie ie ie   vìet.‟ 

Zijn vader moet om hem lachen.   

 

 

14 
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Een sloot is om water in op te vangen. Water uit de ene plak weiland. Water uit de andere plak 

weiland. Water gaat naar waar geen water is. Waar water is, kan geen water meer bij en dús 

wordt ergens anders iets weggepompt, lopen jij, water, plaats maken voor nieuw water. Niet 

dat er veel beweging zit hier in de sloot. Stef laat een grasspriet vallen, het drijft suffig mee. 

De kieviten draaien lussen, met de vleugels wijduit lijken ze op de schoen van een clown. 

Zwart. Wit. Zijn ze hier vorig jaar geboren? 

„Die kieviten, zijn het dezelfden als vorig jaar? 

„Ja,‟ zegt Diederik. 

„Dus wie daar bij ons thuis geboren is, keert dáár naar terug?‟ 

„Ja, bij ons zaten ze altijd achter de boomgaard, je weet wel, richting Stampert. Elk jaar was 

het: “Daar zijn ze weer.‟”  

Benno verzet de traktor een stuk.  

Diederik slaat de paal in de grond.  

Stef houdt de planken tegen de slootkant. Hij zou wel weten waar hij als kievit ging landen. 

Hij spuugt op het water. Het speeksel zigzagt in de middenstroom, drijft dan naar links. Lang-

zaam. Verdomd, dat hij toch altijd gedacht heeft dat kieviten veel spitser waren. Spits gevleu-

geld, zo kort als hun naam is. Kie viet. Kie viet. Nee. Met vleugels als sapperdeflap schoenen 

zwieren ze daar boven het gras. 

 

 

15 

 

Ze pakt het kleed van de stoel, vouwt het open, legt het over de tafel. Ze pakt het vaasje met 

judaspenning en zet het midden op het kleed. Er zijn mensen genoeg die hier een plant neer 

zetten, een azalea of een gloxinia. Dien zet geen plant op tafel. Lichtelijk lekt daar water uit de 

buitenpot en daar heb je weer vlekken. Planten zijn voor de vensterbank waar je, roetsj, een 

doek overheen haalt. 

Ze inspecteert de keuken voor de laatste keer. Leeg aanrecht. Briket in de kachel. Keten ach-

terop. Ze trekt de deur achter zich dicht. In de hal laat ze de klompen staan, gaat de trap op. De 

druk is van de ketel, gelukkig. Iedereen heeft eten gehad, de boodschappen zijn binnen, de 

vertrekken zijn gedweild. De zaterdag hoeft zich alleen nog maar te ontrollen, straks voor 

iedereen schone kleren klaar leggen, verder niks meer. 
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Dien gaat de slaapkamer binnen. Het bed is aan weerskanten naar het midden geslagen. Schort 

af, rok laten vallen, blouse open, blouse uit, op bed zitten, gaan liggen. De veren kraken. Het 

gordijn hoeft niet dicht, de wekker hoeft niet gezet, niets meer.  

Dien draait op haar zij. Ze drapeert laken en deken over haar schouder, hoort kie wiet, kie wiet 

door de hor. 

De middag is klaarlicht en of een moeder dan nooit uit het bewustzijn gaat? Al is ze al hoelang 

dood? Beweegt ze daar in zwarte jurk en donkerblauwe schort, blijven haar lage witte klom-

pen dankzij de leertjes aan haar voeten zitten, kleppert ze zo over de deel, pakt ze een emmer 

en gaat ze de achterdeur uit, loopt ze langs de bessenstruiken richting kippenhok, verdwijnt ze 

daar naar binnen en kakelen de kippen als ze haar zien? Wat een lichte zaterdagmiddag. Is het 

soms al april en niet pas februari? 

Slapen hoeft niet eens. Liggen. Geen man naast zich. Niks en niemand waar ze voor uit bed 

hoeft te springen. Niemandsland Dien. Niemandsland Dien laat zich doordrenken.  

 

  

16 

 

Als Benno thuis is, loopt alles gemakkelijker. Stef voegt zich gewoon. Benno is een kaarsje 

waar Stef zich aan warmt, Benno is het eerste kleine hoefbladbloemetje met haar gele stralen 

wijd open, Benno is de grote ontdooier, Benno verbindt Stef met mij, Stef is van Dien en Stef 

en Dien zijn de ander, Stef en Dien zijn van de hervormde hoeve en ik van de gereformeerde, 

glad verkeerd zeiden ze dan. Natuurlijk is Dien gereformeerd geworden, Stef ook, hij was nog 

maar een jongen maar iets wezensvreemds blijft het en Benno verbindt. Benno is de gerefor-

meerd opgevoede zoon, maar dan niet meer met die scherpe saus van mijn rechtszinnige va-

der. Benno is gereformeerd maar dan met de zachtzinnig saus van Dien overgoten, Benno is 

de middelaar, de verbinder en toch gaat hij zijn eigen gang, hoe doet hij dat toch? Ik ben dan 

misschien een tamelijk wrokkige eenling maar hier zijn we nu: gezamenlijk, gedrieën op deze 

zonnige zaterdagmiddag. Of verzoent een zon alles? Of bruist het komende voorjaar al door 

onze aderen, trekt zelfs Stef weer als een magneet naar buiten? Ja koeien, nog even wachten, 

wij maken hier stevige kaders voor jullie om op te staan als jullie water uit de sloot slurpen, 

stevige ondergrond maken wij hier zodat jullie niet weg zakken, even nog wachten, een maand 

of anderhalf nog wachten Klaartje en Grietje en Dientje en Bertie en Nannie en Leida en alle-

maal en dan laten we jullie los. 
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„De inleiding is klaar pa.‟ 

„Goed jongen.‟ 

Het is stil. Misschien komt het door het eindeloze licht waarin hun woorden terecht komen, 

waarom anders zou deze vraag uit zijn mond komen: 

„Leg me er eens iets van uit?‟ 

Beng, beng, beng echoot het over de polder. Diederik slaat de paal de grond in.  

„Nou, wat Kuitert beweert is dit: de bijbel is een verzameling verhalen die doorverteld zijn en 

doorverteld zijn en op een keer op schrift gesteld zijn. Dus al die gedachten van al die vertel-

lers zitten in dat geschreven verhaal.‟ 

„O.‟ 

Het kan er net af, zal Benno wel denken, maar hij zegt: „Je mag het wel lezen.‟ 

 

 

17 

 

Verstaat gij wat gij leest? 

 

Herman Kuitert is professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze Universiteit is 

nauw verbonden met de gereformeerde kerk, let wel: niet met de vrijgemaakt gereformeerden 

of met de christelijk gereformeerden of met de hervormden op gereformeerde grondslag, ge-

woon met ons, gereformeerden.  

Diederik kan zich het gegrinnik voorstellen als Benno dit straks voorleest. 

Behalve met een gelovig hart, kijken ze daar aan de VU ook naar de bijbel met een denkend 

hoofd en de hersenen die lezen hoe Eva uit een rib van Adam geboren is, die hersenen die 

denken: hè. Kraak kraak kraak kraak. Dat gaat nog even door als ze lezen dat Eva Adam een 

appel geeft, nee, dat Adam de verleiding niet kan weerstaan om deze appel aan te nemen van 

de boom waar hij en Eva nu juist van af moesten blijven. Hij neemt en eet en krijgt een rood 

hoofd van schaamte, naakt is hij immers.  

Was hij altijd al, maar had hij nooit beseft. 

De ene appelboom, waarom moesten ze daar eigenlijk van afblijven volgens God? 

En, van de andere kant: waarom moesten deze eerste twee mensen nu nét appels van deze 

boom pakken? 

Dan is er nog een slang. Giftige slang? Sluwe slang? 
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Kraak kraak kraak, zeggen de hersenen van professor Kuitert. Hij wenst niets voor zoete koek 

te slikken. Daar zijn ze ook niet voor trouwens, daar aan onze universiteit. 

Waarom plant God zo’n boom, als de mens er toch niet van mag eten? 

Of plant hij die boom en is het onontkoombaar dat de mens daarvan eet en is dit de onstuitba-

re loop van de mensengeschiedenis oftewel, mag het dus juist wel van God? 

Is het zelfs zijn bedoeling? 

Weg illusie-paradijs dat alleen maar bestaat zolang je niet eet van die appels? 

Eet ervan en zie je dan maar te redden? Met schaamte en verwarring en met alles erbij? 

Neem trouwens die zeven dagen.  

Neemt iemand van ons die soms letterlijk of denkt iedereen daarbij in tijdseenheden? 

Er zij licht, staat er en er kwam een scheiding tussen dag en nacht. 

Er zij een uitspansel, staat er en daar kwam de scheiding tussen hemel en aarde. 

Dat de wateren samenvloeien, staat er en zo ontstond land en zee. 

Dat was nog niet genoeg voor de derde dag. 

Dat de aarde allerlei groen voortbrenge, ook dat gebeurde op dag drie. 

Op dag vier ontstaan de twee grote lichten zon en maan evenals de vele kleine lichten. 

Op dag vijf doet god de zee wemelen van dieren, laat sommigen los op het land en doet ande-

ren weer vliegen, de vogels. 

Inderdaad, wel veel tegelijk, denkt Diederik terwijl hij het leest. 

Op dag zes schept god zich twee mensen naar zijn beeld, eerst de man en dan – uit een rib – 

de vrouw. 

Dag zeven is de dag van rust. 

Wie Genesis 1 leest krijgt de gewaarwording van een prozagedicht en misschien heeft de Hee-

re Heere het zo wel bedoeld, ik lees het daarom nog een keer helemaal voor: Genesis 1 vers 1 

tot het einde en Genesis 2 vers 1 tot en met vers 7. 

Diederik laat het papier rusten en kijkt voor zich uit.  

Hij hoort het zijn vader voorlezen, hij hoort het zichzelf voorlezen. 

…en het was avond geweest en het was morgen geweest, den eersten dag.. 

...en het was avond geweest en het was morgen geweest, den tweeden dag.. 

…en het was avond geweest en het was morgen geweest, den derden dag.. 

Dan begint hij de vragen te lezen. 

Vraag 1. Moeten we het scheppingsverhaal letterlijk opvatten of als gedicht? 

Vraag 2. Wat is er voor raars aan de scheppingsvolgorde? 
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Vraag 3. Hoe kunnen vissen en landdieren en vogels in één dag ontstaan? 

Vraag 4. Eva wordt uit een rib van Adam geboetseerd. Hoe kan dit? 

Vraag 5. Dag zeven is rustdag. Wat heeft rustdag te maken met: mag wel, mag niet? 

Diederik legt de papieren op het tafelkleed.  

„Ik ga naar de koeien,‟ zegt hij.  

Dien knikt. Ze zet de bordjes in het aanrecht.  

  

 

18 

 

gepaarde hebbende 

wachten de ganzen 

op één poot de ene gans 

de ander ernaast, ligt 

 

er is geen zon  

de dag is grijs 

er is veel wind 

soms regent het  

 

gepaard hebbende 

wachten twee ganzen 

in helgroen gras 

hun veren wijd uiteen 

 

geen spele vliegen 

geen gak gak gak uit kelen 

geen trip trip rennen 

geen dobber dobber maar wat op water 

 

zij wachten, gepaard hebbende 

gezwollen gebolde veren in gansvorm 

liggend de ene en staand de andere 
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volstrekt in rust, zon is er toch niet, de dag is grijs 

 

zo grijs zijn de wolken 

zo herfstig guur de wind 

al barst helgroen uit vlier 

wie denkt aan voorjaar vandaag 

 

gepaard hebbende 

en van de troep afgezonderd 

ergens in wijde wereld 

twee ganzen 

 

er is toch geen zon 

er is alleen wind 

soms regent het 

de dag is grijs 

 

gepaard hebbende  

wachten twee ganzen 

laat maar zich ontrollen, deze dag 

kome van ons paren wat er van komt 

 

er is geen zon 

het is een winderige dag 

druppels regen tegen verenkleed 

traag tikt tijd voort 

 

Niet dat het een grijze dag was, helemaal niet, maar Stef schrijft het zo op, past beter bij die 

twee ganzen, past beter bij wachten, past beter bij het besef: wat staat eigenlijk stil? Of zaten 

ze daar nu juist vanwege die opperste zon? 

Stef draait het raam open. Ergens over het land klappert de uil. Oe hoe. 

Stef stapt in bed.  

Hij trekt zich af. 
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19 

 

„Toe, maak i‟j mi‟j  un kupken cacao.‟ 

Dien kijkt op de klok. Nog geen half tien. Ze legt de bril op tafel en staat op. 

Ze pakt zijn kopje uit het aanrecht, doet er een schep suiker in, halve schepje cacao. Ze vouwt 

het binnenzakje weer ineen, sluit het doosje. Ze roert suiker en cacao dooreen. De kristallen 

verliezen hun wit.  

Dien loopt naar de kraan, laat een klein straaltje in het kopje terecht komen. Ze roert. Choco-

ladepasta. Ze neemt de deksel van de melkkoker. Eerst een beetje melk, mengen, dan meer 

melk. Er plonzen stukjes vel in het kopje. Diederik houdt van vellen. 

Ze zet de cacao bij zijn rotanstoel, gaat aan tafel zitten. Nog even de laatste zinnen lezen, het 

stuk van dokter Wong. Ze slaat hem nooit over. Deze keer schrijft hij over gaatjes in de oren, 

waarom die soms precies op de verkeerde plaats zitten. Moet ze onthouden, aan Lettie vertel-

len. 

Dien staat op.  

„Ik ben onder de douche.‟ 

Ze loopt naar de bijkeuken. Ze pakt een schone pyjama voor Diederik en legt die op het kastje. 

Dan pakt ze voor zichzelf een schoon nachthemd. Ze kijkt uit het zijraam. Het is donker bij 

Stef. Hij ligt er al vroeg in vanavond. Dien stapt in het douchehok. 

Ze doet haar vest uit. Die legt ze over het krukje. Jurk kan in de was, maandag schone daagse 

jurk aan. Kousen ook hup in de wasmand, hemd en onderbroek ploing.   

Ze draait de kranen open, voelt met haar hand hoe het water is, stapt onder de straal. Ze doet 

zeep op het washandje, strekt haar arm uit, andere arm. Ze zeept de oksel in, ene, andere. Ze 

gaat rondom de borsten, zeept de plooien in tussen borsten en buik, strijkt het washandje langs 

de buik, ene kant van de rug, andere kant. Ze pakt nieuwe zeep, gaat met het washandje tussen 

haar benen, voorzichtig, geen zeep in de vagina graag die prikt, wel goed schoon daar graag in 

alle plooitjes. Ze zeept haar billen in, gaat langs de benen omlaag. Dien leunt tegen de muur, 

pakt haar ene voet, wast tussen de tenen, spoelt de zeep af zodat ze op de voet kan staan, zeept 

haar andere voet in. Winters blanke gladde voeten heeft ze, dat is in de zomer wel anders.  

Ze draait de koude kraan iets lager, laat de straal als een warm bad over haar heen stromen.  

Dan gaan de kranen dicht. De stoom dampt van haar lichaam.  
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Wat is de handdoek dun, één keertje afdrogen en het hele geval is al nat, weg ermee, naar de 

ploddenmand ermee. Volgende keer in Emmeloord een stapeltje nieuwe kopen.  

Dien schiet in de lach. Plodden. Al woont een mens al twintig jaar in deze deftige polder, ei-

gen taal komt eerst. Plodden. Ploddn. 

Het flanel raakt losjes haar lichaam. Dien steekt het hoofd om de keukendeur.  

„Jij kunt.‟ 

Ze loopt de trap op. Prettig leeg is het huis om haar heen. Prettig van hen tweeën is het huis. 

Benno is nooit voor twaalf uur terug. 

 

 

20 

 

Ik hoor de trap. Zoef, opstaan Diederik, al zit je net zo lekker te knikkebollen, vreemd vreemd 

vreemd, ogen dicht en daar scheurt een vrachtauto door het brein, ogen open en daar is het ca-

caokopje, is de smaak van cacao op mijn lippen, Dien zit niet meer aan tafel, de avond is ge-

vallen, nee, gordijnen sluiten we hier nooit, ogen dicht en daar wortelt gras zich in aarde, 

doorboort en daar is het silhouet van een zwaluw, ogen open, kom Died, kom, zou Dien zeg-

gen. Diederik staat op uit de stoel. Hij zet water in zijn cacaokopje. 

 

Doordeweekse kleren van Benno in de wasmand. Doordeweekse jurk van Dien in de was-

mand. Doordeweekse broek en flanellen hemd van hemzelf nu in de wasmand. Onderbroek, 

hemd, sokken. Alles van de oude week neemt de wasmand in zich op, waterstraal reinigt de 

blote huid van Diederik, glupglupglupglup, putje voert vuil water af. 

Diederik droogt zijn schouders af, achter, voor, ene arm, andere arm, buik, onderbuik, onder-

rug. Ene been, voet aan ene been, teen na teen aan ene voet – hoelang kan hij zich nog staande 

afdrogen, oude opa‟s hebben een stoel nodig – andere been, voet, teen voor teen. 

Diederik stapt in de pyjama broek, half opgericht geslacht maakt een tentje van de stof, Dien 

heeft de lichtblauwe pyjama voor hem uitgekozen. Behaaglijk valt het katoen om zijn schou-

ders.  

 

Droog. Droge vagina. Drogere vagina wie in de overgang is. Evenwel, millimeter voor milli-

meter of miljoenste millimeter voor miljoenste millimeter komt hier plaats voor deze eikel, 

zachtste tederste uiteinde zoekt zich een weg en laat zich door geen muur tegenhouden, kleine 
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pijn en grote vreugde heeft Dien weleens gezegd. Been om been en half op hun zij allebei, 

Dien meer tegen de matras dan hij, Dien meer steun van de matras, hij meer van haar lichaam 

en waar het diepste einde is? Diederik wacht op de druk van Dien tegen zijn rug. Dan laat hij 

zich gaan, geeft zich over aan eigen ritme.  

Hij blijft nog in haar, gaat half op haar liggen. Open is open, soepel is soepel en hoe zou hij dit 

weten als Dien niet Dien was? Dien die alles doet, Dien die alles zegt. Zíjn Dien.  

Ze reikt naast het bed, pakt de oude sloop, legt deze onder hun bekken. 

 

 

21 

 

Kggg kgg kgg, fiets van Benno. 

„Verschil met de stad,‟zegt Dorien. Ze wijst naar de hemel. 

„Best wel.‟ Benno heeft Betelgeuze allang zien twinkelen, mooi zo, nét nog, Orion duikt in het 

westen onder. Trouwens, ook in de stad krijgt hij ze gevonden. 

„Goeie inleiding Benno.‟ 

„Dank je.‟ 

„Klote rok trouwens, dat ding komt bijna in de kettingkast.‟ Dorien haalt de zijkanten steeds 

naar boven. Ze heeft haar rode hippie jurk aan. 

„Klote kettingkast zul je bedoelen,‟ zegt Benno. 

„Ja, afdankertje, mijn goeie fiets heb ik in Utrecht. Echte wetenschapper, die Kuitert van jul-

lie.‟ 

„Punt 1 van Popper, de vooronderstelling moet verifieerbaar zijn,‟ ratelt Benno. 

„Toen je het stuk opnieuw las na jouw inleiding, verdomd, poëzie, echt waar. 

„Daar wou de helft toch mooi niet aan.‟ 

„Welke helft. De helft die nog thuis woont.‟ 

„Yes, socioloogje. Mijn pa wil er ook niet aan. Gods woord is gods woord, amen uit.‟ 

„Pff, mijn vader kijkt me al vernietigend aan als ik zó thuis kom. Jouw pa lijkt me een ge-

schikte man. Filofoofje trouwens, geen socioloogje.‟ 

„Oei Dorien, krijg je klappen als je in die jurk thuis komt?‟ 

„Nou nee, hè hè, dat ook weer niet.‟ 

„Waarom kom je eigenlijk steeds nog thuis?‟ 

„Mijn moeder is er ook nog. En mijn zusjes.‟ 
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„Dat is waar.‟ 

„En die verse polderlucht.‟ 

„Klopt, daar heb ik vanmorgen lekker in gerend.‟ 

Kgggg  kgg kgg kgg. 

Ze fietsen langzamer, buigen het gezicht naar elkaar, afscheidszoen. Dorien draait het erf op.  

Kgggg kgggg kgggg. Benno fietst alleen. Hij zet de dynamo af. Niemand die meer hippie is, 

dan Dorien, ha ha, hoe strenger de vader, hoe meer hippie de dochter? 

Toch wordt ze ergens directeur later, zo‟n type is ze gewoon. Zo‟n slimmerikje. 

Daar is Betelgeuze, flikkerend en wel,  

kom jongen zei z‟n pa, kind was hij nog, een jaar of tien misschien, kom jongen, ik laat je iets 

zien, kom maar mee naar buiten, kom, we lopen naar de weg, daar kunnen we alles goed zien, 

daar, zie je daar die steelpan, Grote Beer, meet het rechterstuk in gedachten vier keer naar 

omhoog en zie je daar, hoe helder, dat is de Poolster, de Poolster staat altijd in het noorden dus 

als je wilt weten waar het noorden is dan kijk je omhoog en nu nog iets, nu kijken we naar het 

oosten, hoe moeten we dan draaien, juist, goed zo, gesnapt jongen en zie je daar een drietal bij 

elkaar en zie je dan als een strik daarboven twee sterren en daaronder twee sterren? Die daar 

linksboven, die ster begint met dezelfde twee letters als jouw naam, b e, Benno, Betelgeuze, 

be tel geu ze.  

Zeldzaam ogenblik van vertrouwelijkheid, die pa van hem die zijn zoon mee naar buiten nam.  

Dichterlijke vergissing van Genesis? Eerst het groen en dán pas de hemellichamen? 

 

 

22 

 

De computer in haar hoofd begint te werken. Zondag. Grijs, zo te zien, door het dichte gordijn 

heen.  Josje komt na de kerk, hoe zou Stef vanmorgen gestemd zijn, pudding koken, gehakt 

braden, daar kan nog wel vijf minuten af van niks weten, laken hoog om het hoofd; hoe kort 

duurt de zekerheid van vrijen tegenwoordig, vroeger zweefde ze dagen op één blik van Diede-

rik. Hier is zij en haar dag bestaat uit duizend dingen, wordt elke vrouw met het uitblijven van 

de menstruatie tevens beroofd van deze soepele overgave aan de dag, verduld, nee, echt niet, 

echt geen pillen in haar lijf die haar vagina soepel zouden houden en haar botten sterk, echt 

niet, kan geen kwaad zeggen de doktoren maar Dien is niet gek, alles wat je inneemt verstoort, 
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dan maar liever dit bevreemdende besef alleen: waarom vertellen moeders en tantes en buur-

vrouwen zoiets nooit? 

Dien duwt het beddengoed naar achteren. De oude sloop ligt opgefrommeld onder in bed. 

Dien kijkt waar Diederik gelegen heeft. Geen vlekje te bekennen in het laken, mooi zo, ze kan 

dit met een gerust hart opengeslagen laten liggen op deze zondag, niet dat iemand hier iets te 

zoeken heeft maar het zou toch kunnen, Josje die even een schone zakdoek uit het laatje komt 

halen of de fotoalbum. 

 

 

23 

grijs onwijs paradijs op reis 

reist rijst prijst wijst Kleist 

klaist klaaien zwaaien waaien maaien zaaien 

wolken kolken gemolken 

goan stoan moan e‟doan e‟goan 

maeien zaeien waeien breien leien 

ze lig in ‟t zicht verplicht gedicht 

e‟zicht kot gres 

leuge tes – nee –  

leuge tesse 

volle tesse 

bokse smokse 

dèle mèl schel 

kerke zerke vlerke 

körk hork plodde zodde 

kanne vol koffie 

thee pot ka pot mantel pot 

schure zuur mure duur 

vloer moer 

kenien e‟zien 

neb i‟j mi‟j kenien soms e‟zien 

hie is ter van deur 

doa heer 
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kump‟e weer 

op un keer 

at e wil etten 

is zien hok niet fe getten 

Stef vouwt zijn handen onder het hoofd. Deze grijze lucht, daar komt geen zon doorheen. 

Zweem van groen hangt om de grijze populieren. Snuift een mens waterdamp mee naar bin-

nen op een dag als vandaag? Vandaag, verdomd, het weer zoals in zijn gedicht van gisteren. 

De ganzen, gepaard hebbende … Goed gedicht en raar wezen mens, die elk weer op het papier 

kan toveren. 

Josje… 

Stef gooit het beddengoed naar achteren en springt een gat in de lucht. 

 

 

23 

 

Hè bzjbzjbzj hè bzjbzjbzjbzj hè bzjbzjbzjbzj, het apparaat zuigt zich om de spenen en laat los, 

hè bzjbzjbzj, hzjbzjbzj, de koeien staan met z‟n twintigen in de stal en vanaf dat Diederik de 

schuur in komt daalt vrede neer, gelukkig, we worden gemolken.  

Diederik wringt de lap uit, maakt de uier van Zwaantje schoon, rilling gaat door haar lijf, kou-

de natte lap langs uier op lichaamstemperatuur, nattigheid, hand van de boer, kwijlerige kalf-

jesbek, alles zit in de genen van de koe al heeft geen van deze koeien dat nog meegemaakt nu 

Diederik er bij stil staat, afgevoerd wat uit hen geboren werd, hijzelf als bemiddelaar tussen 

volle uiers en dorstig kalfje, nee, geen kalverbekje meer om de uier maar wel hoepsj één, 

hoepsj twee, hoepsj drie, hoepsj, vierde speen in zuignappen verdwenen, hè bzjbzjbzj, hè 

bzjbzjbzj, niet alleen melk voor het eigen kalfje, melk voor de hele mensheid, dat is wat hij 

hier staat te doen, braaf Zwaantje, braaf, zo‟n zenuwlijder als zij kan een boer er eigenlijk niet 

bij hebben, ze schrikt al als een koe met de ketting rammelt, beste melkgift die Zwaantje be-

halve als ze gestresst is, dan geeft ze nog niet de helft, niet voor niets zet hij haar tussen Greta 

en Grietje, twee bedaarde dames. 

Kom Griet, aan de kant. Diederik maakt haar uier schoon. Hij bevestigt de slang aan de bo-

venleiding, duwt de zuignappen aan de spenen en blkblkblk, daar stroomt het wit door de lei-

ding.  



 116 

Diederik pakt de kruk en de emmer, gaat bij Wilma zitten. Hij melkt haar na, laatste druppel 

uit elke speen graag, uierontsteking is de grootste ramp voor de boer, hij mag de melk niet le-

veren en zo hoog is die prijs ook al niet,  Diederik zucht.  

‟t Is dat Stef AAW heeft en ‟t is dat de eieren flink opbrengen maar anders? Benno studeert, 

Lettie studeert, aj, hij zit hier nog te melken terwijl er geen druppel meer uit de spenen komt, 

Diederik moet om zichzelf lachen, staat er niet geschreven: ziet de vogelen des hemels, zij 

zaaien niet en zij maaien niet en toch hebben ze genoeg te eten. 

Diederik zet het krukje tegen de muur en loopt naar de bus, asjeblieft, mini beetje melk door 

de zeef. Hij pakt de emmer met water en gaat naar Greta. 

 

 

24 

 

Alderejezus, wat is het zeil koud. Benno pakt de onderbroek van de stoel, stapt er in. Dan 

gauw de trainingsbroek aan, mmh, lekker, geruwd katoen van binnen. Hij stopt het T shirt in 

de broek. Jasje nodig? Niet nodig? Benno steekt een hand uit het raam. Mm, niet nodig.  

Hoofd onder de kraan, handdoek over zijn gezicht, vingers door de haren, klaar. 

Hij roffelt de trap af, sprint de keuken door naar de bijkeuken. Daar staan zijn loopschoenen. 

Instappen, veters aanhalen, strik en nog een strik, andere schoen. 

Het grint knerpt. Benno gaat rechtsaf de weg op. De populieren hebben dikke knoppen, die 

steken af tegen een grijze lucht. Geen zon te zien, wel knalgroene struiken langs de weg, 

whaaw, zijn bed was dan wel nog zo lekker warm, dit aanraken van de stenen had Benno toch 

niet willen missen, dit halve aanstippen van de aardbol, dit halve zweven door de lucht alleen: 

hoe komt een mens in beweging, yes, hoe komt een mens in beweging meneer de psychologie 

student? De vogels zijn al knetter vervuld van het voorjaar, baldadig uitbundig scheren ze 

weg, welluidend fluiten ze en deze mens is alweer verder, langs de boerderij van Zwart, oef, 

gereformeerd vrijgemaakt buiten verband, oef, is dit ontspanning wat hij hier loopt te doen of 

is dit inspanning? Mag het wel of mag het niet op zondag? Ha ha, niemand hoeft door mij te 

werken, denkt Benno. Dus dan zou het mogen van vader Zwart? Spelen mochten ze altijd bij 

de Zwartjes, behalve op zondag. Tata tata tata tata tata, bekijk het allemaal maar zelf, wie 

hardloopt is een wezen met spieren en voeten en armen die hij alle kanten op kan laten zwaai-

en, dit is de mens, dit is de mens. Diertje dat graag rent, diertje dat alles aan zich heeft om te 

kunnen rennen, om te bewegen, dit is de mens. Haha, was hij dominee, hij zou iedereen mee 
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de kerk uit nemen, come on mensen, rennen, voel wie je bent, adem de lucht in door alle buis-

jes die je hebt. Loop, loop, loop. Haha, preken voor eigen parochie noemt men zoiets. 

 

 

25   

 

Dien doet de custard in het schaaltje. Zes lepels. Ze pakt de maïzena. Twee lepels. Suiker. Vijf 

lepels. Ze mengt al het droge door elkaar, giet wat suiker bij, roert alles tot een papje.  

Ze beweegt de puddingvorm onder de koude kraan.  

Dan houdt ze de wacht bij de melkkoker. Er komt een vliesje op de bovenkant. Het vliesje be-

gint heel zacht te bewegen als is het een vliegend tapijt in het melkuniversum. Als ze de eerste 

luchtbelletjes omhoog ziet komen, begint Dien te roeren, giet het diepgele mengsel bij de 

melk. Ze gaat met de houten lepel door de pan, even niet, de massa moet opnieuw aan de kook 

komen, dan gaat de pollepel zorgvuldig over de bodem, lussen, rondes. Met soepele pols 

houdt Dien de pudding in beweging, gelukkig moment als de massa weerstand begint te bie-

den, gaar wordt, vorm krijgt, eetbaar wordt. Dien laat het even borrelen, haalt dan de pan van 

het vuur, zet de ketel boven de vlammen, giet de pudding over in de vorm, laat een restant in 

de pan achter, voor Benno, voor Stef, net wie het eerst de keuken in komt. 

Van het zingende water gaat ze thee zetten. Ze doet de ringen op de kachel, schenkt het ko-

kende water op de blaadjes, zet de pot achterop de kachel. 

Dan haalt ze het kleed van tafel, zet de borden op het zeil, legt de messen klaar, pakt de boter, 

stroop, brood. Nu nog de kopjes. De kaas nog snijden. Dan staat alles klaar. 

Pudding is maar pudding, maar met dit eerste gerecht dat af is, komt iets tot rust in Dien. Stef 

zal de aardappels schillen als zij naar de kerk zijn.  

Boontjes en soepgroente moet ze nog uit de vrieskist halen. 

Gehaktballen zitten al gevangen in gestolde jus.  

Fles stoofperen nog openmaken, pot pruimenmoes voor op de pudding en ze is klaar voor 

vanmiddag. Dien veegt het zweet van haar voorhoofd. Ze trekt de stoel onder de tafel van-

daan, gaat zitten, schuift de stoel naar voren. Kom op mannen, eten. 

 

 

26 
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„Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus, elke rank die geen vrucht draagt neemt hij 

weg, elke rank die wel vrucht draagt snoeit hij opdat zij meer vrucht drage, Johannes 15 vers 

2. Beter dan dit hier te prediken, vroeg ik nu één van u hier op de preekstoel, bij uw huizen en 

hoeven zien we ze immers liggen: takken, netjes opgestapeld, dunne uiteinden, gladde jonge 

takken uit de windsingels, kronkeltakken uit de boomgaard, onderste zijtakken van de linde 

die het licht zozeer weg zou nemen voor moeder de vrouw in de keuken, gesnoeid hebben we 

allen weer deze dagen en …‟ 

De ogen van Diederik vallen dicht. Hij ziet blauwe kristal voor zich en doffe bergen en dan 

niks meer tot hij wakker schiet, hoofd rechtop … 

„… over zijn hart verkrijgen, uiteinde met knopjes, zachtjes de lucht afgetast en dat zou je 

moeten inkorten? Laat maar, denk je dan, dit heeft zo z‟n best gedaan om hier te groeien, hier 

heeft de struik misschien wel een heel jaar over gedaan, hoe schoon, hoe ijl, hoezeer mis-

schien wel bedoeld als begin van nieuwe zijtakjes, zo overweeg je bij jezelf. Alles groeit, alles 

wil plaats, alles neemt lucht in beslag, wáár is plaats voor mij, wáár beschijnt de zon mij het 

meest, zo is de plant, zo is elke plant, elke struik, elke boom en zo …‟ 

Ouderling of niet, dwars voorin de kerk gezeten of niet, daar sukkelt Diederik weer in slaap, 

voor het aangezicht van de hele gemeente nog wel, dat denkt hij nog even en maakt de ogen 

weer open, maar graanhalmen ruisen de kerk door en rookpluimen lossen in lucht op en alles 

wordt opaal, het hoofd van Diederik valt omlaag. 

„… kan niemand, de landman snoeit de struik, geen struik snoeit zichzelf. Snoeien gebeurt 

door „de ander,‟ door „het andere.‟ De vrouw geeft haar man commentaar en andersom, zij 

beiden stellen paal en perk aan het kind opdat het tot een prachtvolwassene uitgroeit. Het ver-

lies van een geliefde snoeit ons. Oorlog snoeit, hagel en bliksem snoeien.  

Maar nu zult u denken: wat een donderpreek, wat een onheil, moeten wij ons dit soms toewen-

sen?‟ 

Landman Diederik ziet immense paasvuren voor zich, hij is weer vertrokken, hij laat zich wel 

onbewust omspoelen door de herderlijke woorden. 

„… stroomt uit de wond, niet te stelpen in het voorjaar …‟ 

„… bloeit op, wordt schoon …‟ 

„… amen.‟ 

Diederik schiet rechtop. Hij kijkt op het bord, zoekt psalm 148 op. Het orgel zet in, speelt de 

eerste regel voor en daar klinkt het door de kerk: Halleluja. Prijst God en zingt, gij fiere hemel 

die daar blinkt, gij … 
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27 

 

Welmoet slaapt. Geen van de ouders wil de broze sfeer verbreken in de auto. Reina staart uit 

het raam, maar wat ze ziet? Josje weet het niet. Voor hem is het anders. Voor hem is dit een 

thuiswedstrijd, hij heeft de hele polder doorkruist in zijn middelbare schooltijd, alles kaars-

recht en hoe kan dat ook anders met zo‟n hoekige omtrek als deze noordoostelijke heeft. Reina 

heeft de haren in een lus tegen haar hoofd gespeld, maar wat ze nu ziet? 

Groen, wijst ze aan, met helgroene soepele takken staat een wil in de tuin, is een wilg de snel-

ste groeier of is dat de populier? 

„Allemaal verschillend,‟ wijst ze aan, inderdaad, grote imposante boerderijen en kleine: een 

schuur en een sober huis voor de schuur. Ze lijkt hem wel in orde, Josje leunt achterover in de 

stoel, prettig stil gepraat dat het kind omgeeft, gelukkig leeg polderland waar de auto doorheen 

pruttelt en gelukkige menswezens van ouders die elk voor zich hier om zich heen kijken.  

„Bernard woonde daar.‟ Josje wijst de arbeiderswoning naast de boerderij. „Wie meer dan 

vierentwintig hectare had, had zo‟n huisje erbij, voor de eerste arbeider.‟ 

„O, zo dichtbij?‟ 

„Ja, dat ging ook bij veel boeren niet goed. Maar de vader van Bernard was geen eerste arbei-

der, hij was schoolmeester, hij huurde dit huisje.‟ 

„En jullie eerste arbeider dan?‟ 

„Toen we die nog hadden.. Hij woonde in het dorp, vond hij veel leuker. Hij kwam op de 

brommer heen en weer.‟ 

„O, wou hij liever in het dorp wonen?‟ 

„Natuurlijk, en hij was niet de enige. Die kleine huisjes kwamen al heel snel leeg te staan, tja, 

dat hadden de ingenieurs niet voorzien.‟ 

De zon maakt het oranje canvas tot een oplichtend vlak, dat Josje op slag week maakt. Hij zit 

weer op de middelbare school en hij komt weer aangefietst en hij ziet het oranje van die 

schermen, bij de minste zon al voor de ramen gedraaid, zo zuinig was Dien op haar planten. 

Hongerige maag van een jongen van dertien, veertien, vijftien, zestien jaar en hoe Dien het 

middageten voor hem opwarmde. 

„We zijn er.‟Josje stuurt de eend het erf op. De forsythia staat met knalgele kale takken, de ri-

bes is met rode bellen omzoomd en Stef komt de zijdeur uit gelopen. 
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28 

 

Narcissen in een glazen vaas. Verlegen gele buitenste bloembladeren om dieper gele trompet-

ten. Groene stelen in glas en water. Bol glas. Welmoet bij Dien op schoot. Tafelkleed van rode 

wol op tafel. Stef kijkt zo ongeveer ademloos naar Josje, tuurlijk, dat wist ik en dat weet ik, 

daar kom ik niet tussen. Dien is lief. Dien heeft rustige stevige handen waarmee ze mijn kindje 

vasthoudt. Gezegende Benno en gezegende Lettie, die ze ook zo vastgehouden heeft en hun 

moeder? De moeder van Dien? De moeder van Josje en Stef? Was zij ook zo? 

„Wat was jullie moeder voor vrouw?‟ 

„Stef, zeg eens, wat was onze moeder voor een vrouw?‟ 

„Zwijgzaam. Harde werker. Hand op de portemonnee.‟ 

„Moest de boerderij aan de gang houden toen jullie vader dood ging. Kón dat ook,‟ zegt Die-

derik.  

Josje: „Ze had nog twee kleine lastpakken, Stef en mij. Zwijgzaam, ja vooral dat. Eigenlijk 

waren jullie meer onze moeders, Grada en jij.‟ 

Welmoet verhuist naar Diederik. Diederik heeft een overhemd aan en een slip-over van 

blauwgrijze wol.  

„Wit gezicht,‟ zegt Stef. 

Dien houdt het zeefje onder de tuit, schenkt nieuwe koffie in. 

Stelen in glas midden op tafel. Wat zie ik daar toch aan? Ze klopt met de garde door de melk 

terwijl ze die bij schenkt.  

„Jullie hebben vader nauwelijks gekend,‟ zegt ze als ze zit.  

„Misschien was vader meer moederlijk, als ik het zo mag zeggen. Eigenlijk was hij alles. De 

beste boer van de omgeving – „nou eh,‟ zegt Diederik, iedereen lacht - had de beste koeien, 

was heel sociaal, eigenlijk kon je bij vader als kind veel meer uitspoken dan bij moeder.‟ 

Aha, vader dus. Van vader misschien, dat Dien „het‟ heeft? „Het‟ heeft? Josje? Dien? Over 

wie denk ik nu eigenlijk? Wat zei Josje ook alweer? „Dien is mijn thuis, Dien is meer thuis 

dan…‟ 

Grijsgele stelen in glazen vaas, wat zie ik daar toch in? 

Welmoet zit rustig bij Diederik. Ze zit in de hoek van zijn zij en van zijn arm. Ze zit in een 

holletje, kijkt uitgeslapen de keuken in. Diederik streelt haar wang met één vinger, verdomd, 
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wat zijn die bonken van kerels toch lief voor een baby. Nu mag Stef haar vasthouden. Hij tilt 

haar de lucht in tussen twee handen. Brede lach. Nu mag ze tegen hem aan zitten. Met beide 

handen houdt hij haar op de plek, lange slanke handen, zelfde handen als Josje. Eigenlijk tijd 

dat ze moet drinken. 

 

„Toe Diederik, schenk jij iedereen iets in. En gaan jullie dan naar de kamer?‟ 

Opgerot hier, bedoelt ze. Kan ze het eten klaarmaken. 

 Josje kijkt vragend naar Diederik.  

„Eerst even naar buiten?‟ 

Zich vertreden, zo noemen ze dat waar hij geboren is.  

„Ik blijf hier bij Dien,‟ 

„Vrouwen bij vrouwen,‟ zegt Stef en hij geeft mij Welmoet. Josje strijkt mij over het hoofd en 

daar gaan ze. Of Stef een paar laarzen voor hem heeft, hoor ik Josje vragen. 

Dien haalt de vaas van tafel en zet hem op het aanrecht.  

„Kom maar hier zitten,‟ zegt ze. „Hier zitten jullie in de zon.‟ En zitten we haar niet in de weg. 

Ze pakt twee blokken hout, haalt de ringen van de kachel, gooit het hout op het vuur, haalt de 

grote pan naar voren. En dat zij ons dan iets in zal schenken. Of ik een oud bruin wil? Ver-

domd, heeft Josje dat aan haar doorgegeven? 

Ik doe mijn vest uit, trek het T shirt omhoog, maak de bh los. Hier Welmoet, drink maar.  

Zelf nip ik van het bier. Dien heeft appelsap op het aanrecht staan. Stel die narcissen zaten in 

een witte vaas, zoals iedereen dat doet. Ze waren door een witte vlakte afgesneden. Nu lopen 

de bloemen door. Glas geeft alle ruimte. Water geeft alle ruimte. Wat een kracht. Wat een 

vormgeving. Weet Dien dat van zichzelf? Daar lopen de vier mannen over het grint. Zwaai 

zwaai zwaai. 

 

 

29 

 

Diederik gaat voorop. Benno en Josje kuieren daar achter. Ze dragen stadse sjaals. Josje heeft 

laarzen van mij aan, de randen omgeslagen en ik ik sluit de rij, ik dobber mee over het stuk 

braak land. Gras is handig om overheen te lopen, gras bemiddelt prettig tussen de klei en men-

senvoeten, niks geen geglibber, grasdek met duizenden worteltjes houdt de grond in haar 

greep en wij kunnen kuieren. Diederik heeft zijn immense landerijen in mootjes gehakt door 
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heggen te planten, hulde aan Diederik twintig jaar geleden dat hij die slootranden beplant 

heeft, in welk bassin zouden wij anders nu hier dwalen? Nu botst mijn blik tenminste op het ij-

le groen, op de witte bloemetjes van de sleedoorn. De trui van Benno is ook stads, die koopt 

hij op het Waterloo plein, bruine wol en in gebreide motieven, Noorse trui zegt hij maar in 

Noorse sokken is toch niks in gebreid? Josje draagt een colbert, een jasje, josje jasje, lusje tas-

je, kusje plasje, wisse wasje, muur en kastje, pluim en kwastje, mens en aap, buk en raap, lig 

en slaap, blind en bleek, nat en week, rand en beek, gras en kweek, blank en bleek, veld en 

beemd, ramen zeemt, vleit en teemt, gans ontheemd, 

Josje en Benno staan stil, ze gaan uiteen en vanzelf bevind ik me nu tussen hen in. 

Wat dat voor witte struiken zijn? 

„Sleedoorn.‟ 

(voorn toorn koren horen boren voren verloren..). 

 

 

30 

 

De juspan kan achter op de kachel, kan het gestolde vetlaagje alvast smelten. De soep past er 

nog net bij. Het andere plaatje haalt ze weg, daar zet ze de pan boontjes in.  

Ze haalt het zondagse zeil uit de kelderkast. Moederdag cadeau, van Lettie, roze rozen met fijn 

groen blad op glimmend zeil.  

Dien gaat de trap af naar de kelder, pakt een fles peertjes en een pot pruimenmoes.  

Ze trekt de rubber ring naar buiten, zsssjt, de fles zuigt lucht aan. Dien pakt de witte schaal en 

houdt de weckfles op de kop. Blubblubblub.  

Welmoet drinkt niet meer zo hard. Ze ligt daar met lodderige oogjes.  

Dien doet de kraan open boven de afwasbak. Ze spreidt de vaatdoek over het aanrecht, knijpt 

sop bij het water, stopt de kopjes in de bak.  

„Wat aardig, dat Josje en Stef bij jullie mochten wonen.‟ 

„Paste het beste. Moeder was dood, Wim was nog niet getrouwd, mijn zus zou ook uitvliegen.‟ 

„Toch aardig,‟ zegt Reina.  

De aardappels beginnen te bewegen in de pan.  

„Het idee kwam van Diederik.‟ Ze haalt de kwast langs de rand van het kopje, zet het omge-

keerd op de doek. Ze veegt door de kom van de lepeltjes. De schoteltjes komen als laatste. Die 
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zet Dien rechtop tussen de kopjes. In de verte krijgen de twee populieren al groen blad. Wat 

zou Reina nog meer willen weten? Die mensen zijn zo vrij tegenwoordig.  

Dien loop naar de kachel. Ze doet een ring onder de aardappelen.  

„Zou ik alvast een peertje mogen?‟ vraagt Reina. „Ze zien er zo verleidelijk uit.‟ 

„Natuurlijk.‟ 

Reina prikt een vork in de vruchten. Welmoet ligt tegen haar schouder. Het stroperige sap van 

het peertje druipt terug in de schaal. Als Dien ziet hoe Reina het peertje proeft in de mond, is 

ze op slag helemaal ontdooid. 

„Stef, dat wou je toch vragen zonet. Hij begon zó voortvarend aan zijn studie, tegelijk met Jos-

je…‟ 

 

 

31 

 

Diederik poept altijd na het middageten, iedereen weet dat, iedereen laat hem als eerste naar 

de wc;  natuurlijk had hij het bezoek voor laten gaan vandaag maar noch Josje noch Reina 

maakte aanstalten, dus hier zit hij dan en draait een drol. Het eten was weer zondags lekker, 

alle vel van het puddinghart was voor hem, voor pa zoals Benno lieflijk en gruwend zei: 

„Pa, kom eens met je bord.‟ 

Diederik pakt een velletje papier, vouwt het dubbel. Hij reikt naar zijn billen, veegt, slaat het 

papiertje nog een keer dubben en poetst het laatste weg. Hij trekt aan het handvat van email, 

de ijzeren schakels ketsen uiteen en ineen. In de bijkeuken wast Diederik zijn handen. Op het 

plaatje ziet hij de oude kinderwagen staan, van Benno eerst, toen van Lettie. Diederik doet zijn 

klompen uit, loopt op kousenvoeten, kijkt naar Welmoet. Ze heeft de rossige haren van Josje. 

De polderlucht doet haar vredig slapen, het wordt Diederik te moede alsof het twintig jaar te-

rug in de tijd is en Letteke hier ligt te slapen.  

Diederik doet de klompen aan, loopt naar de schuur. Verduld, de jongens zijn de koeien al aan 

het voeren. Josje veegt het gemorste hooi op.  

„Ik maak het wel af.‟ Hij zou zich best schamen om hier onder drie paar ogen de ladder op te 

klimmen naar de zolder, dus laat ze maar eerst weggaan.  

„Kaarten in jouw huis?‟ vraagt Josje. Ze trekken de deur achter zich dicht. 
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De koeien steken hun natte snuiten in het hooi, omvatten het met hun bekken alsof het levend 

gras is. Diederik veegt voor de bak langs, bukt en strooit het restant terug in de bak. Dan stapt 

hij de ladder op.  

 

 

32 

 

Zien ze mijn was hier hangen. 

Zien ze het boek van Lampo open liggen, op de kop. De goden moeten hun getal hebben. 

Zien ze mijn bordje nog staan, weg ermee, naar het aanrecht.  

Hagelslag. Bierglas van gisteravond.  

Vaatdoek. Zien ze dat dit ding allang stinkt? O jee, schone doek uit aanrecht. Kaarsrechte 

plooien en blauwwitte ribbels. 

Zien ze de vlekken op de lichtgele tegels. 

Zien ze de halflege theepot met aanslag tegen het glas. 

Zien ze zeeën zwanen zwingli 

zwommen zwevende zwetsende 

zwaluwen zwaarden nee 

zwaluwen staarten ja, ik kom 

Jokeren ja 

„Zal ik..?‟ 

Zie je wel. 

„Zal ik thee voor ons zetten?‟ 

Zie je wel, zorgzaam zet Benno water op tot het zingt 

zinkt 

Nee, zingt. 

„Zullen we..‟ 

Zie je wel. 

„Jokeren?‟ 

Yes jokeren josje joepie joechei juist ja josje josje josje. 

Begint goed. Eén joker en twee reeksen, eentje met achten en eentje met negens. 

Het water zingt en de zon doorzoekt stilletjes de keuken, valt op de kaartenrijtjes die Stef 

tsjakka uitlegt. Een mens wint niet gauw van hem. Best nog wel scheef hoe die zon valt, lente 
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is het al wel, al net; maar de zon is nog niet tot halverwege haar midzomerse baan, best nog 

wel vriendelijk hoe die binnenvalt, best nog kaal alle bomen, best nog bladerloze bomen 

bladloos 

latbloos 

flatsloos 

atmoos 

badvloos 

Josje schudt de kaarten en deelt ze uit. Benno strijkt een lucifer langs het doosje, zwavellucht 

komt vrij. Hij steekt het waxinelichtje aan, zet het op tafel, zet de pot op het glazen onderstel. 

Zon schijnt door thee. Dieprood wordt de thee en intussen worden de waaiers groter in de 

handen van hen drieën. Zondagmiddag. 

mondagziddag 

vondagbiddag 

donzagdimmag 

Alweer uit. 

 

 

33 

 

Diederik klopt het hooi van zijn broek. Hij plukt de droge steeltjes uit zijn trui, verduld, kan 

hij volgende keer geen doek op het hooi leggen, heeft Dien niet ergens een oud stuk laken lig-

gen? En de achterkant dan van zijn trui? Diederik haalt de armen uit de mouwen en draait de 

trui tot de achterkant voor is. Hij pulkt verder. Bezoek moet je netjes onder ogen komen.  

Diederik rilt. Van mens in warm holletje is hij rechtopstaand mens geworden. Als er geen 

grassprietje meer te vinden is, draait Diederik de trui weer goed, steekt zijn armen in de mou-

wen, strijkt de hand door zijn haar en gaat naar het luik. Hij grinnikt over die keer dat Letteke 

en Benno tien waren, twaalf?  Ze hadden de ladder weggehaald en hij – ook tien jaar jonger 

nog – had pakken stro naar beneden gegooid en was daar pardoes op gesprongen, haha, hij had 

zijn kinderen moeten zoeken, ze durfden zich niet te vertonen, ze hadden zich in het houthok 

verschanst. Voor straf moesten ze de balen stro weer naar boven sjouwen.  

Lege deel nu onder zich. Gerammel van de kettingen. Kaken van de koeien aan het vermalen, 

gekletter van pies. Diederik draait zich om en stapt de ladder af. Gladste sporten van duizend 

keer zijn handen, glooiende tree van duizend keer zijn klompen, wat stom overgevoelig kan 
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een mens zijn die zojuist geslapen heeft maar Diederik zou op dit moment een ladder op pa-

pier kunnen schilderen en net zolang de verf mengen tot het deze beenkleur had. 

In de keuken is niemand. Buiten het raam ziet Diederik het hoofd van Reina. Uit de wind, 

kindje slaapt, moeder houdt de wacht of moeder slaapt ook misschien. 

Diederik pakt Ons Platteland en gaat in de rotan stoel zitten. 

 

 

34 

 

Josje vult zijn pijp. Benno schudt de kaarten. Stef heeft de stoel naar achteren geschoven, hij 

zoekt in het aanrechtkastje naar een asbak.  

„Anders laat maar,‟ zegt Josje, die een steeds vervaarlijker geschuif hoort. 

„Nee, moet hier liggen.‟ 

Het stapeltje kaarten ligt op Stef te wachten. Op de kop. Er ligt hier geen kleed over tafel. 

Vanaf de muur kijkt Che ernstig de keuken in.  

„Laat nou maar die asbak, doe maar een schoteltje of een bord of zo.‟ 

„Nee, hoe móet ergens zijn.‟ 

Josje fronst het voorhoofd.  

Benno trekt zijn wenkbrauwen omhoog.  

„Je kaarten liggen te wachten Stef,‟ zegt hij. 

„De asbak ligt ook te wachten,‟ zegt Stef. 

Hij zit op z‟n knieën voor het kastje.  

De theepot op het lichtje. 

Het halfopen pak café noir. 

De kringelende rook en de zon die binnenschijnt. 

Het had een pickwick reclame kunnen zijn, denkt Josje en hij wilde dat ze nog jongens waren 

en de thee was op en ze stapten in hun klompjes en ze liepen naar buiten en daar deden ze ver-

stoppertje, de stam van de eik was dik genoeg en anders waren er de bessenstruiken wel en je 

zei eerst niks als Stef riep: maak es een geluidje en dan: oehoe en snel naar een andere plek 

rennen. Josje waar zit je? Het heldere stemmetje van Stef. Hiehier. En dan zag Stef hem en 

dan zetten ze het allebei op een rennen en wie het eerst bij de achterdeur was. 

Josje geeft zijn pijp abrupt aan Benno, hier, houd even vast. Hij schuift de stoel naar achteren 

en knielt naast Stef.  
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„Ik ga mee zoeken.‟ 

 

 

35 

 

Ze stopt drie briketten in de kachel, spoelt de handen onder de kraan, trekt de jas aan, pakt nog 

snel twee pepermunten uit de trommel en stopt die in de jaszak. 

„Tot straks,‟ zegt ze tegen Reina. 

Diederik heeft haar fiets al buiten gezet. 

Ze knerpen het grintpad over naar de weg.  

Ze zwaaien bij het huisje van Stef. 

De polder staat op uitbarsten. De populier is van diepbrons omgeven. De kastanje bij Zwart is 

al uitgekomen, staat daar luchtig groen in de voortuin te prijken. De eik geeft nog geen krimp. 

„Mooi deerntjen, die Welmoet,‟ zegt Diederik. 

„Ja. Heeft geluk, kan altijd buiten slapen met dit mooie weer.‟ 

„Bij ons ja.‟ 

„Ze hebben toch ook een achtertuintje.‟ 

„Ja, maar of je nu stad hebt of polder. Wat lucht betreft,‟ zegt Diederik. 

„Dat is waar.‟ 

Het water in de vaart weerspiegelt het blauw. Er zit bijna geen beweging in en alsof Diederik 

haar gedachten raadt, zegt hij: 

„Ze moesten meer malen.‟ 

„Ja, er is best veel gevallen deze maand, ze moeten harder malen.‟ 

„En Stef?‟ zegt ze. 

„Wat Stef?‟ 

„Zou hij het aan kunnen, twee gasten? 

„Die mag toch blij zijn, zijn broer en zijn neefje in huis.‟ 

Stef moet niet zeuren, bedoelt Diederik en dat er echte zorgen zijn: hoe blijft dit land hier 

droog en zo zijn we er weer, denkt Dien maar ze wil niet kwaad denken, ze fietsen hier naar 

de kerk en zij zou wrokkig denken? 

Ze legt haar hand op de arm van Diederik. 

In het dorp bloeien de eerste tulpen. Een dorpstuin ligt altijd net ietsje beschutter. 
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„Geliefde gemeente in onze Heer Jezus Christus. In het woord was leven en het leven was het 

licht der mensen …‟ 

En het knalheldere aprillicht valt vol door de ramen en de prunus staat vol roze in bloei en dat 

hij nu weer hier zit, vanmorgen zat hij hier en nu zit hij hier weer. Middagdienst, maar of het 

Dienst is omdat de tijd van half drie tot half vier nu eenmaal ook aan een eind geholpen moet 

worden of gaat de tijd door omdat de Dienst om half drie begint en om half vier eindigt, had-

den ze niet voor een keer thuis kunnen blijven trouwens, maar wat hij bedoelt: gaat de tijd on-

gemerkt voorbij, doodt de tijd zichzelf in deze Dienst en toen hij sliep in het hooi en is de tijd 

aanwezig toen ze aan tafel zaten om twaalf uur en eten ze met de aardappels ook de tijd op? 

Best heldere gedachten Diederikje, zegt hij tegen zichzelf. Hij sluit de ogen en zit het groenige 

licht voor zich waarmee hij straks in het hooi wakker werd, nee, niks geen kieren van de zol-

der, niks houten balken, niks spinrag. Hij werd wakker met groenig licht, uiterst ijl zeegroen 

waar heel soms de lucht mee vol zit. Tijd. Gaat tijd aan de haal met? Is Johannes nu of is Jo-

hannes negentien eeuwen geleden en is hij tot woord geworden en in de Bijbel vastgelegd, plat 

tussen de dunne blaadjes, meer dood dan levend, tot leven gewekt in lang wit gewaad en op 

sandalen? Achter dichte ogen valt een boer prompt in slaap, of hij nu voorin de kerk zit, in het 

zicht van de hele goegemeente of dat hij nu thuis in het hooi zou liggen, hij schrikt wakker en 

pakt de draad op, waar is hoeveel tijd gebleven? Voorbij gegleden? Worden zij mensenkinde-

ren meegenomen? Vallen ermee samen? Gras dat zo groeizaam groeit, is het frisse groen de 

tijd zelf? 

Diederik kijkt de kerk in. Dien heeft de hoofddoek afgedaan. Haar krullen omgeven het ge-

zicht als een rode krans, tussen alle kerkgangers ziet Diederik haar in één klap, ja natuurlijk, 

hij weet natuurlijk waar ze zit maar toch. Waar blijven die vrouwen met hun sjaaltjes? In de 

tasjes? Is tijd hetzelfde als sjaal in tasje en sjaal weer uit tasje, uur voorbij? 

Polderlicht is van zichzelf al zo helder, april polderlicht is uitzonderlijk helder, nog geen blad 

dat licht tegenhoudt. Is tijd soms de bladknop die tergend langzaam zwelt en naad voor naad 

zich ontvouwt, hè hè, hij begint toch niet op Stef te lijken? Wat houdt die tijd hem toch bezig, 

is het dat slapende kind en Reina op het plaatsje, was hij op slag terug in de tijd? Letteke als 
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baby in de grijze kinderwagen, Letteke in slaap op het plaatsje. En wakker zijn en zich voeden 

met melk en kleur en huid en geluid en tijd, alles ongedeeld? 

Diederik sluit de ogen. 

 

 

37 

 

De wereld is zijk- en zeiknat. Kale takken zijn behangen met druppels, miljoenen druppels aan 

één boom en de zon belicht ze scheef. Alsof alles hangt te flonkeren deze morgen, in blauwe 

bolletjes zelfs, nu Stef blijft kijken. Maar gatsie, wat is het stil in de polder nu Josje weer weg 

is en Benno. De hele wereld mag dan behangen zijn met druppels en de zon mag dan alles be-

schijnen, hij is toch niet bij machte om de druppels op te lossen, de bolletjes spanning blijft en 

wie onafgebroken kijkt, blijft schitterend blauw zien, allemaal waar maar teveel geflonker 

voor deze drie bewoners, vindt Stef. Hij wendt zijn blik af en snijdt een punt uit zijn pannen-

koek. Wat zijn twee huizen groot voor drie mensen, wat is de tafel leeg als Benno daar niet zit 

en Lettie niet daar en Josje niet tegenover hem, drie drie drie zie zie zie knie knie knie… 

Stef tilt het deksel op en pakt een nieuwe pannenkoek. Boter smelt niet meer, losjes smeert 

Stef het hompje uit, pakt een lepeltje suiker en verdeelt dit over de hele rondte. Een kinder-

pannenkoek, daar heeft hij zin in, half koud geeft niks, Stef snijdt een part, vouwt deze dubbel 

tussen zijn vingers en brengt het naar zijn mond. Met het volgende partje veegt hij de ge-

knoeide suiker op. Het flonkert daar buiten nog steeds als een gek, als één oververzadigde 

druipende wereld,  

Gosss gosss, onder de aardkorst één nattige bedoening van opgevangen buien, sjjjsjjjsjjj, 

stroomt schuin omlaag naar de sloten, klokklokklok door scheve buizen voor zover ze niet 

verschoven zijn sjsjsjsjsjsssssjssssjssssj natte aarde geeft door aan natte aarde tot water de 

sloot bereikt. Bovengronds al niet veel beter vandaag, één natte wereld en zij drieën die echt 

met te weinig zijn om al dat gedruppel te lijf te gaan. 

Diederik neemt de laatste pannenkoek, boter hoeft niet, stroop plakt uit zichzelf, stroop, sloop, 

kroop, hoop, doop, zoop, noop, loop, droop, koop, verkoop, verloop, verzoop… 

 

 

38 
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De gootsteen heeft zwart witte steentjes. Dien zet de afwasbak in de gootsteen, laat koud wa-

ter op de bodem vallen. Ze pakt de ketel van de kachel, giet kokend water bij. Ze haalt de dek-

sel van de ketel, hangt hem aan de kraan, giet hem vol. Damp dendert weg naar alle kanten. Ze 

sjouwt de ketel naar de kachel. 

In de afwasbak gaan wat korrels soda, klodder groene zee, klaar. Dien heeft nog nooit een fles 

afwasmiddel gekocht bij de Spar, verbeeldt je dat er restanten van dat middel op de borden 

achter zou blijven, grrr.  

Dien wast de ontbijtboel, zet alles in het rek. 

Ze knijpt de vaatdoek uit, veegt het tafelzeil schoon. Ze spoelt de doek, wringt hem uit zo ver 

als kan, gaat nog een keer over het zeil. 

Dien spreidt het wollen kleed over tafel, zet de narcissen in het midden, zo, klaar; óp naar de 

bijkeuken. 

De eerste volle emmers verdwijnen in het niet, zo spreidt het water zich uit in de wasmachine. 

De vleugel staat werkeloos in het midden, even wachten, straks mag je in actie komen. Nog 

vier volle emmers, twintig pasten er vroeger in maar toen had ze ook was van zes mensen, nu 

van drie. 

Dien maakt het gietijzeren deurtje open. Ze legt nieuwe houtjes op het rooster, versnippert een 

bladzij van de krant, ontsteekt het vuur.  

„Neem toch een wasmachine,‟ zeurt Diederik elke keer, heeft iedereen toch zo langzamerhand. 

Niks ervan, verbruikt veel te veel water en trouwens: waar moet ze met al die weckflessen 

naar toe? Centrifuge dan, dringt hij aan, ook niet, kopen we later wel als ik niks meer uit kan 

wringen.  

Het vuur begint te knetteren, de geur dringt in haar neusgaten. Al dat hete water dat wegspoelt 

uit de machine met Sunil en al, terwijl zij dat sop drie keer gebruikt en als het moet nog een 

laatste keer voor de aller vuilste overalls. Maar och, wat snapt een man hiervan en misschien 

snapt de hele wereld hier niks van. 

Dien pakt het aardappelmandje van de plank, slaat de sjaal om en loopt naar buiten. Wortel-

stamp wordt het vandaag, gemakkelijk. Ze gaat naar de kuil, slaat de jute zakken naar achte-

ren, haalt het stro weg en pakt vijf grote. Ze spreidt het stro uit, bedekt het met jute, strijkt de 

aarde terug op de kuil. Er komen al witte puntjes uit de wortels, voelen ook zij het voorjaar al 

liggen ze daar nog zo begraven? 

Dien loopt naar huis terug. Alles is nog zo nat, de bomen staan zo doordrenkt, het gazon is 

grijs van het vocht, Dien huivert. Alles staat op uitbarsten, maar de temperatuur werkt nog niet 
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mee. Vanuit de schuur klinkt het gestommel van de koeien, de kalfjes worden gevoerd, de 

pinken zijn ook al onrustig, alles wil hop naar buiten. Even nog wachten dieren, het gras is 

nog veel te nat. 

Dien gaat de bijkeuken in. Ze loopt door naar de kelder, vult de mand verder met aardappelen.  

Ze spreidt een krant uit op het tafelkleed, zet daar de pan met water op. Ze zit met de mand op 

schoot, zet het mesje in de eerste aardappel, draait de knol in het rond. Bezoek is prettig, maar 

iedereen weer weg is ook prettig. Ook als het je eigen kind is en je eigen broertje? Ook dan. 

Wordt ze soms oud of zoiets? Vroeger was niets haar teveel. 

Vandaag strekt de maandag zich als een schilderij voor haar uit. Eten voorbereiden. De was. 

En ergens op het land de beide mannen. En buiten zoals het is, nat, op uitbarsten. Ja, ze wordt 

vast oud. De aardappels schillen niet meer zo lekker. Ze rimpelen, ze krijgen uitlopers. Moet 

ze hier nog tot september mee doen? 

Dien snijdt de bovenkant van de wortel, de onderste punt. Ze gaat met het schilmesje over de 

lengte, lange oranje schillen.  

Hoe moet die was ooit droog worden vandaag? 

 

 

39 

 

Hij pakt de greep, wat wil zeggen hij zal de gruppen leeg halen en dat wil weer zeggen dat ik 

de hooivork neem, ik schud de beesten het hooi in de bak, hij het zware werk en ik het lichte 

werk, kom op Diederik, laat hem, wat zei de psychiater ook alweer: zorg dat je één persoon 

blijft, Diederik, neem niet ook nog eens zijn leven erbij.  

Stef drukt de radio aan en onder knettermuziek doen we ons werk hier, kom ik schuif de bui-

tendeuren wagenwijd open, alles wasemt hier binnen, alle vocht slaat neer tegen de koebak-

ken, tegen de koeienlijven, ik voel het zelfs dwars door mijn kleren heen. Klam. Oververza-

digd. Hier Dora, Evelien, Marga, hooi, pak maar beet met jullie bekken en werk maar naar 

binnen, nog een paar weken, ik beloof het jullie, vers gras om doorheen te schuifelen, vers 

gras om zelf de grond uit te trekken, trekken? Bijten? Zeg maar rustig trekken. Er valt een 

baan licht naar binnen, Stef heeft de tweede deur opengemaakt naar de mestvaalt, weg daar 

met die dampende mest, soms wil Stef hier zijn, dan weer wil hij in zijn huisje zitten, soms wil 

hij alles alleen doen, dan loopt hij niet mee naar de schuur maar gaat gelijk naar de kippen.  

Deze morgen dus samen. Des te beter, ook goed, alles goed. 
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„Meneer, u moest eens weten hoeveel werkelozen we hier hebben en dan gaat het om hele 

normale jongens, lts af en mts af en dan schrijven ze zich hier in, geen werk, er is geen werk 

hier voor die hele geboortegolf van twintig jaar geleden, dus laat staan dat we iets voor uw 

neef hebben, iets beschermds, het spijt ons, de uitkering krijgt hij natuurlijk en we hopen dat u 

werkjes voor hem hebt.‟  

„Werkjes…‟ 

Kan het erger.  

Maar nu zit ik alweer voor hem te denken, terwijl meneer zelf daar rustig de mest uit de grup 

loshaalt, naar de deuropening loopt, mest op de vaalt gooit.  

„Boerderijen, ja, die hebben ze hier genoeg gebouwd, maar fabrieken?‟ 

Zon, kom op vandaag, doe je best, sleur al die nattigheid de grond uit, hier Dorli en Zwaantje 

en Alma, hooi, wat hooi betreft mogen jullie nog wel een maandje binnen blijven, genoeg hooi 

gelukkig, maar jullie botten wensen natuurlijk ook in beweging te komen, jullie ogen zien ook 

wel hoe vroeg het alweer licht wordt, hooi genoeg gelukkig, mocht Willem nog wat nodig 

hebben dan kan hij het komen halen, hier kieskes, jullie ook een dot, vrolijke schichtige 

springdingen, krulharige kalfjes, hier, probeer maar te kauwen en te herkauwen, alles moet 

een mens leren, pardon, alles moet een wezen leren, zo, nu nog een ronde met de bezem, geen 

sprietje laten we hier verloren gaan, hier, nog wat hooi, vreet maar lekker op. 

„Stef, ik ben vast naar de tarwe.‟ 

 

 

40 

 

Koetje boehoe, koetje boehoe zei Lettie dan, Welmoet is nog niet zo groot maar hoe wordt een 

mens groot zonder een dier in de buurt trouwens? Lettie en Benno waren altijd in de schuur 

als Diederik en hij hier aan het melken waren, de schommel hing aan de balken, ze deden tik-

kertje om de hooibult, hoe wordt een kindje groot zonder ooit in hooi te vallen, 

„Kom Tineke, even aan de kant, dan schep ik die stront weg bij je voeten,‟ een koe heeft geen 

voeten, een koe heeft een hoef, kan wel zijn,  

„Tineke, jij hebt voeten, je hebt mooi voeten, vier, een viervoetertje ben je,  what‟s in a name, 

zo, jullie vloer is weer schoon dames, mat schoon, grup schoon, die schijt kan weer kletteren, 

spettert wel eens zo hard maar wat zou het, Diederik en ik moeten ook wat de doen houden.‟ 
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Tjzesus, die raampjes mogen we ook weleens schoonmaken, die koeien kunnen echt niet zien 

wat voor weer het is, ik weet het wél, 

„Strakblauw dames, de lucht is strakblauw maar alles is nog zo bezopen nat, echt niks om jul-

lie vandaag de wei in te sturen, effen wachten nog koetjes boetjes zoetjes, die zon moet even 

flink schijnen, de aardkorst flink uitdrogen, thuis hadden jullie al wel naar buiten gekund, 

thuis is zand en dat zou allang droog zijn, maar jullie kennen geen zand, of hebben jullie ook 

genen die iets doorgeven, ha ha, net als bij ons? Nou, wel koeien, het zit zo, dat zand op de 

aardkorst dat is heel waterdoorlatend, pardon? Waar dat water dan naar toe gaat? Slimme 

vraag Christien, dat water zakt door het zand de bodem in en dat duurt drieduizend kilometer 

voordat het niet verder kan, ha ha, snap je. En klei dan? Tjzezus, jij wilt ook alles weten. Klei 

is eigenlijk één bonk aaneengeklit fijnste gruis, daar zwelt op bij nattigheid, dat wordt één vet-

tige ondoorlaatbare bonk, snap je. En wil je het heel precies weten? Nou, we bevinden ons 

hier in een bekken, in iets dat vroeger Zuiderzee heette, iets dat normaal gesproken dus zo al 

vol gelopen zou zijn als niet steeds water weggepompt werd, dat is wat hier aan de hand is, 

deden die pompen het niet meer, dan verzopen we hier met man en muis en koe, zouden jullie 

niet zeggen hè, jullie staan zo lekker op die fijne rubber matjes en die liggen zo lekker op die 

fijne cementen vloer en die rust zo lekker op dat fijne witte zand, lekker hoog en droog staan 

jullie maar ach, wat zou ik jullie hiermee vermoeien, over een weekje gaan jullie naar buiten, 

naar die grasmat en die draagt jullie en maak maar bokkensprongen zoveel als je wilt.‟ 

Stef gaat voor de laatste keer door de grup met de bats. Ieieieieik, schel fel geluid van ijzer te-

gen beton, ik laat die deuren maar open, lente tegen de lijven,  

krente  cente  gente  jente  rente 

blijven schrijven wijven wrijven 

doei loei boei koei toei foei broei knoei 

 

 

42 

 

Het korst al, gaat de goede kant op. De klei slaat bleek uit, het pad vertoont scheuren, goed zo, 

eindelijk richting droog, sorry God maar alles moet toch verder, de tarwe moet nog de grond 

in, de bieten moeten nog de grond in, de gerst en de haver, sorry God maar in zo‟n blubber 

kan geen mens iets zaaien. Ook Stef is verheugd door de droogte, hij zet de hak tegen het pad, 

nee, daar komt hij echt niet zomaar door. 
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„Morgen misschien het graan.‟ 

We lopen hier met de hak over de schouder. Het pad is  oneffen maar wat zou dat, je kijkt ge-

woon uit waar je je voet neerzet, grijze barsten in het pad, goed zo.  

„Kom, ik ga hier het land in.‟ 

Het is een verduld zonnige dag, zowaar al koolwitjes boven het veld, ze gaan op de herik-

bloemetjes af, hoog staat de herik uit boven de wintertarwe, het veld is tamelijk schoon maar 

in vlekken groeit herik, distels ginds langs de rand, een mens dwaalt maar wat door deze groe-

ne zee, de hak is de peddel. Die herik en die distels doen echt niet veel kwaad in de tarwe 

maar volgend jaar, dan is er veel meer onkruid dus weg ermee, er staat toch anders niks op het 

programma, iemand als Stef moet je toch zo ongeveer aan het werk houden zei de psychiater, 

hij kan het weigeren, hij kan weglopen, kan allemaal maar het is wel zaak om het hem aan te 

bieden, ja meneer de psychiater, hij eet het morgeneten altijd al bij ons als hij eet, ik zeg hem 

elke morgen wat we gaan doen dus u mag niet mopperen meneer. Hij is gelijk op de distels af 

gegaan, goed zo, die jongen ziet werk, tuurlijk ziet die jongen werk, die jongen had een vader 

die de beste boer was van de hele buurt, koolwitje tegen stengel, andere komt aangefladderd, 

duikt er boven op, moet kunnen op zo‟n zonnige dag als vandaag, een mens smokst door een 

veld vol tarwe, de stengels komen tot de knie maar dat duurt niet lang meer, even wachten en 

je ziet het groeien, tsjak, herikbloem valt, tarwe draagt haar, mooi graf voor de gele bloem, 

tsjak tsjak, geen zaad graag hier in mijn akker,  

Hé, Stef staat stil, hij leunt op de hak en hij kijkt naar de lucht, verduld, daar stijgt en daalt en 

beweegt de leeuwerik vliegensvlug de vleugels, trilt zijn lied, de eerste dit jaar, kom, ik sta nu 

toch stil, ik verklaar het tot tijd voor de koffie, ik loop vast naar het pad, Stef komt wel. 

 

 

43 

 

De lakens slingeren heen en weer in het water. De onderbroeken slingeren heen en weer, de 

hemden, de borstrokken, de zakdoekjes, de handdoeken. Klots ene kant op, klots bots bots te-

rug, klots de ene kant op, klots bots bots terug, Diederik heeft het mechaniek electrisch ge-

maakt, vroeger stond ze hier aan het handvat te draaien, nu draait de band om het wiel en prut-

telt de motor, Diederik is een handige echtgenoot. Dien kijkt onder de wasmachine, het vuur is 

bijna uit, een klein blokje hout kan er nog wel bij. Ze legt het blok op het vuur, het vlamt ge-
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lijk, mooi zo, prettig geborrel van kokend water, vleugel middenin duwt wasgoed heen en 

weer, mooi zo. 

Dien pakt de teil van de muur, plaatst hem tegen de heup, zet hem buiten op het plaatsje, beng. 

Ze vult een emmer met water, zet de volgende onder de straal, giet het water in de teil, vijf 

emmers nog.  

Ze pakt de wasketel van het rek, zet die naast de teil, vult de pan met emmers water.  

Zo, ze kan gaan spoelen.   

De bijkeuken vult zich met nog meer damp als Dien het deksel optilt. Ze vist een laken uit de 

machine, laat deze uitdruipen boven het water, kletst hem in de emmer. Volgende laken. Dien 

voelt zich verloren tussen het wit en wasem en geur. Ze loopt met de emmer naar buiten, kie-

pert deze over in de wasketel. Het wasgoed valt soepel uiteen in het koude water. 

Ze haalt de rest van de was uit de machine. Prettig moment. Vuur uit, emmer koud water bij 

het sop en hup, alle bonte was in het water, sokken, blouses, overall, broeken, kom maar, ik 

ben ruim genoeg zegt de machine en ik heb nog sop genoeg, kom maar al dat donkere spul en 

ik zal jullie doordrenken en weken en los doen laten, kom maar.  

Dien doet de deksel terug, draait de schakelaar om en klots klots, daar gaat het weer. 

 

Dien wringt het laken uit, laat het dan in de teil vallen. Langzaam ontvouwt de streng zich, 

heeft nog alle plek, heeft een hele teil voor zichzelf, geeft zich over, valt uiteen. 

 

Aan de waslijn hangen nu zes lakens en drie slopen. Het huishouden is uitgedund van zes naar 

drie mensen, vroeger had ze de beide waslijnen nodig alleen al voor de lakens. De wind blaast 

tegen de witte vlakten, doet ze opbollen, verliest vat, ze vallen terug. Zon en wind, mooier 

weer kan niet voor een maandag. Nu eerst voor het eten zorgen. 

 

Ze beweegt de manchester broek door het water, haalt hem omhoog en nog een keer, pakt de 

broek bij de pijpen en slingert hem ineen, wring stukje voor stukje de broek uit. Een sok is een 

makkie. De blouse van Diederik heeft stijve manchetten, Dien vouwt het kledingstuk dubbel 

en wringt het uit. Ze loopt met de mand naar de waslijn. Al wat voor twaalf uur aan de lijn 

hangt, is meegenomen. 
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„Toe Stef, help je me even?‟ 

„Jezus Dien, mag ik m‟n handen even wassen?‟ 

Dat woordje „toe‟, maar ik zie haar onderlip en ik heb al spijt van mijn uitval. 

„Ik kom er aan.‟ 

Het laken is een vlakte tussen Dien en mij. Eerste keer vouwen, punten in beide handen, beetje 

schudden, volgende keer vouwen en nu de truc: ene zijkant onderlangs naar andere zijkant en 

dan de beide uiteinden beetpakken en opnieuw vouwen, nergens meer een uiteinde te zien in 

de lange baan tussen ons. Hoe deed Dien dit toen Lettie uit huis was en daarna Benno ook, of 

was ik toen alweer terug? Of hielp Diederik? Of heeft die te ruwe handen? Nee, ik was nog 

niet hier toen Benno wegging, ik was nog niet gek, ik was zelfs tamelijk veelbelovend,  

Volgende laken, de buitenlucht zit gevangen in het wit,  

Stef Buitink, cum laude afgestudeerd in de sociologie, kan gebeuren, is gebeurd, staat nu hier 

lakens te vouwen met zijn zus, moet ook gebeuren, 

„Ruikt lekker Dien.‟ 

Ze kijkt weer blij, linnen lakens, graslinnen lakens of zijn dit ordinaire katoenen? Of damas-

ten, zuster van mij, je hebt toch huishoudschool gedaan vroeger, ha ha, allebei afgestudeerd en 

hier staan we nu te vouwen. Wie deze manier bedacht heeft, die is niet stom. Ene uiteinde naar 

andere kant en dan het geheel omklappen, klatsj, klaar, je ziet geen enkel uiteinde meer, je ziet 

geweven draden, spierwit geweven weefsel onderdoor overheen onderdoor overheen gras lin-

nen gras linnen lijk wade gras linnen gras linnen linnen binnen zinnen winnen kinnen begin-

nen bezinnen beminnen verzinnen vertinnen ontginnen ontgonnen bezinnen bezonnen gewin-

nen gewon verzinnen verzon laatste laken van linnen laatste laken van linnen 

Dien legt het stapeltje op de stoel. Afgerondste rechthoekige lakens, nergens een rand te zien. 

 

„Onze vader die in de hemelen zijt..‟ 

Broodschaal midden op de tafel en graslinnengeur in de keuken.  

Graslinnen vastbinden vastpinnen damastlinnen alvast verzinnen alras beminnen.. 

„Amen.‟ 
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Het is stilletjes slapen gaan.  

Het is wachten op droog weer. 

Het is stilletjes slapen gaan, de nacht is helder, mag wel zegt Dien, geeft niks, er kan toch 

niemand naar binnen kijken en zo slapen we al meer dan twintig jaar met gordijnen open, 

Dien is een beste vrouw, geeft niks zegt ze, ik slaap toch zo in, ze slaapt. Ze komt uit een fa-

milie die goed slaapt, haar moeder sliep goed, haar moeder sliep zelfs goed in de nacht nadat 

haar man dood was, ze had zich geschaamd om het aan Dien te zeggen maar Dien was groot 

genoeg, Dien was al twintig toen haar vader dood ging en zo heeft ze het weer tegen mij ver-

teld: vader lag op hun bed opgebaard en moeder sliep in de kamer van Bernard en die sliep op 

zijn beurt voor vier nachten op zolder, moeder sliep goed in het bed van Bernard, moeder ver-

telde het aan Dien en Dien vertelde het aan mij. 

Helder buiten, helder firmament, wordt het dan eindelijk droog weer. Dien die rustig naast mij 

ademhaalt en verder de hele bovenverdieping leeg, Josje in Utrecht, Lettie in Utrecht, Benno 

in Amsterdam, Stef in de arbeiderswoning en zo is het razendsnel uitgedund hier op deze bo-

venverdieping, die bieten moeten de grond in dus doe je best sterren, flikker en flonker maar, 

schijn elk wolkje maar weg en zonnester, kom asjeblieft met kracht morgenvroeg want die 

bieten moeten toch echt de grond in, 

Diens ademhaling als enig geluid hier op de bovenverdieping, het wordt best eens tijd voor 

nieuwe matrassen, we zakken allebei naar het midden, kapok houdt ook niet voor eeuwig, 

Dien is niet iemand die vraagt om iets nieuws, Dien vraagt niet om nieuwe matrassen maar 

morgen zal ik haar zeggen: we kopen nieuwe matrassen, zullen we één matras kopen uit één 

stuk? Ha ha, goed kans dat ze geen nieuwe wil, ze wil nog niet eens een wasmachine, geen 

centrifuge, het gaat me toch best af zo, ha ah, goed kans dat ze gehecht is aan deze kapokma-

trassen, die ze omgedraaid heeft en omgedraaid heeft en in het zonnetje gezet heeft, goed kans 

dat ze echt geen nieuwe matras wil, van schuimplastic zeker, schuimplastic is toch in de fa-

briek gemaakt uit olie; kapok komt echt uit de natuur? Dien is niet dom. Dien leest alles en 

Dien leest met haar eigen gevoel over de letters heen en dan wordt het ja of nee.  

Flonkerende sterren alsof ze iets zeggen, wat zeggen jullie? Droge dagen deze week? Met 

zelfs wind erbij? Dat zou heel goed uit komen want die bieten, die moeten de grond in, oei, 

het is eigenlijk al veel te lang nat terwijl de temperatuur allang goed is, hoe kan ik nu het land 

op met de zaaimachine, dat kan niet hier op de klei, droog weer graag morgen en overmorgen 

en dan kan ik gaan zaaien, kom Diederik, wang tegen het kussen en slapen ja, morgen om zes 

uur dan gaat het van trrrt. 
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Droog hè, beloofd hè. 

Diederik draait op zijn slaapzij. 
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De bieten staan in rijtjes. Groene rozetjes uit grijze bleke aarde, hoe zijn ze door die korst 

heen gekomen? Zich doorheen gewrongen? Korst doorboord? Of wrik wrik wrik en oefff, daar 

ben ik?  

Lucht en ruimte, als lijntjes op papier bewegen zij tweeën zich tussen de rijtjes, tja, zo moet 

dat wel lijken vanuit de lucht bezien, Diederik ginds en hijzelf hier, schuifeldevoetje over 

gebarsten aardschil met niet alleen zichzelf maar ook met een hak als roeispaan, om deze 

bladzij te doorwaden, vreemd genoeg bepaalt hijzelf – Stef – of deze twee menswezentjes bij-

een blijven of – zoals nu – uiteen drijven. Hij laat Diederik gewoon sneller gaan of desnoods 

neemt hij drie rijen in plaats van twee en dan verwijdert Diederik zich vanzelf van hem, ge-

noeg te denken vandaag of – anders gezegd – geen troosteloze reddeloosheid vandaag, kom 

op, als zo‟n teer bietenplantje het redt, de weg naar boven, de duisternis uit, klatsj, in het licht, 

klatsj, in de ruimte, klatsj, in de zuurstof, ene groene cel verdubbelt en verdubbelde groene 

cellen verdubbelen viervoudig en viervoudig wordt zestienvoudig en  

Tja, maar hoe dan ook, weg ermee wat eveneens uit deze aardschil breekt maar wat geen biet 

is, punt van de hak erlangs, plok, ligt tegen de grond zodat achter Stef en opzij van Stef alleen 

maar bietenrijtjes staan, bíeten wil de boer en anders niet, Stef verbaast zichzelf, hoezeer kan 

hij zich voegen in de orde vandaag. Niet in dé orde maar in éen orde. Hoeveel eetbaars schof-

felt hij niet tegen de vlakte? Maakt niks uit vandaag, Diederik mag het zeggen vandaag, wil hij 

die tere stengeltjes als rozetje overhouden en weg met de rest? Doen we, hakken we omver, al-

les goed, een mens kan toevallig zo wakker worden alsof alles in orde is,  

„Stef, kom je?‟ 

„Ja, ik kom.‟ 

Niet dat Stef snapt hoe hij wakker wordt, maar iets in dat knallende blauw speelde een rol 

vandaag, zon die opdroogt en aarde die dragen kan, niet meer dat kleiige wekige zuigende 

soppende onder de voeten, nee, ineens is genoeg vocht eruit, ineens is de aarde hardachtig, 

vast, draagt maar verdomd, wie weet hoe een mens wakker wordt? 

Waarom is het zo‟n zeldzame ochtend? 
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Neem het maar Stef, zegt hij tegen zichzelf, tsjak tsjak, stoppen nou, koffie drinken, 

Verdomd 

Ergens eventjes ineens wordt je zo compleet wakker, zo precies passend binnen deze huid en 

alles daar buiten zo ver weg, zo maakt niet uit, zo een eigen orde die in orde is. Al zou het bie-

tenveld tien keer zo groot zijn, al zou hij nog niet eens één rij afkrijgen vanmorgen omdat de 

rij zo eindeloos lang was, hij zou niet minder rustig staan te wieden hier, hakken zeg maar, de 

hakt in de bieten en je wiedt in de bonen.  

Niks hoeft hij te weten vanmorgen, onbegrijpelijke aardschil zo grijs uitgebleekt draagt laar-

zen met voeten en luchtruim hoe doorzichtig om uit adem te halen 

Verdomd 

Al zou hij willen, vandaag kan hij geen ongeregeldheid ontdekken  

Gebutste verhitte spieren in zijn schouder maakt zelfs niks uit, is traceerbaar, is logisch, is in 

orde 

Shit 

Mocht een mens altijd zo wakker worden als deze morgen tsjak tsjak tsjak, ja Diederik, ik 

kom er aan, tsjak hak hak brak brak brak krak krak krak, slag slag slag, rat slag rat slag 

Die kan hij nog. Stef legt de hak languit in de rij, neemt een aanloop en cirkelt zijdelings over 

de akker, Diederik is ginds en Diederik heeft toch geen ogen in de rug, nog een keer, hij moet 

toch die kant op en of hij dat nu lopend doet of wervelend, cirkelend 
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„Je wordt wat mager,‟ zegt Diederik. Hij zit in de rotanstoel, krant op de knieën, bril op de 

neus. Heeft hij naar mij zitten kijken? 

„Luister, de lijster,‟ antwoord ik en vis de dode bloemen uit de begonia. Het bovenraampje van 

de keuken staat open.  

Ik kijk waar het geluid vandaan komt. Gespikkeld en wel zit het dier bovenop de conifeer. Een 

mens snapt ineens het woord „luidkeels.‟ 

Dat ze mager wordt, weet ze zelf ook wel. 

„Kom eens kijken.‟ 

Diederik komt naast haar staan. Conifeer van de Kampense markt. Donkergroen kleed, maar 

kijk nooit in de boom. Dor. Stram. Donkergroen neemt alle licht weg voor binnenin. Donker-
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groen waaiert uiteen, zweeft op en neer in de wind maar maakt intussen daarbinnen alles on-

mogelijk. De lijster zit lekker te zweven en zingt de wereld in. 

„Dat hij niet in de hoogste boom is gaan zitten,‟ zegt Diederik. 

„Bedoel je die berk daar?‟ 

„Bijvoorbeeld.‟ 

„Die zweeft veel te veel, kijk hoe die top doorbuigt. Zal ik dan maar naar de dokter gaan?‟ 

Ze kijkt naar buiten. Wat een groene bedoening is het al. En dat voor 20 april. Is er zoveel uit 

gekomen vandaag? 

„Die berk, die heeft zoveel blad gekregen, daarom buigt hij zo door.‟ 

„Verduld, jij denkt ook altijd door,‟ zegt Diederik. 

Dan, op heel andere toon: „Doe maar.‟ 

Een mens snapt niet hoe een lijster het verzint. Snapt de lijster het zelf? Verzint iets, herhaalt 

twee keer, verzint het volgende, herhaalt. Geen bomen, geen vogels. Het pionieren is er nu wel 

af. Alle bomen omzomen deze hoeve al zozeer, hoe moet Dien het zeggen, elke boom heeft 

twintig jaar kunnen groeien en dan heb je al heel wat. Eikje, linde, kastanje, en daar – lichtjes 

en wel – de berken. En daar, als een dot donkergroen, de conifeer. En daar, neergestreken en 

wel, de lijster. Neemt rustig de tijd, is volkomen overtuigd van wat hem nú te doen staat. Is al 

aan het zingen voordat ze het begint te horen en is nog steeds bezig en blijft nog wel bezig tot 

de schemer begint, is honderd procent zeker dat hij moet gaan zingen.  

„Kun je nog wat zien?‟ vraagt ze. Ze wil nog geen licht aan. Ze wil hier nog dorre bloemen 

weghalen en wat ze daarna wil zou ze niet weten maar graag het licht nog uit en graag het ge-

luid van die overtuigde lijster. Al plakt ze elke dorre bloem weer aan de steel terug. De eerste 

fase is achter de rug. De pioniersfase is achter de rug. Hier staat een volgroeide hoeve met 

groene omkleding en ergens is een lijster neergestreken die de polderlucht vervult, tuuttuut-

tuut, wiewwiewwiew, tjuuwtjuuwtjuuw, twiettweittwiet, prrrprrrprrr, piepiepie, tjiektjiektjiek, 

tututu, twiehiehietwiehiehietwiehiehie, twiehietwiehietwiehie. 

„Maak je mij cacao?‟ 
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Kan best. Eerste koninginnenpage al gezien. Zwarte dichte buitenvleugels en zwarte oranje 

ontvouwen vleugels, dartelt schoksgewijs achter de ander, komt tot stilstand op een takje, an-
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der duikt er op, nee, geeft nog niet echt een vol kruis, torenvalk dan, vrouwtje zit op nok van 

het kippenhok, trilt haar hoge lied, gaat alvast een beetje naar voren hangen, gaat na hoe per-

fecte evenwicht is, mannetje komt aangescheerd, vliegt op haar, vleugelgeklapper en dan zoef, 

linea recta naar de nestkast, ja, het zwelt al meer op daar rond dit bottige deel van zijn heup en 

schaambot. Echt opwindend is misschien eerder de haan die een hele harem onder zijn hoede 

heeft en die denkt: jou wil ik, nu. Gedwee en stilletjes zit de kip onder hem. Mwaah. Kater en 

poes dan, zo soepel zijn lijf over het hare geschoven, zo langzaam en sterk zijn ritme, zo 

schaamteloos van maakt niet uit wie dit allemaal ziet. Stef maakt zijn hand tot een holte, rit-

misch beweegt zijn onderlichaam tegen het holletje van zijn hand; hij tovert zijn vingers tot 

kringspieren, sterk zowel als meegevend, hoelang kunnen kater en poes daar wel niet zitten, 

geen enkele haast, bijna eerder spel om zo samen te bewegen, vacht herbergt ver onder zich de 

beweegbare botjes, zachte vachten onttrekken ingang en aanhangsel compleet aan het zicht, 

hoe soepel zij antwoordt en als Stef klaarkomt is hij zelf verbaasd: hoe terloops. 

Hij vist zijn onderbroek van de matras, stopt een voet erin, dan andere voet, hijst de onder-

broek omhoog met de vrije hand. Zo, laat nu maar los alles. Hij legt zijn plakhand op de buik. 

gorgeldegorgel 

zegt het polderorgel 

en pompt gedwee 

de Zuiderzee leeg 

lege lege kom van Zuiderzeem 

mensjes trekken binnen en brengen mee 

speelgoeddieren en staken van bomen 

en stenen hoeven en oude lands dromen 

landbouwertje en middenstandertje spelen we hier 

en dat het maar spel is interesseert ons geen zier 

fier klier bier mier dier 

tieren versieren verstieren 

waaien maaien zaaien draaien 

laaien spajen brajen 

brasem wasem 

desem bezem 

wezen mezen sjezen lezen 

boek hoek zoek doek 
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valt balt malt bralt 

brouwt koud houdt bout boud 

woord koord boord moord voort 

voorts koorts toorts goorst 

gerst knerst 

knerpt 

„Trrrrrrt,‟ rinkelt de wekker. 

„Jaha..‟ 
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Half tien bij de dokter, blllllk, was deze dag maar een totaal lege dag, Dien mengt melk en 

meel, zout nog. Ze bukt voor het aanrechtkastje, neemt een beetje zout tussen de vingers, laat 

het in de schaal vallen. 

Strekte deze dag zich maar totaal leeg voor haar uit, Stef alleen en Diederik. Ze giet nog een 

beetje melk bij, roert. 

Ze haalt de ringen van de kachel, zet de koekenpan voorop, snijdt een stukje hagelwit spekvet 

af. Het sist niet onmiddellijk, eerst moet de pan zelf in-heet worden, vertel Dien wat. Ze haalt 

nog een blok hout uit de bijkeuken, kleintjes en rood zakt de maan in het westen, net niet strak 

omlijnd, net teveel vochtige lucht, wolkjes van de andere kant worden door de zon verlicht, 

zalmkleurige wollige onderkanten, hoefde ze maar niks vandaag, nu kan die mooie lucht haar 

tamelijk gestolen worden. Ze schept een lepel beslag in de pan, neemt de pan van het vuur en 

draait deze naar alle kanten, zo, gaar worden maar, ha ha, misschien wordt de dokter wel zelf 

ziek en krijgt ze zo meteen een telefoontje. Dien zet de borden op tafel. Ze doet de la open, 

pakt drie messen. Ze draait de pannenkoek om met het deksel. Stroop op tafel, kopjes, nog 

meer?  

Nog liever ging ze de hele dag het rottigste werk doen dat ze zich kan bedenken: knollen 

plukken, dan straks naar de dokter, bllllk. Ze schuift de pannenkoek op het bord. Deksel er op. 

Warm blijven graag. Er bestaan vogeltjes die niet groter zijn dan haar duim, Dien zit zo‟n we-

zentje hippen in de esdoorn, pikken van bladknoppen.  
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Hoefde ze niet naar de dokter, ze was zo blij als een kind en ze zou die knallend groene kas-

tanje zien en dat oranje bruine gezweem over de populieren, ha, hier ben ik, zo zou ze uit haar 

bed gekomen zijn, o ja, geloof je het zelf?  

Het ergste is: wat als ze naar het ziekenhuis moet? Wie moet deze dan „s morgens bakken? 

De deur piept. Stef komt binnen. 

„Goeiemorgen.‟ 

„Goeiemorgen.‟ 

Hij gaat op zijn stoel zitten, trekt de andere stoel onder de tafel vandaan, zet zijn voeten op de 

spijlen.  

Dien schenkt kokend water op de theepot, zet deze in de muts, schuift die naar Stef.  

Ze doet nieuw beslag in de pan. Was ze maar Stef en hoefde ze vandaag maar niet naar de 

dokter. Hij kijkt helder uit de ogen, zijn haren zijn nog nat van het douchen en wat heeft hij 

voor de boeg? Bieten hakken. Ja, was ze vandaag maar Stef. Stef, die hier in de keuken komt 

zitten. Bij Dien. Voordat Diederik er is. Thee en Dien en zitten. Als hij tenminste een gewone 

dag heeft, anders zien ze hem niet. Schaam jezelf Dien, om met hem te willen ruilen. Dat 

eventjes naar de dokter straks. 

„Moet straks naar de dokter.‟ 

„Waarom?‟ 

„Diederik zegt dat ik te mager word.‟ 

„O.‟ 

Heeft ze hem nu ongerust gemaakt? Ze schuift de pannenkoek op de deksel en draait hem om. 

Witter nog dan ze dacht, wel gaar maar om nu te zeggen: knapperig bruin? 

„Ben je bang?‟ vraagt Stef. 
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Het voorjaar wasemt de grond uit. Is dit het stukje aardbol waar hij twintig jaar geleden op 

ploeterde met zijn kameraden? Woest. Ledig.  

Vandaag heeft het voorjaar houvast aan miljoenen bladbeginnetjes, windsingels aanplanten 

was inderdaad het eerste wat hij hier deed. De bietenakker is omzoomd met veenbes, mei-

doorn, els en zo zijn al de akkers omzoomd, of hij soms hier klein Achterhoek aan het maken 
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was, vroeg buurman Zwart, daar groeit toch niks onder man en die moet je maar bijhouden. 

Nee, bij hem in Zeeland deden ze zoiets niet. 

Het voorjaar wasemt door de wereld, al wat nog net het blad dichtgevouwen hield geeft zich 

gewonnen bij zoveel zwoele zachtheid.  

Diederik kijkt weer naar de grond. Hij hakt de onkruidjes weg rondom het bietensteeltje, twee 

rijen houdt hij bij en daarnaast werkt Stef, Stef ja en Dien naar de dokter ja, maar even wach-

ten, hoeveel groene kleuren kan hij maken met verf, och, vlieg op Diederik met je precieze 

groene kleuren, wie elke struik eigenhandig heeft aangeplant, meter ertussen en dan de vol-

gende, wie de eerste levenstekenen gezien heeft van elke nieuwe loot, die gaat geen realistisch 

schilderij maken. Die maakt vlakken met kleur. Lang vlak grijs. Akker. Groene streepjes van 

levensadem. En ongrijpbaar onhanteerbaar blauw, nee, niks geen pastelachtig gedoe, knallend 

blauw. Ereprijsblauw, waarschijnlijk, iets in die richting.  

Gkk gkk gkk, prettig scherp geslepen hak schicht door de grond, doorsnijdt onkruidje, gk, 

doorsnijdt bietenplantje, teveel jij, niet meer dan drie op een meter. Stef werkt in overhemd en 

broek, Stef blijft als student gekleed al werkt hij op het land, gelukkig maar dat hij goeie zin 

heeft vandaag, dan is Dien ook blijer, Dien, Dien is nu wel zo ongeveer bij de dokter. 

„Ik val zo af de laatste tijd,‟ zal ze zeggen. 

„Ik heb toch geen kanker dokter,‟ zal ze niet zeggen en dat woord heeft ze ook niet tegen hem 

gezegd en hij niet tegen haar, maar haar vader is eraan dood gegaan, leverkanker, wat moeten 

twee mannen hier op deze wijdse akker als daar thuis geen vrouw is? Al wasemt toevallig net 

vandaag dat voorjaar uit elke porie. 
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Dat snapt ze toch echt niet, welk onmens heeft deze kaarsrechte weg bedacht, dan krijg je toch 

last van hetzelfde dat steeds door je hoofd maalt, was daar een bocht dan kon ik denken: hé, 

wat zou daar te zien zijn, zou daar ineens een bosje te voorschijn komen met zandbulten en 

droge dennen, zou daar ineens een kasteel staan met oprijlaan en rhododendrons en al of mis-

schien stond daar een nieuwe hoeve net als de onze maar had daar een weduwnaar gewoond 

en die had niks bijgehouden en bladderde de verf van de kozijnen en was de tuin verwilderd 

en hing er gore kapotte vitrage voor de ramen of was achter die bocht misschien een moerasje 

met staken van berkjes en wilgen en met dotters? Kaars- en kaarsrecht, ze hoeft bij wijze van 
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spreken nog niet eens te sturen. De weg wordt smaller in de verte en de boerderijen zijn klei-

ner in de verte, ja, dat nog wel, het is geen kindertekening landschap van een paddenstoel net 

zo hoog als een boom, van zon die verschroeien zou, zo groot aan de hemel, waar is de tijd 

gebleven dat Let en Benno kleuters waren en dar ze hen heen en weer bracht, de hoeve van 

Jellema met groenwitte zonneschermen, ze zijn neergelaten, nu al, is Anneke soms bang dat 

de vloerbedekking verkleurt? Tuurlijk, alles verkleurt, de stof van de bank verkleurt ook maar 

dat gaat zo langzaam Anneke, ik zal niet zeggen dat duurt een hele generatie, maar toch wel 

zoiets, dus trek die zonneschermen toch weer omhoog, laat ze weer in elkaar klappen, laat die 

zon binnen vandaag, een wijle en dan… 

Verduld, natuurlijk ga ik nog niet dood, kijk, dat fluitenkruid schiet als een pijl de lucht in en 

zal de berm met haar witte kant gaan omzomen, hoeveel keer heb ik dit al meegemaakt? 

Twintig keer. Of groeide dat het eerste jaar nog niet, nee, vast niet, zeg negentien jaar en hoe-

veel lentes zal ik ze nog zien? 

Stomkop, je gaat nog niet dood, nee, de dokter denkt niet aan kanker, mocht zijzelf dat soms 

in gedachten hebben, nee, hij denkt aan iets met de schildklier want die is zo opgezet, voel zelf 

maar.  

Dien fietst naar huis over de kaarsrechte polderweg, verduld, is nou geen arbeider op het idee 

gekomen van een bocht, te beginnen met die tochten natuurlijk, kwam er nou geen dragliner 

op het idee van een kleine schommeling in de lijn, zzoef, je denkt iets en de hele lange kaars-

rechte weg resoneert het, als een tunnel waar je gedachten in gezogen wordt, verduld, hadden 

die heren plannenmakers niet een ietsje minder goedkope oplossing kunnen bedenken, een 

bocht in de tocht en een bocht in de weg naast de tocht, iets ronds, iets als een kledingstuk dat 

in spoelwater terecht komt, een kleine rimpeling dan desnoods, iets waardoor je je gedachten 

bij het stuur moet houden,  

„Niet dat ik aan kanker denk, mevrouw,‟ zei de dokter.  

Het nadeel van een rechte weg is ook nog dat je soms dubbel gaat zien, kijk je iets te lang voor 

je uit en zie je twee wegen dansen, verduld. 

 

 

51 

 

Het gekrijs is niet meer te harden. Stef neemt de hak over de schouder en gaat terug door de 

rij. Verlept liggen de onkruiden op de grond. Verlept liggen ook de bietenplantjes die teveel 
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waren, drie maar per meter, weg met de rest en die krijsen het hardste, je hebt ons toch ge-

zaaid, hier zijn we toch en help, je snijdt ons door, je hakt ons los, je maakt ons dood. 

Donkergroene herik krijst met basstem. 

Brandnetel krijst met hoog stemmetje. 

Distels krijsen brommerig, maar het ergste zijn de bietenplantjes, godverdomme, eerst be-

schimmelden onze zaadjes bijna, zo nat was de grond en zo koud was de grond en toen kwam 

de zon en nu zijn we ontkiemd en nu zijn onze eerste nepblaadjes ontvouwen en tsjak, ieieieie-

iek, flauwe echo gonst over de akker nu Stef terug loopt, behalve dat hij zijn oor dichtdrukt 

zou Stef ook zijn ogen willen sluiten, hij maakt ze tot spleetjes en beent door de rij, het ge-

murmel van dood onkruid is een koor, de omgehakte bietenplantjes zijn als schelle uitschie-

ters. Daar is de berm.  

De geluiden zijn weg. Stef stapt door het gras naar het pad. Fluitenkruid strekt zich omhoog, 

boterbloemen staan botergeel en de rij struiken zit al bomvol blaadjes, ontvouwen. Stef loopt 

langzamer, hij herademt, hoe prettig glad is de steel van de hak, hoe totaal glad de steel in zijn 

linkerhand. 

Kaal zijn de lindebomen nog, hoelang nog, de eiken botten al uit. Kaal lindesilhouetje, Stef 

verlangt een moment naar de stokoude lindebomen, thuis, zwaarbeladen lindeboom van zo-

veel blad, één en al kruin de lindeboom en dat moeder daar onderdoor loopt naar het houthok, 

haar schort is knalblauw. 

Dien zwaait vanachter het keukenraam.  

Stef zet de hak in de hoek van de schuur, loopt de weg over naar zijn huisje. Een bed. Dekens 

rondom de oren. Ogen stijfdicht. 

 

 

52 

 

 Stef is „em gesmeerd. De rechthoekige akker is door struiken omzoomd en Diederik voelt 

zich als een miertje op de bodem van een doos, zo uitgestrekt is het veld nu hij Stef niet meer 

passeert, extra uitgestrekt veld door deze ielige bietenplantjes, ze komen net kijken, ze komen 

net boven de grond uit, meer niet. Zijn schouder schrijnt. Het is alsof de arm met vlijmende 

draadjes vastzit aan de schouder. Beurse schouder. Alsof niks meer houvast biedt aan de spie-

ren.  
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De valk scheert over de akker, onbezorgd, even nog onbezorgd in deze paartijd maar straks 

valkje, als je jongen hebt, eten aanslepen punt één, zorgen dat geen kraai je jongen rooft punt 

twee, een dier kent geen moraal, een dier kent god noch gebod. Diederik snijdt de onkruidjes 

omver. Hij zet de punt van de hak nauwkeurig, blijf staan broos bietenstengeltje, omver on-

kruidstengeltje, ha ha en dan heeft hij het over een dier dat god noch gebod kent? Dien moet al 

zo ongeveer terug zijn, zal hij even naar huis gaan om te vragen wat de dokter zei? Voor Stef 

hoeft hij het nu niet te laten. Nee, beter door werken. Schone bietenrijen rechts van mij en ach-

ter mij, keurige parapluutjes van plantjes. Losjes die schouder, ontspan, laat die hak door de 

grond gaan, dat scheelt alles, schrijft Ons Platteland, laat los, die net of die armen los zijn van 

uw schouders, verduld, lukt, tsjak, dat met de bieten het onkruid ook zo de grond uit komt 

stuiteren, oostenwind vandaag, weer om te verbranden en toch moet een mens de Here dank-

baar zijn, wie voor de bieten dankbaar is kan niet ondankbaar zijn over de onkruidjes, toch, 

schrale oostenwind bedekt de akker met een grijze korst, knallend groene rechte rijtjes. Soms 

is de warmte even weg, een wolkje dat voor de zon drijft, het einde van de rijen is dichtbij, 

hoeveel rijen neem ik op de terugweg, twee, drie? Dan is het toch tijd om te gaan eten. Blad is 

echt overal uitgebroken, blad breekt overal uit, blad breekt uit dor geboomte en blad kiert uit 

deze grijze akker, de warmte van vorige week heeft het startsein gegeven, de regen van vrij-

dag heeft het uitbarsten versterkt en hier is het allemaal, alles breekt los en de boer moet het 

maar in bedwang zien te houden, ha ha, nieuwe definitie van een boer, verduld, komt Dien 

daar niet aangelopen? 

 

 

53 

 

Boemel naar Kampen, naar IJsselmuiden eigenlijk en wat groeit er toch veel gras tussen Zwol-

le en hier, soms een boerderij, met riet toegedekt, vadertje komt me zo dadelijk halen, gras en 

gras en gras en gras, sloten, rechte sloten en zal ik de jas maar vast aantrekken? Ja, jas aan, tas 

uit rek pakken en opstaan, 

Hier sta ik al papaatje, vinger op de knop „openen.‟ 

 

In de Opel ruikt het naar. Waar ruikt het toch naar? De stijve jas van vader? Het leer van de 

banken? Koeienmelk, koeienmest, buitenlucht en dan alles door elkaar gemixt? Zet mij ge-

blinddoekt in honderd auto‟s en ik weet welke de auto van mijn vader is, goed, natuurlijk rij-
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den we gelijk door naar het ziekenhuis, het is toch zo bezoektijd, ze ligt op een andere kamer, 

daar hadden ze pa over gebeld. Slapend Kampereiland. Brug. En hier dan het nieuwe land, 

mijn geboorteland, amper de polder in of daar is Ens al, nee, geen sukkelig ritje vandaag, va-

ders neusvleugels staan wijduit, tout droit naar Emmeloord, ziekenhuis.  

„Melk je straks?‟ 

„Nee, Stef melkt. Zie je die tulpen daarginds, die boer is ook met bollen begonnen.‟ 

Strakke knalrode lijn in de verte, mooie lucht. 

„Mooie heldere lucht.‟ 

„Ja,‟ zegt pa. „Eindelijk droog.‟ 

„Wat zijn ze daarginds aan het doen?‟ 

„Aardappels de grond in.‟ 

Lettie ziet mensen achterop de traktor zitten, gebukt, wat een vlakte, geen windsingel te be-

kennen. 

„Niet mooi, zo kaal,‟ wijst ze. 

„Nee, niet mooi, maar wel begrijpelijk, een boer komt hier om geld te verdienen, niet om 

struiken te snoeien.‟ 

„Ik ben blij dat jij wel veel geplant hebt.‟ 

„Ze verklaarden me dan ook wel voor gek. Nu niet meer trouwens, kijk maar daarginds, wat 

een stof.‟ 

„Goed gedaan pa, in het midden van Amerika zijn al hele percelen onbruikbaar, uitgemergeld, 

weggewaaid.‟ 

„Daar heb ik weleens plaatjes van gezien ja, daar is de kleinste akker nog wel tien keer zo 

groot als hier, daar kan ik met mijn verstand niet bij, maar ja, thuis kunnen ze weer niet snap-

pen hoe groot elke akker hier is.‟ 

„Jij wel?‟ 

Pa kijkt me even aan. 

„Ik wel, ik ben hier toch gewend, maar ook daarom heb ik die struiken geplant, ik wou iets van 

thuis, iets waar het oog op zou vallen in plaats van iets dat alleen maar leeg is.‟ 

„Zou ik ook willen. Leeft iedereen nog trouwens?‟ 

Pa fronst zijn wenkbrauwen, is dit te oneerbiedig gevraagd of zoiets? 

„Iedereen leeft nog, alles is nog bij het oude. Vrouw Boon heeft kanker, dat wist je toch, ze is 

bestraald en ze is weer thuis, we hebben voor haar gebeden.‟ 

„Brr, hoeveel kinderen hebben ze daar, drie, vier?‟ 
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„Vier. De oudste is twaalf geloof ik.‟ 

Ouwetjes zijn hier nog niet, raar landje, ouwetjes komen hier pas over een jaar of tien, twintig,  

„Kijk, die gaan ook poten, in die houten kisten zit het pootgoed. 

Prunus bloeit overdadig roze, zwaar behangen takken knallen tegen het wit van de schuur. 

Hier in de auto mengt vaders geur zich met die van de fresia‟s. 

 

We moeten in kamer 144 zijn, wat heet, kamertje, we schrikken ons kapot want we mogen 

niet zomaar naar binnen, niet met meer dan één persoon, vader aarzelt, ik laat hem voorgaan 

en ik ga met hem mee, dan zijn we maar samen één persoon, één mensje, ik ben uit deze twee 

voortgekomen, ik maak me wel onzichtbaar,  ik glip mee naar binnen, vader buigt zich over 

een uiterst stil klein hoofdje en hij kust het, heb ik ooit gezien dat hij haar kust? 

 

 

54 

 

Hier is Dien, bonkebonkebonk mijn hart. Wat is ze tenger in het witte bed, wat maakt een wit-

te sprei een mens toch kleintjes, geribbelde ruitjes over de sprei geweven en wat ligt al dat wit 

toch gladjes over Dien, maken ze soms elk uur het bed op, hebben die zusters niks beters te 

doen, zal ik Dien ontvoeren, gauw weer in ons eigen bed leggen met de groene wollen deken, 

de zeegroene en zou ze dan zo weer beter zijn? Hier wórdt een mens toch ziek van, van zo‟n 

strak wit bed, van metaal ook nog, metalen rand waar de matras in rust, nemen ze dat soms 

ook elk uur af met een sopje? Getver. Godver zal ik nooit zeggen, getver mag toch wel? Of 

niet God? Beblaas asjeblieft dit mensje weer met uw leven zoals u de boom buiten tooit, wijd-

uit, met het tederste groen dat licht en schaduw geeft bij de minste wind, zoals de esdoorn bij-

voorbeeld die er zo knallend bij staat op ons erf, walnoot, zou ook al goed zijn, heel ijl blad-

begin, heel roestbruingroen, wie niet oplette zou het nauwelijks opgevallen zijn dat ook de 

walnoot in blad staat, maar hoe zou niet opletten wie de boom eigenhandig geplant heeft, 

twintig jaar geleden nu en al dat nieuwe blad, 

„Dien, de walnoot krijgt blad.‟ 

Dien knikt.  

Laat ik maar net als Lettie doen, hand vasthouden, twee bezoekers, twee handen, meer bezoe-

kers zijn niet nodig. Lettie is een rustige grote dochter van ons, Lettie is de verjongde uitgave 

van Dien, stilhouden kunnen ze zich allebei, stilte aan stukken kletsen doen ze geen van bei-
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den. Het liefst nam ik Dien tussen ons in en tilden we haar het bed uit en de kamer uit en de 

gang over en de lift in en de hal door en dan hield Lettie haar vast en dan haalde ik de auto en 

dan plantten we Dien voorin en wegwezen. Ik heb het niet op zo‟n ziekenhuis. Dien gaat er 

gezond in en hoe is ze nu zo ziek? Kamertje alleen ineens? Iets met de medicijnen die ze niet 

verdroeg, verdomd, ze zitten hier toch niet te knoeien met medicijnen? De schildklier regelt 

alles, zoveel weet ik inmiddels. De hare werkt te snel, iets te snel, veel te snel? Daar kunnen 

ze toch niet zomaar een medicijn op uitproberen, o, mevrouw raakt achterop, dit is niet goed?  

Voetstappen op de gang, deur gaat open, zuster komt binnen, ze kijkt verstoord, omdat we hier 

met twee bezoekers zijn. 

„Hoe is het vrouw Rodink?‟ strooit ze de kamer in. 

Nou, niet echt goed natuurlijk, mens. 

´Misschien mag ik u even spreken?´ 

´O, heeft de hoofdzuster u nog niet gezien, loopt u maar mee.´ 

Truttebel ontdooit op de gang, is uw dochter zeker, ja, is Lettie, onze dochter. 

´Ze is uit Utrecht gekomen, ik heb  haar van de trein gehaald.´ 

´In Kampen?´ 

´Ja, in Kampen.´ Klossende witte houten klompen van zuster Clivia en zachte zolen van mijn 

zondagse schoenen. Knalblauw linoleum. 

 

 

 

55 

 

Hoe hoog lig ik hier of ben ik boven? Maar waarom hebben Diederik en Lettie de bomen dan 

weggezet? Ik zie alleen maar lucht daar buiten het raam. Waarom hebben ze die bomen ver-

stopt voor mij? En dan al dat witte gedoe hier op bed. Heeft. Soms. Lettie. De deken buiten 

gehangen? Ja, natuurlijk. Laat alles luchten als de wind. Precies maar dan ook precies. Diago-

naal op het huis staat. En Diederik, die was toch ook hier? Diederik trekt het zondagse pak aan 

en Diederik gaat naar de kerk. En Lettie dan? Lettie heeft geen zondagse kleren aan, Lettie 

doet niet meer aan zondagse kleren en Lettie doet niet meer aan de kerk. Lettie studeert. So-

cio. Logie. En ik zelf? Ik heb ook geen zondagse kleren aan. Pyjama aan want ik ben zo moe, 

zo moe, ik zou de trap niet af kunnen. Ik kan niet naar de kerk fietsen. Ik fiets naar de kerk en 

ik kan onze bank niet halen, ik plof neer op de achterste bank en stook die kachel asjeblieft 
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tien keer zo hard, koster. Maar toch: waar hebben ze de bomen gelaten, waarom heeft Diede-

rik die boom weggehaald? Waar is Diederik? Hij was hier net toch? Ja, nu snap ik het, er is 

een blauw gordijn voor het raam, dicht gordijn, strakblauw, smetteloos helder blauw, onge-

looflijk, wat blauw is dat gordijn en hoe strak is het gespannen, heeft Lettie dat genaaid? Op 

haar naaimachine, trrrttrrrttrrrt, ja, Lettie heeft dat genaaid, je ziet nog geen plooi, egaal strak 

helderblauw gordijn, hoe krijgt ze het voor elkaar maar nou zo langzamerhand is het toch wel 

dag? Schuif dat gordijn dan ook open. Het is toch zo zoetjesaan wel dag, raus dat hemels-

blauwe gordijn dan open want die boom, die boom was toch groen aan het worden, wie haalt 

die boom dan toch ook weg, wie schuift dan toch zomaar die boom aan de kant? Wacht, de 

deur gaat open en Diederik stapt voorop de kerk binnen, maar waar blijft de rest? Diederik 

stapt de hele kerk door, stapstapstap over de vloer, verduld, hij komt lekker dicht bij ons zit-

ten, dat doet hij anders nooit maar verdaag wel. Ietsje. Een trek. Verzacht. Wel heb ik van 

mijn leven, zijn wangen zitten iets meer op de plaats als zonet, ik ben nog te moe om ja te 

zeggen, ga je dan toch ook omkleden man, blauwe broek en blouse en je blauwe jasje aan en 

hup, melken. Die pannenkoeken, die moet Lettie maar bakken, ik blijf nog even liggen, laat 

mij nog maar even rusten maar waarom schuiven jullie dat gordijn niet open voordat jullie 

weggaan? 

 

 

56 

 

Stef is onverstoorbaar. Dat doet hij, dat heeft hij Dien beloofd. Lettie laat hem. Ze haalt het 

koord door de lussen, knoopt de wikkelrok vast. Op blote voeten gaat ze naar buiten. Het grint 

kietelt haar voeten even, dan is ze op het gras. Ze plet de dauw, laat een spoor van meertjes 

achter, langwerpige grijze meertjes ter grootte van een voet.  

Zíj gingen er zelfs in liggen, zij baadden zich in dauw, les Esséniens,  

Ze heeft de haren nog niet eens gekamd maar wat geeft het, geen mens te bekennen, ha ha, in 

Utrecht zou dat niet eens opvallen, haren niet gekamd, hier zou ze pas opvallen maar hier is 

niemand te zien, mooi zo, wat is alles groen geworden sinds de vorige keer, kastanje hangt al 

vol bloemen, wit bloemblad plakt aan haar natte voeten maar wacht, Lettie rent door het gras, 

laat haar voetsporen achter op het plaatsje, duwt de schuurdeur open.  

„Ha pa, goedemorgen.‟ 
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De koeien bezien haar met een kinderlijke opgewektheid, ochtend van een nieuwe dag, och-

tend van een dag dat ze wie weet misschien wel naar buiten mogen of ziet Lettie dat in hen 

omdat pa het zei? Hij komt overeind tussen de koeien.  

„Goeiemorgen Let.‟ 

Ze draait zich om, duwt de schuifdeur dicht en snapt ineens dat er dus nog geen koe buiten is 

geweest, gras genoeg maar dat was nog veel te nat, had pa gezegd.  

Lettie schat de tijd in tot ze moeten eten, mmh, kan nog best, waarom zou ze niet nog een 

rondje weiland doen, hier is dit hele veld voor haar zelf, althans, waarom niet ook voor haar, 

niet alleen voor de koeien. Lettie klimt op het hek, laat zich zakken. Enkellang gras. Nergens 

hondepoep, nergens een ander mens. Dat ze koppeltje duikt ontbreekt er nog maar aan. 

Strakblauw staat de lucht boven het weiland. De uni moet haar een paar dagen missen. Stef, 

daarbinnen, kan het best af zonder haar. Vier bunder gras voor één rechtop gaand mensje, an-

ders niks. 

 

 

57 

 

Ze heeft het mij uitgelegd. Is Dien meer mijn zuster dan haar moeder? Dien was eerder mijn 

zuster dan de moeder van Lettie, dat is zeker, maar hallo Stef, hoeveel monden denk je te 

moeten vullen? Nou, geeft toch niks, we nemen de rest gewoon mee naar het land, koude pan-

nenkoek bij de koffie, why not, why not,  

„Zo weinig mogelijk,‟ zei Dien, een mespuntje wit vet sist over de bodem, anderhalve juslepel 

beslag, pan voorzichtig ronddraaien,  

„Denk aan de vlammen Stef, doe maar liever niet zo‟n fel vuur, doe maar liever pannenkoeken 

bakken op blokken die al even branden,‟ innig vuurtje hier in de kachel, innig heet en geen 

vlam in de pan, haha Dientje, ik kan het echt wel, hete pan, mooi dik ijzer, beslag stolt al bijna 

gelijk, goed zo Stef, zo hoort het, beetje bruin laten worden maar niet te lang, zwarte plekken 

zijn vies,  

„Gaar is gaar en gaar is klaar,‟ zo schijnt onze moeder dat altijd gezegd te hebben maar voor-

uit, voor de lekkerigheid gunnen we de pannenkoek nog wat vuur, je ziet toch hoe iedereen 

treuzelt als er een bleekscheet als volgende op de stapel ligt en je weet toch hoe snel iedereen 

erbij is als het een mooie bruingebakken exemplaar is,  
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Stef pakt de deksel en schuift de pannenkoek erop, draait, mooi gaar wit komt nu met een klap 

tegen de bodem terecht, even nog wat smaak jongetje, even nog die hout vlam ijzer pannen-

koek uitwisseling, koken is scheikunde en koken is natuurkunde, ja ja jongen, je zou je nog 

best nuttig kunnen maken tussendoor, drie borden op tafel zetten bijvoorbeeld, drie messen uit 

de la, zo, nu de onderkant bekijken, mooi zo, hup de schaal op, laatste nu, houd maar rustig 

die beslagschaal op de kop sop op klop flop drop mop plop prop, dikke pannenkoek, zet maar 

achterop de kachel Stef, kan daar stilletjes gaar worden, ketel voorin, koken dat water graag 

want ik moet nog thee zetten ook, jezus, Dien, je zou me moeten zien, ik verdien een tien, 

maar kom, gauw thee zetten, liever had ik jou hier gezien, grien grien grien, mij niet gezien in 

dat ziekenhuis, dat snap je toch wel, Dien, Dien was eerder mijn zuster dan de moeder van 

Lettie, één schepje thee, nee, terug, eerst wat heet water in die pot, omspoelen… 

 

 

58 

 

De lange kant van de tafel is leeg, Benno is allang het huis uit, Dien ligt in het ziekenhuis. Let-

tie zit op haar eigen plek, hier naast hem. Ze had rustig aan de korte kant kunnen gaan zitten, 

aan de kant van Josje. Stef zit aan de andere korte kant. Aj, wat een rare tafel zo. Net of de 

kraan boven de gootsteen een voorstelling gaat geven en hier zit publiek. Net of deze keuken 

enorm is en ergens op een kluitje zitten wij hier, drie drenkelingen. Hij heeft…, nee, hij heeft 

niet per ongeluk een bordje neergezet bij Dien, verduld, dat die kraan toch altijd aan mijn oog 

onttrokken was door Dien, wat deed zij eigenlijk altijd op de pannenkoek? Altijd appelstroop? 

Soms ook boter en suiker? Wat erg dat ik dat niet eens weet. En hoeveel ze er at? Twee? Drie? 

„Smaken goed.‟ 

„Mwa,‟ zegt Stef. „Vetter. Dien kan ze schraler maken.‟ 

„Lekker Stef,‟ zegt Lettie. 

Dien had best weleens zoete stroop willen kopen, maar dan zei ik, daar moeten we de kinderen 

niet aan wennen, sindsdien, is er sindsdien geen zoete stroop meer op tafel? Heeft ze dat zo 

letterlijk genomen? Kon ze geen lijnen meer tekenen op de pannenkoek van Benno, hing daar 

geen gouden glimmende sliert stroop meer aan haar mes die de bewegingen van haar hand 

volgde, geen glinsterende oogjes meer van Benno? Verduld, dat Dien alles zo letterlijk nam, 

dat had hij moeten weten, dat had hij kunnen weten, hij had beter zijn tong af kunnen bijten 
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dan zeggen, wen ze niet zo aan de zoetigheid, appelstroop is gezonder, natuurlijk, barstensvol 

mineralen, zeker, maar er hangen geen gouden draden meer boven de pannenkoek. 

Verduld, die kraan, geen Dien met schort en met sproeten op haar armen, niemand die nu daar 

zit, dwars door de lege plek heen hangt de kraan daar, pontificaal in het zicht. 

 

 

59 

 

„Vast weer,‟ zegt pa.  

Weer om de koeien naar buiten te doen en weer om het eerste gras te maaien en of ik Stef 

soms kon missen vanmorgen, hè hè, natuurlijk wel. 

„Om twaalf uur staat het eten hier klaar en vanmiddag ga ik naar het ziekenhuis.‟ 

Ik ken die boeren, zo gauw ze de kans hebben moeten ze voedsel binnenhalen, voedsel bin-

nenhalen, hooi onder dak, dat is voor de boer net zoiets als dat rijtje weckflessen voor de boe-

rin, ja pa, ik snap het, God geeft je dit mooie weer en dat moet je gebruiken ook, zo vaak is het 

geen hooiweer als de gouden regen nog bloeit, ik zeg je één ding pa, ik spijbel rustig een paar 

dagen van de uni nu ma er zo aan toe is, maar ik ben geen ma hoor, ik rijg geen vier uren aan-

een tot twaalf uur met dit en met dat terwijl God buiten die zon aan de hemel zet, haha, ik zou 

een ongehoorzaam mensenkind zijn als ik hier niet van ging genieten pa, we hebben toch er-

gens nog wel die gebloemde stretcher, ergens op zolder misschien, traptraptrap de ladder op, 

stal leeg, schuur ontvolkt, vreemd leeg van geluiden hier onder mij, ja hoor, daar tegen de 

muur daar staat iets van oranje. Dat wordt afstoffen en afkloppen, winterstof, spinrag, nee 

hoor, ik ga echt geen uren aaneenrijgen, jullie krijgen straks echt wel die warme hap maar 

eerst neem ik mijn deel… 

 

Middenin de tuin steekt de oranje ligstoel af tegen het gras. Het dieporanje canvas draagt 

knalblauwe bloemen, knalgele, knalgroene. Verlegen steken de echte lupinen hier bij af. Roze. 

Paars.  

Lettie heeft zich omgekleed. Korte broek. Vest uit. Ze stapt over de stretcher, zit, gaat liggen. 

Canvas is zo breed, zo verend, als een x je liggen de ledematen naar elke uithoek, Lettie denkt 

aan Paul, die zevert, wees in het hier en nu, aj, stadskinderen praten best wel raar, blllk, die 

kop van hem erbij, ogen in diepzinnige stand en werkgroeptaak niet af natuurlijk. Doe haar 

maar Peter, die leeft zoals Paul zegt, in het hier en het nu, maar die zeurt daar niet over. Die 
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zet rustig zijn stoel achteruit, plant zijn voeten op de stoel en zit de rest van het college ge-

hurkt. 

Weg uni, warme bries bedekt haar, overlaadt haar, valt op haar, op gezicht, op blote armen, op 

blote benen, geheel van vier uiteinden. En waar deze vier samenkomen, ook daar baadt het in 

zon, dwars door blouse en korte broek heen. 
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„Ma.‟ 

„Ja?‟ (ma, zeggen de kinderen, van wie hebben ze dat toch, moeder, zeiden wij altijd tegen on-

ze moeder.) 

„Raad eens wat we gegeten hebben?‟ 

Blllk, eten, dit lichaam kan eeuwig op water en lucht leven, bllk, eten, dat zou onmiddellijk uit 

haar mond terug golven, dit lichaam heeft wel wat beters te doen, dan zich met iets nieuws be-

zig te houden, hier woedt een veldslag, kon ik maar iemand aanmoedigen, kon ik dat gekolk 

en gebazuin maar stopzetten maar nee, kedonkedonkedonk ieieie, wat aten wij thuis als moe-

der weg was, gort met krenten aten wij en de pan met gort wikkelde ze in de kranten en die 

zette ze in het bed, achterin het bed van de jongens,  

„Gort met krenten?‟ 

„Nee ma, wortelstamppot.‟ 

Oranje dus, dat is tenminste iets, oranjezachte egale massa, valt mee, hier kan dit lichaam best 

rustig aan denken, haphaphap wat samengestampt is of zou z‟n kind zelfs de mixer gebruikt 

hebben, des te beter, ligt daar anders toch maar niks te doen tot daar weer eens iemand slag-

room mee klopt. 

„En pudding.‟ 

Pudding? Bij stamppot? Pudding hoort bij boontjes en vlees, hier klopt iets niet maar daar ga 

ik mijn dochter niet mee lastig vallen. Hoe krijg ik dat uitgelegd? Bij oranje stamppot hoort 

witte pap, mag glad wit zijn, mag havermoutse pap zijn, mmm, tja, havermout dat zou er best 

in gaan, maar ik heb geen kachel hier. Melk in de koker, paar lepels havermout door de melk 

roeren, snuf zout en maar zwellen laten en maar iets eens van maken, geen melk apart meer en 

geen geplet graan apart meer, iets dat de vlok doordrenkt en die vlok geeft haar geuren aan de 

melk, fluweelzachte geur, mmm, ja, een paar lepeltjes havermout, dat zou ik best lusten, een 
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schoteltje vol zou er misschien best in gaan, daar wordt niemand woedend over in mijn li-

chaam, het kalmeert zelfs, de strijd wordt gestaakt zelfs voor een seconde alleen wil ik er geen 

suiker op, er mag geen suiker op zitten, bah nee, daar werpt elke bacterie in mijn lichaam zich 

verwoed op, havermoutse pap zonder suiker, dat mag wel, dat kan zelfs heel goed. 

„Ma.‟ 

„Ja?‟ 

„De lupinen bloeien.‟ 

Lupinen lupinen, lange verticale bloemen zoals het woord al klinkt en hoelang kan Diederik 

voorkomen dat die roze niet paars worden? En dat die dieprode niet paars worden? 

„Kijk ma, hier.‟ 

Verduld, waar tovert ze die vaasvol toch ineens vandaan? Is Lettie zo breed dat ik de lupinen 

niet heb gezien of heb ik mijn ogen dichtgedaan zo van: doe maar open, nú? Roze. Roze rode. 

Gele. Paarse. 

„Ma.‟ 

„Ja?‟ 

„Ze hangen nog wat slap, maar dat trekt wel bij.‟ 

Weet ik ook wel, maar hoe weet een kind at? Uiteinden hangen altijd even slap, maar goed, 

hoelang doet dat water er wel niet over om tsjlktsjlktsjlk zich naar boven te wurmen? 

„Ma.‟ 

„Ja?‟ 
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Stef melkt wel snel. 

Stef melkt best wel snel. 

En deze Stef melkt best wel snel. 

En deze Stef melkt best wel eventjes heel snel. 

En deze Stef melkt best wel weer eventjes heel snel. 

Diederik heeft nog wel mee geholpen om de koeien naar binnen te halen en ze vast te zetten; 

nu is hij naar Dien;  

„Ik reken op jou, Stef.‟ 
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Gina heeft de buitenlucht in haar vacht zitten, zijdezachte haartjes om mijn wang tegen te leg-

gen, koeienflank, dank, mank, lank (moedig) bank gejank rank tank (tenk) en de haartjes van 

haar vacht hebben de geur van buiten aangenomen; een mens lijkt wat dat betreft op een koe, 

ho ho, doe maar niet zo denigrerend over koeien, een mens is een zoogdier en een koe is een 

zoogdier, en dat ik nu toevallig hier deze koe, genaamd Gina, zit te melken, tja, zo zijn de rol-

len geworden, anders niks. 

Kolk kolk kolk, Suzan heeft het apparaat aan de uiers en Willie heeft het apparaat aan de uier 

en daar door de leiding gaat hun gezamenlijke melk, kolk kolk kolk brrm brrm brrm, de 

melkmachine bromt. Flank flink flonkert fluit fluistert fluimt floreert oreert hoereert onaneert 

begeert verkeerd verleert bezeert geleerd gekeerd beheert besmeert bekeerd, morgen mag je 

weer naar buiten Gien, ik zeg het je, ik beloof het je, morgen na het melken mag je weer naar 

buiten, zal ik tegen Diederik zeggen dat ik morgen naar Dien ga, ik wil Dien zien, ik wil Dien 

zien, mis jij Dien ook al? Er komt geen druppel meer uit deze uier, ik kan de speen eerst nog 

uitknijpen naar alle richtingen en dan melk ik de laatste restjes uit alle verdwaalde hoeken nog 

naar buiten maar dan … is het wel gebeurd; op de nieuwe druppel die op dit moment aangroeit 

kan ik echt niet meer wachten, Gien, daag, 

Suus afkoppelen. 

Betsie uier schoonmaken, rustig Betsietje, rustig nou maar, sorry dat je de beenklem krijgt, 

hier, plok plok plok plok asjeblieft en zuigen maar. 

Krukje mee en naast Suus hurken. 

Dien, ik wil je zien, anders ga ik grienen, morgen misschien? 
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Als Josje er is, is het altijd goed. Als Josje eenmaal arriveert en je hoort de deur van de eend 

dichtvallen met een licht metalige klap, dan heeft niemand hier meer zorgen om Stef. Alsof hij 

woont in de ogen van zijn broer. Alsof Josje de hele geboortehoeve met zich meebrengt com-

pleet met alle bomen op hun erf, met de eik op de hoek, met de kastanjes en de beuk en de lin-

de.  

Stef maakt binnen het melken af, Diederik is onderweg naar het hooiland, hij hoort hoe de ro-

de eend gearriveerd is, hoe het portier dichtslaat. Hij kan gerust zijn.  
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Meer dan honderd keurige oppers hier op het weiland; Diederik steekt de vork in de eerste en 

strooit het hooi uiteen, kom op zon, drogen maar. Gelukkig maar dat het vannacht niet heeft 

geregend, als het meezit haalt hij vanavond het hooi binnen,  

„Dan kom ik wel,‟ had Josje door de telefoon gezegd. Hij is boerenzoon genoeg om aan een 

half woord genoeg te hebben, een mens kan niet én melken én hooien en ook naar het zieken-

huis gaan en Lettie kon niet dit weekend en Benno had een wedstrijd.. 

Zo gauw de hoop uiteenvalt komt de geur zo intens vrij, is er iets dat lekkerder ruikt? Ruikt 

stro misschien nog lekkerder dan hooi? Stro ruikt stelig borstelig goudgeel, hooi ruikt soepel, 

ruikt naar opgeslagen mineralen in sappige stengels, water lost op, uitgebeende spriet blijft 

over, net als bij de mens, schiet het door Diederik heen. Hij staat stil, haalt de pet weg, veegt 

over zijn voorhoofd.  

De tanden van de hooivork steken diep in de volgende hoop, tillen de vracht de lucht en 

schudt deze uiteen, komt verstrooid terecht op de grond.  

„Een mens kan heel goed zonder schildklier, had de arts gezegd, maakt u zich geen zorgen.‟ 

„Wat moet dat moet.‟ Diederik hoort het Dien antwoorden. Het snijdt door zijn ziel; als er ie-

mand is, die besef heeft dat je geen radertje weg mag rukken uit dit geheel van het lichaam, 

dan is het Dien.  

Dien, ik strooi hier het hooi los, in de winter voeren we dit aan de beesten, goed, jij mag mij 

helpen, los licht werkje en dan help ik jou met de maandagse was, ik sjouw die teil wel en die 

emmers, goed? En vandaag krijg je Josje op bezoek en vanmiddag zal hij Stef wel meenemen, 

blij? En als Josje terug is vanavond en als Stef en ik met melken klaar zijn, dan halen we dit 

hooi nog naar binnen, goed? 

„Eerst moet mevrouw aansterken, begin volgende week gaan we opereren.‟ 

Zou Dien hetzelfde denken als hij? Als het maar geen kanker is? 

Er hoeft ook maar een fietser over de weg te komen, of die grutto gaat tekeer, zonde van je 

energie mannetje, heb je ooit een mens over het weiland zien fietsen? Een mens blijft echt wel 

op de gebaande weg grutto, je hoeft echt niet zo overdreven tekeer te gaan daar, verduld, echt 

waar? Komen ze daar met hun beiden aanzetten? Hooivorken in de hand? 
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Josje is al echt een stadsmens, die komt binnen en geeft me een kus op de wang terwijl hij al-

leen maar mijn broer is, broertjé, maar op deze leeftijd zeg je dat niet meer. Hij heeft rododen-

drons bij zich, struint rustig de gang op om een vaas te vragen, prettig, zo‟n broertje. Docto-

randus in de psychologie, wat wil je, als zo iemand nog geen vaas weet te versieren, verduld, 

schijnt de zon al die tijd hier op mijn gezicht en merk ik dat nu pas of schijnt die nu ook pas? 

Aaa, hoefde ik altijd alleen maar te liggen en dat er dan zon op je hoofd schijnt, op dat deel dat 

niet onder het laken ligt, op dat blote deel dat boven het laken uit pleegt te komen, wacht, ik 

doe mijn ogen erbij dicht, dan kan ik meer naar de zon kijken, niet dubbel zo licht maar drie-

dubbel zo licht en warm, zelfs dwars door het glas heen en is het ook meer oranje of roodach-

tig of wat? Och, om altijd zo te liggen, steun van de matras, laken plus sprei over me heen, 

kussen onder het hoofd, Josje die een vaas zoekt en intussen dit gezicht van mij naar de zon. 

Dien draait het hoofd terug, uit de zon, saai en grijs is het achter haar dichte ogen, ze draait 

weer naar rechts, alles licht, goud, vlam, warm, dichtgele bol, nee, goudgeel klein, verspringt 

naar enorm, kringelt en draait en dijt uit tot weefsel. Dien draait haar hoofd naar het midden, 

doorzichtige donkere hemel achter haar dichte ogen, ze beweegt langzaam naar de zon toe, ja, 

goud en levendig, sprankelend, dat woord heeft ze weleens gelezen, ze zoeft in slaap. 

Als ze wakker wordt houdt iemand haar hand vast,  

„Verduld, ik heb toch niet liggen slapen?‟ 

„Jawel Dien.‟ Josje lacht. Hij zit rechts terwijl zijn stoel net links stond. Verplaatst? 

„Niks van gehoord,‟ wijst ze. 

„Ik heb hem heel zacht verzet,‟zegt Josje. Het bezoekuur is trouwens voorbij zo te horen, voet-

stappen op de gang richting lift. Jos laat de hand van haar los, pakt de stoel, draagt die naar het 

tafeltje. 

„Vanavond zie je mij weer.‟ 

Hij plant een kus op haar wang. Dien ziet zijn ogen een seconde vergroot achter de brillegla-

zen. 

„Groet Stef en Diederik,‟ 

„Doe ik.‟ 

Ze hoort zijn voetstappen over de gang. Dan hoort ze geen voetstappen meer. De kamer hier is 

leeg zonder haar broertje. Echt een stadsmens geworden, om haar zomaar te laten slapen. 
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Diederik start de traktor. Hij tuft met het melkgerei de wei in. In het oosten breekt de zon door 

de wolken. De zon schijnt met kaarsrechte stralen. Het zal wel. Vandaag wordt Dien geope-

reerd. Voor de koeien zal het ook wel. Ze liggen nog stil te herkauwen, er zijn nog slapende 

koeien, kop naar achteren, tegen hun zij geplakt. Een koe zoekt troost bij zichzelf, schiet het 

door Diederik heen. Hij zet de traktor af. 

De eerste koe begint op te staan. Steunend op de knieën, achterpoten omhoog, voorpoten om-

hoog, koe staat. De grutto klapwiekt boven het weiland, doe maar niet zo druk, we doen niks 

hoor. Een koe is een kuddedier en daar hoeft haar baas alleen maar gebruik van te maken, al-

lee, Diederik maakt een omtrekkende beweging. De koeien komen overeind, sjokken richting 

melkwagen. Diederik loopt achter de lijven aan, mooi schoon zwart wit allemaal, gewassen in 

de regen. Hij zet ze vast aan de ijzeren reling. 

Diederik hurkt bij Doortje. Hij maakt haar uier schoon. Dan sluit hij het apparaat aan. De mo-

tor bromt zachtjes, de melk wordt uit de spenen gezogen. Diederik hangt de tweede bij Dini 

aan de uier. Dan heeft hij even niks te doen. 

Hij kijkt over het weiland. Meer dan genoeg gras voor de dames, hier kunnen ze wel een week 

mee toe, verduld, dat ze liever in een kaal stuk liggen te slapen dan in het hoge gras, hijzelf 

wist het wel, zacht hoog vers gras dat je zelfs aan het hoog onttrekt waar je ligt. Waarom sla-

pen jullie eigenlijk waar jullie het meest gegraasd hebben? Diederik staat voor een raadsel. 

Hangt daar meer hun geur, van alle gezever? Is het prettig of zo? Kriebelt hoger gras aan jullie 

huid?  

Achter hem kolkt de melk de emmers in.  

„Hallo dames, kriebelt een grashalm teveel of zo?‟ Diederik kan ze een moment niet uitstaan, 

hij wil zijn hoofd naast dat van Dien hebben liggen, tegen de haardos in het kussen, al kriebel-

de maar één enkel haartje hem in het gezicht. 

„Vanavond melkt Stef jullie,‟ zegt hij hardop. 

„Vanavond,‟ schreeuwt hij, „melkt Stef jullie. Dan ben ik bij Dieieien.‟ 

Doortje is klaar zo te horen. Diederik maakt de uier van Berna schoon. Hij haalt de zuignap-

pen los, duwt ze bij Berna om de spenen, klokklokklok.  

Dan pakt hij het krukje, melkt Doortje na. Flauwe straaltjes melk en dan niks meer.  

Diederik blijft zitten. Hij legt zijn hoofd tegen de flank van de koe, zo misselijk is hij opeens. 

Het moment dat de chirurg een snee maakt in de hals van Dien. Beste god, asjeblieft.. 
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Doortje trapt naar voren. De emmer valt om, de bodem melk verdwijnt over het groene gras. 

Diederik is op slag helder. 
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„Koekoek koekoek,‟ hoort Dien als ze de auto uit stapt. Ze slaat de regenjas dicht om zich 

heen, de wind zou haar wegblazen, zo voelt ze zich. Zo blootgesteld. Zo ontstellend prettig 

weer blootgesteld aan de buitenlucht. De populieren ruisen, het klinkt haar als muziek in de 

oren, verduld, moet een mens eerst drie weken van huis zijn geweest om te beseffen wat thuis 

is? Ze grijnst om de spetters op de ramen van de bijkeuken, ze ziet de overvolle wasmand, ze 

ziet dat het kleed niet over tafel ligt, het wollen kleed heeft misschien wel drie weken in opge-

vouwen toestand gelegen. Mannen zijn andere wezens dan vrouwen.  

Dien maakt de regenjas open, loopt naar de hal, hangt de jas aan de kapstok.  

Ze gaat op haar eigen stoel zitten. 

„De rozen,‟ zegt ze. „Hard gegroeid.‟ 

In de hoek van het keukenraam prijken twee rozen, roze, in volle bloei. 

„Terugsnoeien in de herfst.‟ 

„Ja,‟ zegt Dien. 

„Ik ga mijn daagse kleren aan doen.‟ 

Hier zit ze nu, plompverloren alleen in haar keuken. Ze kijkt om zich heen, wil opstaan om de 

dorre bloemen uit de begonia te halen, maar iets plakt haar aan de stoel. Dien kijkt op de klok. 

Tien voor tien, hoogste tijd om koffie te zetten.  

Dien blijft zitten. Ze laat zich omgeven door vier muren en vloer en plafond en brandende ka-

chel en tafel la binnen handbereik en boodschappenboekje van de Spar. Ze kijkt achter zich, 

heideschilderij met de herder en de stok en de schapen en de lucht. Ze laat haar blik over het 

raam dwalen, koele dag, egaal grijs, zwaaiende populieren. In de hoek staat de radio. De radio 

heeft een gerepareerde hoek, die radio is wel een keer of drie gestuiterd, hoe kan dat ook an-

ders met twee kleine kinderen. Dien ziet de dorre blaadjes op de vensterbank, een zwaarte in 

zich is het die haar aan de stoel geklonken houdt. Ineens beseft ze het, verduld, voel ik me hier 

soms thuis of zo? Is eindelijk de zandgrond verdwenen en is dit mijn thuis? Hangt hier nog zo 

ongeveer de adem van alle zes wezens in de afgelopen hoeveel jaren?  
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Ze hoort de voetstappen van Diederik op de trap. Ze vliegt niet eens overeind, om snel koffie 

te zetten. Ze blijft zitten. 

„Hoelang wonen we hier ook al weer precies?‟ 
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Diederik haalt de hak uit de schuur. Hij voelt aan het blad. Kan scherper. Hij loopt naar de 

werkbank, pakt een vijl. Losjes gaat het geruwde ijzer langs het uiteinde van de hak. Krijk-

rijkrij klinkt het in de schuur. Diederik voelt met zijn duim over de snee. Nog scherper moet 

het. Krijkrijkrij. Hoeveel hakken verslijt een boer in zijn leven? Dit is zijn tweede pas. Een 

nieuwe hak wordt zo sluipenderwijs smaller, dat gaat zo langzaam, je hebt het gewoon niet in 

de gaten of je wilt het gewoon niet zien, zozeer ben je gehecht aan deze hak en aan deze steel, 

krijkrijkrij. Een hak is net zoiets als de jas die het fijnste zit of als de schoenen die het fijnste 

zitten. De vijl gaat evenwijdig aan de hak, maar dan net ietsje scheef, krijkrijkrij, evenwijdig 

en net scheef, krijkrijkrij, evenwijdig en net scheef. Diederik voelt met zijn duim, goed. Hij 

legt de vijl terug op de werkbank en loopt naar buiten, de hak over zijn schouder.  

In de verte ziet hij Stef al bezig, als een verdwaald mensje over de lege akker. De lucht is een 

grijze deken vandaag. Diederik passeert de koeien, ze kijken niet op naar hun baas, ze doen 

zich te goed aan het sappige gras. Ha ha, de boterbloemen laten ze staan, toch slim die koeien, 

een boterbloem is giftig, dat zit in hun genen, verduld.  

Langs het pad bloeien koekoeksbloemen en margrieten en nog van alles waar hij de naam niet 

van kent, zwaar is de geur van de meidoorn met zijn vaalwitte bloemen, ondanks de koelte is 

het een gezoem van insecten. Met elke stap die Diederik zet, beseft hij: mijn huis is weer ge-

vuld, mijn stappen komen ergens uit vandaan, mijn werk cirkelt weer om mijn huis en mijn 

vrouw. Pas nu ze terug is, beseft hij hoe het was toen ze weg was: lege huls. 

Hij loopt langs de bietenrijen. Als groene rozetjes staan ze in het gelid. Stef zal deze rij nog 

wel terug nemen, dan begint hij aan de volgende. Tsjak, de eerste melde omver. Prettig scher-

pe hak, tsjak, aj, hij heeft het nu al te warm, uit dat jasje, hup. Diederik gooit het in de berm. 

„Dien is thuis,‟ zegt hij als hij Stef passeert. „Ga maar koffie drinken met haar, ik blijf hier tot 

twaalf uur.‟ 

„Goed,‟zegt Stef. 

Lege huls? Stef was er toch?  
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Lege huls ja. Diederik duwt de hak onder het bietenblad. Weg met het kleinste onkruid graag. 

Dien dood, daar moet hij niet aan denken, weg adem van het huis, weg beweegsel in schort en 

op klompen, weg gezicht tussen de hoofddoek vandaan. Nu ze terug is, weet hij dat hij dit ge-

dacht heeft. Nora ging dood, alla, Nora was oud, Nora is zo oud geworden als maar kan en op 

een morgen is ze dood, maar Dien. Dien is met hem hier gekomen en hoe moet dat zonder 

haar? Nora is ook met hen hier gekomen, maar Nora is anders.   

De eerste rij is schoon. Terug kan hij best twee rijen nemen. Twee rijen rechts van hem? Of 

één rij rechts en één links? Nee, teveel gedraai. Twee rijen rechts van hem. 

Boven de rode dakpannen van zijn huis is de lucht donkergrijs. Anders gezegd: knalrood licht 

het dak op in de verte. Diederik werkt weer richting dakpannen. 
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Stef zet de hak terug in de schuur. Hij doet de laarzen uit en stapt in de schoenen. Hij steekt 

het plaatsje over en gaat de bijkeuken in. Op het gasstel staat water te koken. 

Stef draait de pit om, pakt het hengsel van de ketel en komt de keuken binnen.  

Dien zit aan tafel. De blauwe koffiepot staat open. De geur van het maalsel stijgt op uit de pot.  

Stef giet kokend water op. Hij zet de ketel op de koude kachel. Hij plant de deksel van email 

op de koffiepot, zet deze in de theemuts.  

Zo, dat is één. 

Hij klikt het aanrechtkastje open, pakt de melkkan, giet melk over in de steelpan. 

„Even koken,‟ zegt hij en hij verdwijnt in de bijkeuken. Hij strijkt de lucifer langs het doosje, 

steekt de gasvlam aan, zet hem laag. 

Rustig nu wachten, tot er een vliesje op de melk komt.  

Pit uit. Steelpan in de hand, terug naar de keuken. 

Dien zit roerloos aan tafel. 

Stef pakt twee kopjes en schoteltjes. Hij giet koffie door het zeefje. De pot gaat terug in de 

theemuts. Hij houdt de steelpan scheef, het vliesje blijft in de pan, melk komt in de kopjes te-

recht. Dien wil altijd bleke koffie. 

De kopjes met schoteltjes staan best zondags op het wollen kleed. 

„Dit kleed is tien dagen niet op tafel geweest,‟ zegt Stef. 

Dien lacht. Ze lacht een klein beetje. 
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„Ik ben nog zo slap astertoe,‟ zegt ze. 

Stef slikt. In de hals van zijn zus is genaaid. 

„Ik zet dat water op en … , „zegt Dien. 

„Je ging weer zitten en je dacht: voorlopig kom ik niet meer van de stoel?‟ 

„Zoiets. Ik vergat trouwens, dat dat water op stond.‟ 

„Des te beter,‟ zegt Stef. 

Ze slurpen slokjes koffie.  

„Mmm,‟ zegt Dien. „Koffie geurt naar koffie en melk van eigen koeien. Moet je zo weer terug 

naar het land?‟ 

„Nee.‟ 

„Wil jij dan eh..‟ 

„Natuurlijk, ik schil zo meteen de aardappels, jij gaat gewoon een uur liggen.‟ 

Stef slikt alweer. Hij zíet hoe Dien zo ongeveer opveert. Wat zat ze zich toch alweer zorgen te 

maken? Al aten ze brood, geeft toch niks? Wat zit een vrouw toch verknoopt in mekaar. 

Gloeiend hete koffie, hete melk, slurpt lekker. 

„Hoe was het daar?‟ vraagt Stef. 

„Mooi,‟ zegt Dien en ze schieten in de lach. 

 

 

68 

 

Ze is iets kwijt. 

Ze is iets kwijt. 

Eerst loopt de wekker altijd af om half zes. Dan staat Diederik uit bed, pakt zijn blouse van de 

stoel, stapt in de broek, gaat zitten om de sokken aan te trekken, loopt de slaapkamer uit, de 

trap af.  

Dan stapt zijzelf altijd het bed uit. 

Vandaag blijft ze liggen. Nog even. Dien gaat met de vinger langs haar hals. 

Buiten het raam is een vochtige lucht. Het esdoornblad hangt zwaar omlaag. Het esdoornblad 

is knallend groen schoongewassen, wat wil je, het vormt gewoon een vloertje voor de regen, 

het vangt de regen gewoon op als een vlakke hand, hoe zwaar van regen moet het erf thuis nu 

zijn en het bos, alles groen, alles, hele landschap groen aangekleed, overal daken van groen 

over de zandpaden, overal bakens van eeuwenoud groen in het land en inderdaad, elke hoeve 



 165 

met bomen aangekleed, hier ook, ook hier bomen maar kijk niet verder weg. Kaal. Kaal, kaal 

en nog eens kaal is deze polder maar wat ligt ze hier toch te denken, ze wilde toch hierheen? 

Ze wilde hierheen ja, dan maar kaal, dan maar deze esdoorn als baken, deze boom die als een 

gek gegroeid is met zo alle plaats en met zo alle mineralen in de grond beschikbaar.. 

Rondom de kruin is de lucht zwaar grijs, zwaar van vocht, wordt het nog wel dag vandaag? 

Wordt het nog wel licht? 

Het kapok is weldadig. Een twintig jaar oude kapokmatras, driedelig, met noppen en met kui-

len en met lege spleten tussen de verschoven drie delen; het is haar aangenamer dan de frisse 

stevige ziekenhuismatras. Zo gauw ze hier ligt kent de matras haar. 

Van de andere kant… Diederik leest weleens voor waar aanbiedingen zijn voor nieuwe ma-

trassen, wat zou het, kom maar op met nieuwe matrassen, plafond blijft en kapspiegel blijft en 

Aan „s Heeren zegen is „t al gelegen blijft geborduurd aan de muur en de esdoorn, vooral die 

esdoorn als trouwe wachter, kom dan ook maar op met nieuwe matrassen… 

Dien strijkt met haar vingertop door de halsplooi, ene kant bobbelig gekorst, andere kant ge-

ruwde opgezette hechtingen, maar vooral dat het leeg is daaronder. Hier waren toch altijd twee 

bobbeltjes. Ze is iets kwijt. 

Ze is iets kwijt.  

Kom, hoogste tijd om op te staan. Donderdag vandaag. Marktdag. 

Dien slaat de dekens opzij en stapt het bed uit. Het zeil is klam aan haar voeten. 

 

 

70 

 

Stef staat niet op. Hij is niet van plan om aan Diens keukentafel te verschijnen, noch om in 

zijn eigen huisje een boterham te eten.  

Laat maak komen die zon, kom maar rustig op zon, daar door die populier heen, beschijn zelfs 

maar die bomen al wat je kan, tover maar lichtgroene doorzichtige blaadjes, alles goed en koer 

maar een eind weg daar, duiven, hier staat iemand toch echt niet op. Lijster, kom er nog maar 

bij, tsuuttsjuuuttsjuuu, wacht, 

Stef beent het bed uit en maakt de ramen dicht, knal, krrrt, zo, weg geluid.  

Het spijt hem voor Dien, ze moet maar alleen naar de markt vandaag, sorry Dientje, maar ik 

moet mijn plaats weten. Nu.  
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Stef ligt op zijn rug in bed. Aan weerszijden steken zijn voeten onder de dekens uit. Hij heeft 

zijn handen onder het hoofd gevouwen. Zo. Begin maar. 

Nou, begin dan maar met die zon daar, 147 miljoen kilometer van hier en zzzllzzzlllzzzzlll-

lzzll, houdt de planeten in hun banen gevangen en welke zijn dat dan? 

Mercurius op 58 miljoen kilometer, Venus op 108 miljoen, dan wij, dan Mars 228 miljoen ki-

lometer, Jupiter 778 kilometer, Saturnus 1430 miljoen kilometer, Uranus 2875 miljoen kilo-

meter, Neptunus 4504 miljoen kilometer, Pluto 5915 miljoen kilometer zjjjf zjjjf zjjjjjf 

zjjjjjjfff, alles dendert het heelal door. Aarde aarde aarde, waarom geen naam als de andere 

planeten, als Mercurius, Venus, eeehm, Dorisius, Mars,  

mooi zo, Dorisius, bzzz, draait om de zon; hier komt de Noordoostelijke, bzzz, bzzz, bijna 

zomer, zomer zomer, zomer ja, het is geen ongenaakbare barse rotsmassa hier op Dorisius 

maar er zijn bomen, geboomte, gebloemte, gewas, uiterlijke verschijnselen, die het seizoen 

zichtbaar maken, winter kaal, zomer vol gebladerte, nee, het is hier geen maanlandschap en 

het is hier geen marslandschap, rara hoe kan dat Dorisius, rara, hoe kan dit verstand van mij 

onderdeel zijn van dit groene bekleedsel van deze planeet, kent mijn verstand dan ook seizoe-

nen? 

Even terug nog, even wachten nog, zomer hier, noordelijk halfrond dichtste bij de zon, zeg 25 

graden, goed, zeg maar 35 of 40 desnoods, desnoods, maar hoeveel kilometer dan net dichter-

bij de zon of alles verschroeide en hoeveel kilometer verderop of alles was ijs?  

Godsamme, juist hier tollen we naar de zon toe en net precies daarom barst hier het groen los, 

godsamme godsamme, 

Stef kruipt in elkaar, dekens aan alle kanten rondom hem, rondom dit bolletje dat hij nu is. 

Knijp dicht die ogen, knolrond bolletje is hij, zwarte spikkels aan dichte ogen, druk arm tegen 

ogen voor nog inniger dieper zwart, wie ligt hier tegen zijn rug en wie houdt dit bolletje tussen 

eigen armen? Niemands huid is daar tegen zijn ribben en niemands armen zijn daar om zijn 

schouders en omhullen zijn hoofd, ronde bol is ronde bol, maar hallo, niet afleiden, terug naar 

de oersoep ja, toen elke afzonderlijke cel van dit lichaam, van dit soort lichamen nog lang niet 

bestond maar verbeeld je, tsjak klatsj, koolstof, blubblubblubblub, het had werkelijk niet heter 

moeten zijn in deze oersoep, onderweg naar…  

Ergens tijdens dit afkoelen…  

Deze Dorisius planeet, deze zwalkende cirkelende ineen klinkende energiebol koelt af en er-

gens nadat waterdamp tot zee geworden is die – even niet vergeten Stef – nog voortdurend sis-

send verhit wordt van onderaf  - ergens ergens ergens, goddomme, op welke precieze plek in 
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de zee is eerste koolstofatoom ontstaan? Waarom staan nergens een gedenkteken? Nergens? Is 

die eerste koolstofatoom op de evenaar ontstaan of op de Noordpool of op de Zuidpool of 

waar dan ook ergens? Waar? Verdomd, kan iemand dat even nazoeken, terugzoeken, onder-

zoeken en ik lig hier maar, ergens in deze noordoostelijke misschien? Ik lig hier maar en rot-

sen van dekens zijn om mij heen geplooid en ergens moet een mens toch afzien van werktui-

gelijk eten in de morgen en in de middag en in de avond, ergens… 

En dit, dit kan toch niet dom en wel doen alsof miljoenen koolstofatomen samen ineengrijpen 

tot een lichaam met beweegbare botten en met huid als vel,  

kan toch niet doen alsof dit geheel van cellen iets werktuiglijks is zo van: stop er maar eten in 

of nee, sta maar op als het donker voorbij is en stop er maar eten in in de morgen en in de 

middag en in de avond en dat is dan dat? 

Hallo, goeiemorgen, hier is alles weer, de keukentafel en de zelfgetimmerde banken, hallo, al-

les staat nog in je huisje, nee, op een keer moet dit samengestelde koolstofwezen toch af kun-

nen zien van o ja tafel, goeiemorgen, goeiemorgen banken… 

Duw maar met de hand tegen de elleboog, arm nog dichter tegen dichte ogen, kan het nog 

dichter dicht? Lichter licht, zwichter zwicht, jichter jicht, nichter nicht, zichter zicht, wichter 

wicht, plichter plicht, blitser blits flitser flits hitser hits gidser gids bitser bits kleserklets petser 

pets zwetser… 

„Goeiemorgen Stef.‟ 

Het is Dien. 

 

 

71 

 

Hij maakt ze één voor één los. Al grazend verspreiden de koeien zich. Diederik start de traktor 

en rijdt naar huis. Het melkgerei rammelt op de kar. 

Gras maaien, dat wordt het vandaag. Bladstil is het nú al en knalgroen verlicht de zon nú al elk 

blad waar hij op valt, in de zonnebaan zweven insecten, nú al; dag om te hooien, dagen om te 

hooien hoopt Diederik. Nog even de weerberichten afwachten. Wat een voorjaar, dit wordt al 

de tweede snede vandaag. Stef wil vast de traktor wel besturen, dan maait hijzelf de kanten 

los, o nee, donderdag, marktdag in de stad. Dan vraagt hij toch of ze voor deze ene keer zon-

der Stef gaat. 
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Diederik laat de klompen in de bijkeuken achter en stapt de keuken binnen. Hè? Niemand? De 

tafel helemaal klaargezet, compleet met bord pannenkoeken en met thee in de pot. Thee? Hij 

knipt de theemuts open. Thee, ja. Verduld, net nu hij snel wil beginnen aan het gras. 

Diederik loopt naar de radio, drukt de knop in. Hij gaat op zijn plaats zitten. 

„Weersverwachting voor morgen en overmorgen: droog weer met zonnige perioden. Tempera-

tuur van achttien graden in het westen tot tweeëntwintig graden in het zuidoosten des lands.‟ 

Verduld, Dien kan toch snappen dat dit de dag is om te hooien, waar blijft ze. 

Hij hoort geknerp op het grint. Buitendeur open en dicht, keukendeur open, daar is ze. 

Ze trekt de stoel onder de tafel vandaan, hangt haar hoofddoek aan de knop van de stoel, 

vouwt de handen. 

Diederik ontploft. 

„Ik moet hooien vandaag en dan laat je me hier zo wachten?‟ 

„Stef was er niet.‟ 

„Nou en. Als die in zijn nest wil blijven liggen, dan moet hij vooral in dat nest van hem blijven 

liggen. Je hoeft hem toch niet achterna te lopen.‟ 

Oei, te ver gegaan. Dien trekt de lippen strak. 

„Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, …‟ 

 

Ze eten de pannenkoeken zwijgend. Onder het deksel blijven drie stuks liggen.  

Liever dan haar te vragen om de bijbel te pakken, staat Diederik zelf op.  

Hij slaat het boek open bij de bladwijzer. 

„Spreuken zevenentwintig. 

Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren. Een ander 

roemt u en niet uw eigen mond, een vreemde en niet uw eigen lippen. Steen is zwaar en zand 

weegt, maar de ergernis over een dwaas is zwaarder dan die beide. Gramschap is wreed en 

toorn is overstelpend, maar wie zal voor jaloersheid bestaan? Een onomwonden bestraffing is 

beter dan verborgen liefde…. 

 

… zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander… 

 

…let wel op de staat van uw kleinvee en zet uw hart op de kudden, want een schat duurt niet 

voor eeuwig, blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht? Als het gras verdwenen is en het 

etgroen zich vertoont en de kruiden der bergen zijn ingezameld, dan hebt gij schapen voor uw 
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kleding en bokken tot koopprijs voor uw akker, voldoende geitenmelk voor uw voeding, tot 

voeding van uw huis en levensonderhoud voor uw dienstmaagden.‟ 

Diederik doet de bijbel dicht. Hij kijkt Dien aan. Mismoedig zegt hij: 

„Ik wou gaan hooien, ik had je broer zo goed kunnen gebruiken vandaag.‟ 

Het gezicht van Dien ontspant. 

„Hij lag onder de dekens, zó, strak zijn arm voor zijn ogen.‟ 

 

„Here wij danken u voor …‟ 

 

 

72   

 

Dien fietst het erf af. Het gordijn bij Stef is nog dicht.  

Daag broertje, je kunt zo niet zien hoe mooi weer het is, Steffie, de lucht is strakblauw Steffie, 

al ging je maar met bed en al in de tuin liggen, ha ha, je had je in één zwoel bad gewaand 

broertje, je had nog geen laken nodig gehad lief broertje, behalve dan voor jezelf, om niet he-

lemaal te kijk te liggen. 

Dien schudt haar hoofd heen en weer, alsof ze zichzelf tot de orde roept, even nog verder den-

ken, zijn bruine lichaam op het bed in de tuin, het geslacht stilletjes passend in de schaduw 

tussen beide benen en zon zon zon broertje, alles ontdooit in de zon broertje, je hoeft echt niet 

te helpen met hooien, niks, je hoeft niks van mij, maar al zou dat huisje maar hup van jou af-

gehaald worden, opgetild en opzij gezet en daar lag je in mild zacht licht, 

Dien zucht, hoeve Jorisdonk ligt een eind achter haar en deze armen van haarzelf dan? 

Sproeten ziet ze op haar armen, wat een zomerse dag, nog geen tien uur en ze hoeft al geen 

vest aan. Haar sproetenarm gaat vanzelf over in de pols en de pols verbreedt zich tot hand en 

de hand gaat in vingers uiteen, mensenvrouw zit recht op de fiets en laat twee armen uitgaan 

die losjes het stuur vasthouden. Niks hoeft te verstrakken vandaag en al bedenkt ze honderd 

oplossingen voor Stef, zij is hem niet. En hopelijk redt Diederik zich met gras maaien, ook 

Diederik is ze niet, soms is ze ineens een aftreksom van iedereen die ze niet is en kan ze een 

moment losjes wegfietsen van huis, ai, wegfietsen helpt en dit zonnebad helpt, zonder weer-

stand is de lucht tegen haar armen, zelfs slingeren over de weg kan, geeft de lucht niks om, is 

daar gewoon ook. Dien stuurt vlak langs de berm, klatsj, natte halmen strijken langs haar 
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been, Dien propt zich nog meer achter haar eigen ogen, half dichtknijpen helpt, wimpers als 

onscherpe omlijsting van het blikveld helpt. 

Ze fietst nu keurig rechts en rechtop, zwaait naar de automobilist die haar passeert, o, vrouw 

Polman, ook naar de markt.  

Ze gaat verder, beziet haar knieën, hoe die bewegen; voeten op de trappers en dat dit alles bij 

haar zelf behoort, dat dit alles meer haarzelf is dan haar liefste broertje en dan haar liefste 

man, een mens vergeet al te snel om zo‟n fietsend bewegend wezentje te zijn, daar moet eerst 

zo‟n krachtige zon aan te pas komen en zo‟n lauwe wereld, ai, hoe heeft ze dit kunnen verge-

ten, deze huid is van haar en elk onnozel orgaantje hierbinnen is van haar, is zijzelf, ai, hoe 

rijgt een mens haar bezigheden aaneen, gedachteloos, weet niet eens meer dan dit geheel ook 

nog zelf iets is, Dien.  

Ze duwt niet meer op de trappers, ze beweegt ze nét, ze dobbert met fiets en al door de lichte 

morgen, ha ha, al komt ze met niks terug van de markt, maar natuurlijk komt ze met iets terug 

van de markt, suikerpinda‟s voor …., ja, begin je weer, tot ik thuis ben kan ik toch wel eens 

voor niemand leven, alleen maar net doen of ik iets doe, net doen of ik onderweg ben naar 

iets, maar eigenlijk dobber ik hier in mensvorm door de lucht, door lauwe lucht, zo lauw. 

 

 

73 

 

Hoeoeoeoeoe, de doffe toon van de hooiblazer weerklinkt in de lege schuur, hoeoeoeoeoe, op 

egale bromtoon vervoert hij het hooi door de koker. Stef staat op de hooiwagen en voorziet de 

slurf van voer, hier, hier, droge stengels zijn zo licht als een veertje, veel stengel veel structuur 

maar gelukkig voor de koeienmonden ook pluimen, ook zaad, smeuïg hapje gelukkig voor 

winterdagen. Stef steekt de hooivork in het hooi en trekt het los van de vracht, gooit het in de 

opening, hoeoeoeoe, de hele buurt weet dat ze hier hooi naar zolder doen, de hele buurt ja, 

maar denk maar niet dat Zwart komt helpen, toe Stef, heb jij soms tijd vanavond, anders moet 

ik Dien nog vragen, 

Nee, tuurlijk niet, dat hoeft niet, ik kom wel, hooi mooi zooi plooi gooi dooi fooi rooi tooi, 

Stef voelt zich slapjes, hij veegt het zweet van zijn voorhoofd, shit, paar dagen in zijn huisje 

blijven en de spieren zijn alweer lui en de vracht is nog niet voor driekwart weg;  stel dat ze 

geen hooiblazer hadden, dan had ik alles op moeten steken, dan had ik hier boven mijn macht 

moeten staan tillen, ja ja, zo ken ik er meer, stel dat ik een kind was, hier waren wel drie kin-
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deren voor nodig, om hooi in de blazer te gooien en stel dan dat ik enig kind was, kind vind 

blind wind mint bindt ginder kinder binder zinder zond vond bond hond klont mond mond 

mond, kan hij misschien iets meer schuiven in plaats van tillen? 

Het zweet breekt hem aan alle kanten uit, Stef voelt zich wit wegtrekken, kan hij soms het 

hooi hier over de vracht min of meer schuiven, mondjesmaat, hoeoeoeoe, bromt de blazer en 

de  vier muren kaatsen het geluid terug, van alle kanten bestookt het gebrom dit mensenwe-

zen, deze mensenwees vlees lees mees sjees kees, 

Met kleine plukjes is het net te doen, kleine plukjes Stef, dan duurt het maar langer, welk we-

zen is het dat hier van alle kanten belaagd wordt door geluid maar verdomd, viel hij om, ook 

dan was er het geluid, viel hij om naar de andere kant, ook dan klonk daar hoeoeoeoe, ineens 

is het alsof de weerkaatsing hem overeind houdt, hem rechtop houdt, verdomd, te midden van 

al dit gedender staat hier iemand met romp en benen en armen uit de schouders en met een 

hoofd trouwens, een coördinerend hoofd naar het schijnt. 

Stilletjes steekt Stef de vork in het hooi en draagt het over de wagen, hier, neem mee, hoeoe-

oe, het geluid weerkaatst in de lege schuur en ergens hier botst het op dit bewegende wezen, 

mechanisch en oerstil beweegt Stef over de vracht. Hij vangt de geur op van vers hooi.  

 

 

74 

 

Tuurlijk, je krijgt het zelfs alleen nog wel weggewerkt, hè hè, ik zie het al voor me: hier op de 

zolder optasten, dan de ladder af, even een vrachtje in de blazer gooien, vork neerleggen, lad-

der weer op.. 

Whoeoeoeoe, willoos valt het hooi op de planken neer en Diederik sjouwt zich rot, van hier 

naar de hoek van de zolder en weer terug, minstens één mens extra moest hier staan en deze 

mens had het hooi aan hem moeten geven, maar Dien wil hij het niet vragen en Lettie en Ben-

no studeren en Josje is allang het huis uit. 

Diederik loopt zich de benen onder de kont vandaan, zo vindt hij zelf. Maar hij mag niet mop-

peren trouwens, Stef kwam helpen al is die jongen dagen niet buiten geweest, hij had al dagen 

mogen helpen met hooien maar dat jong kwam maar niet naar buiten en Dien is zo iemand: 

die loopt hem achterna, die zou hem nog de pannenkoeken gaan brengen, doe dat toch niet, 

heeft hij al zo vaak gezegd, zo heeft hij nog minder reden om in actie te komen..  
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Nou en? Zo kan ze dan kijken. Broer en zus, daar kom je niet tussen, whoeoeoeoe, dat jong 

gaat minder snel, hij heeft de vaart eruit, geeft niet, dan kan ik het hier tenminste bijbenen en 

bij dit woord bijbenen schiet Diederik in de lach, ha ha, ja ja, hij beent heen en weer, hij ver-

zamelt hooi aan de vork, deponeert die in de hoek en roetsj, weer terug en verduld, beent hij in 

zijn hoofd ook niet geweldig heen en weer, maalt het hem niet een beetje door de kop, zoals ze 

dat dan zeggen, een mens mag toch blij zijn met alweer een vracht hooi onderdak en een mens 

mag toch dankbaar zijn dat Stef helpt en dat Dien weer thuis is, oef, god o god, waarom hebt 

gij de mens met zoveel hersens begiftigd, kon dat niet wat minder? 

Diederik leunt op de steel. Het is een driehoek van ruitjes daar in de voormuur. Buiten is het 

nog volop licht, het loopt naar de langste dag, het licht dat door de bestofte ruiten naar binnen 

valt is warm, is lieflijk, is stil al bendert die hooiblazer maar door, god o god, vergeef me wat 

ik over Dien dacht en over Stef. 

In het licht van de ruitjes dansen de stofdeeltjes en kafdeeltjes en wat al niet door spinrag ge-

vangen wordt, daalt ergens weer neer. Diederik steekt de vork in het hooi en schuift dit over 

de balken, tilt het de hoek in, trapt het goed vast en loopt terug. Mooi zo hooi, hooi zo mooi, 

zo mooi hooi, in- en indroge grassen, nee, die eerste snede moet toch echt niet later dan juni 

zijn, anders vreten de koeien alleen maar onverteerbare stengels in de winter, ook nuttig, moet 

zelfs, maar het liefst hebben ze daar ook een smeuïge aar bij, lekker onrijp zaad, lekker in de 

zon gestoofd en dat gemengd met die vezelige stengels, boe, dat lusten we wel.. 

Jullie hebben je zin dames, in alle hoeken tast ik het hier op voor jullie, god o god heeft al dit 

schitterende hooiweer gegeven, eerst in mei al volop en nu weer.. 

De driehoek in de nok van de schuur is vol glazen ruitjes, welke architect heeft dit bedacht, 

oké, er gaat niets boven het sierlijke ronde ruitje thuis, op de zolder, er gaat niets boven de 

bloemvormige ruiten daar, maar hier is het ook mooi, anders mooi, kaal mooi en dit kale 

mooie geeft zoveel licht. Kaal mooi, goed bedacht, goed gezegd, alles hier in de polder is kaal 

mooi. Diederik schuift het vrachtje hooi naar de hoek.  

Dat tempo daar beneden wordt er niet hoger op, zeg maar rustig, dat wordt wel erg laag, 

wacht, ik zal eens even mijn hoofd laten zien, ai, wat ziet die jongen witjes, wacht, even stop-

pen deze herrie, even pauze, hoe oe oe.. De toon wordt lager en verflauwt. Het is nu doodstil 

in de schuur. 

„Even pauze jongen.‟ 

Diederik gaat zitten op de vracht. Stef ligt, armen breeduit in het hooi.  
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Wat zou het ook, denkt Diederik, onder de sprieten zit hij toch al. Ook hij laat zich achterover 

vallen, 

„Maak me over vijf minuten maar wakker jongen.‟ 
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De hooiblazer gaat van uuuhuja uuuuhuja uuuuuuhuhuhu tekeer en Dien bromt mee: uuuwa 

uuuuwa uuuuuuwa, van laag naar steeds hoger en ergens daar in de hoogte daar blijft het ge-

luid hangen, hoog genoeg om elk hooisprietje de buis door te dragen, het lijkt wel op de 

brandweer sirene die zich elke maand laat horen, uuuuuuuuuuuu. 

Dien staat voor het aanrecht, ze snijdt de meloen in schijven, ze heeft een meloen meegebracht 

van de markt, mooi stevig groengelig vruchtvlees, mooi zo. Ze neuriet huuu – laag – naar 

huuuuuu, heel langzaam naar hoger en blijft daar hangen huuuuuu, zo hoog als ze kan. 

Ham en meloen en bier, verrassing als de vracht klaar is, huuuuu, hoe zo‟n hooiblazer op gang 

komt, het lijkt wel een stoomlocomotief, niet dat ze ooit een stoomlocomotief gehoord heeft, 

maar zo stelt ze het zich voor, 

Het schilmesje ontmoet weerstand in de meloenschijf, weg daar zaadje, zaadjes weg en zaad-

jesvruchtvlees weg daar, oranje rozige dril waar de zaadjes in groeien, weg ermee,  

Huuuhu huuuuhu huuuuuuuhuuuuuuu 

Onvolgroeide maan staat vagelijk in het zuiden en de zwaluwen denken nog niet aan slapen, 

veel teveel insecten nog, overvloed aan insecten zelfs nu de linde bloeit, verduld, dat alles toch 

zo gewoon doorgaat, maan komt op, wolken beginnen rood te verkleuren, linde groeit en 

bloeit en geurt en lokt, 

Huuhu huuuuhu huuuuuuuuuwu  

Diederik is er nooit zo voor dat ze rare dingen meebrengt van de markt, het was meer iets van 

Stef en haar, Stef kent al deze vruchten nog van Utrecht en Stef heeft ze haar geleerd, 

Diederik is fél op ham, dus ook zijn ogen zullen best glinsteren, maar wacht, zolang ze toch 

nog niet klaar zijn kan ze nog best wat aardbeien erbij plukken,  

Wel ja, maak er helemaal een feestschaal van. 

Dien snijdt de meloen los van de schil, geen wit erbij graag maar evenmin nog iets groens ach-

terlaten in de schil, tataa, het leven van de huisvrouw bestaat uit compromissen maar even-
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goed, hier staat ze dan toch heel rustig terwijl daar in de schuur twee mannen zich rot aan het 

zweten zijn. 

Buiten scheren de zwaluwen nog steeds rondom de linde, wie weet wordt ergens een uil nu 

wakker, soms is het heel prettig om een voet te verzetten, stap stap stap met een schaaltje in de 

hand naar de groentetuin te lopen – ieieieieiuw ieieieieieuw, zo hoog jent de hooiblazer – buk 

buk buk dit lichaam via de scharnier halverwege en reik reik reik met de armen naar de aarde, 

En dat intussen de maan daar aan het stijgen is en dat ergens een uil aan het wakker worden is 

en bedenkt op welk moment hij zijn vleugels uit zal slaan, nú of nog even wachten? 

Er is een aardbei dubbel gegroeid. Dien poetst de aarde van de vrucht en bijt erin. Het sap 

loopt langs haar mondhoek. 
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„Het werd zó donker, een paar keer wel.‟ 

„Heb ik gezien ja.‟ 

„Ik dacht: is al mijn werk nu voor niks geweest?‟ 

„Ja, ik kwam terug van de markt. Overal waren de boeren bezig.‟ 

„En jij fietste daar heel kalm?‟ Diederik heeft zin om te plagen. 

„Jazeker, deze boerin had vrijaf gekregen van de boer.‟ Dien plaagt terug. 

Diederik brengt zijn hand naar haar hals. Hij gaat met zijn vinger over de snee. Nee, geen ruw 

gebobbel meer. Vriendelijke kleine golvende heuveltjes. Hij zoekt de andere snee op. Hij 

strijkt met zijn vinger langs het litteken. Zijn vinger is schoon van de arbeid, zijn hele lichaam 

is schoon van de arbeid, hij heeft gedoucht, hij ruikt overal naar zeep, al het zweet is afgewas-

sen en al het stof is door het putje verdwenen. 

„Het was maar gelukkig dat Stef kwam helpen.‟ 

„Dat was het zeker,‟ zegt Dien. 

„Anders had ik nog rond moeten bellen voor een knecht.‟ 

„Ja, gisteren had dat zeker gemoeten en eergisteren, toen was hij echt niet gekomen.‟ 

„Wat is dat toch met hem?‟ vraagt Diederik. Hij kan het nu vragen, Dien is goed gestemd, het 

hooi is van het land, alles goed afgelopen. 

„Geen idee. Maar had je hem gezien, je wist het. Ik weet niet, zo‟n lijdende mens.‟ 

„Je hebt ons aardig verwend Dien. Meloen, ham, aardbeien.‟ 
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„Hij heeft er goed van gegeten.‟ 

„Nou, toen we op het land waren en toen ik hem daar op de vracht zag staan, toen dacht ik: die 

valt in het hooi neer en die komt nooit meer overeind. Ik heb dubbele plakken koek gesmeerd 

bij de koffie.‟ 

„Met dik boter zeker,‟ plaagt Dien. „Doe maar duur.‟ 

Ze hoeft alleen maar haar schouders los te maken van de matras, hup, nachthemd uit. Ze laat 

het naast zich vallen. 

„Dat het droog gebleven is. Dus jij had dat ook gezien?‟ vraagt Diederik. Hij wurmt zich uit de 

pyjama.  

„Ik zag de wolkenlaag in het zuiden. Ik dacht: daar komt het. En daar kwamen ook de wolken, 

weg zon, ik moest mijn vest weer aan doen. Maar verduld, daar kwamen weer blauwe plek-

ken.‟ 

„Ja, zo ging het. Zo ging het echt een paar keer. Net of onze vader hierboven dacht: ik zal jul-

lie eens eerbied leren.‟ Diederik gaat met zijn lippen langs haar borst.  

„Ik vroeg me vanavond nog iets af,‟ zegt Dien. 

„Wat?‟ 

„Is dat hooi voor jou hetzelfde als weckflessen met aardbeien voor mij?‟ 

Diederik is een moment uitzinnig blij, zo goed als ze allebei gestemd zijn. 

„Hoe voelt dat dan?‟ vraagt hij. 

„Wintervoorraad.‟ 

„Misschien voelt hooi hetzelfde, misschien niet. Dat het nu op zolder ligt is één. Dat het zo 

kantje boord was is twee, had het geregend, weg werk van drie dagen, weg overvloedig gras 

van weken, dat het veilig en wel op zolder ligt maakt misschien nog meer indruk. Ik heb toch 

zo‟n gevoel dat god daar ergens aan het kraantje zit.‟ 

„Hij heeft het nog steeds niet opengedraaid, ik hoor nog niks ruisen.‟ 

„Daar mag je niet mee spotten,‟ zegt Diederik. Hij heeft nog steeds het gevoel dat hij alles kan 

zeggen. 

„Ha ha, de gereformeerde spreekt. Wij hervormden kunnen ons toch ook voorstellen dat de 

weersberichten gelijk hebben.‟ Dien streelt zijn onderrug. Weet ze  hoe regelrecht het daar in 

verband staat met vóór?  

„Zou Stef al slapen, hij zal ook wel doodmoe zijn.‟ 

Een moment verslapt Diederik. Waarom kan ze Stef er niet buiten laten. Net nu. 
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Dan herstelt hij zich. Ze houdt van iedereen, zo is het, maar hij en alleen maar hij ligt nu hier 

met haar. Hij slaat zijn been over haar lichaam, zoekt met zijn geslacht waar hij binnen kan, 

kan binnen en kan zomaar al verder. 
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Hij poetst zijn tanden bij de gootsteen. Stef staat in het donker. Daar komt licht uit de horizon, 

een halve cirkel met licht die de maan aankondigt, gisteren vol, vandaag vol? Nee, niet van-

daag, de zon is toch al een uur verdwenen. Stef poetst extra goed achterin zijn kaak, één keer 

een verstandskies getrokken is nooit weer, alsof de frequentie van de boor zijn hersens in tril-

ling bracht en wel net in dezelfde frequentie, alsof hij in het niets zou verdwijnen, zo voelde 

het. Het einde van alles. Het einde van de schedel. Het einde van al dat weke binnen de sche-

del, nee, voor geen goud gaat hij nog een keer naar de kaakchirurg. Het brandt in zijn schou-

der. Stef gaat op de tenen staan, ziet hij de maan al? Even geduld man, genoeg sterren te zien, 

genoeg te zien, het valt op, heeft hij soms dagen al niet meer naar buiten gekeken of was het 

bewolkt? Ai, de rugspieren lichten op nu hij zijn mond onder de kraan houdt, Stef maakt de 

wangen hol en bol, stuurt het water door elke spleet van zijn tanden, spuugt water uit, nog een 

keer spoelen, hoppa. Intenser licht nu, daar moet het toch komen. Stef tolt zowat om van moe-

heid maar dit, nu hij hier toch staat, nu hij dit bij toeval meemaakt, ai, hij voelt de aarde met 

arbeidershuisje en al naar de maan toe draaien, slakkensnelheid, muizen beetjes, Stef houdt 

zijn handen tegen de onderrug, als wij niet tollen dan tolt de maan, schijf goud aan de horizon 

tolt; haar licht is om aan te zien, haar licht is niet te fel voor deze mensenogen maar of deze 

mens nog wachten blijft tot de hele bol geboren is? Mens gaat toch niet naar bed, nu hij hier 

bij toeval staat, dat zou de goden verzoeken zijn, dat zou elk teken negeren zijn. Het gaat 

traag. Het gaat uiterst traag. De maan rolt zich te voorschijn. Naar omhoog, naar rechts. 

Woonden we nog niet in deze cocons van huizen, we hadden nu gebaad in het licht, we ken-

den de ster die daar links blinkt, we kenden elke ster trouwens, we dansten: kom maan, kom 

maar maan, kom maar kom maar maan, maan kom, zie ons aan, maankraters van ogen zijn nu 

geboren, twee stuks nog wel net als wij hier aan weerszijden van onze neus, verdomd, is wer-

ken echt de oplossing? Is hij nu echt weer beter? Gebutst is hij in elk geval, ‟t is dat een mens 

huid heeft, zo lijkt het nog op een geheel maar zijn schouders, zijn onderrug, zijn hele rug, 

hooien en de maan op zien komen, is hij nu genezen? Gaat hij morgenvroeg weer aan tafel zit-
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ten en met Diederik aan het werk? Zou kunnen, kan heel goed, graag asjeblieft god. De maan 

is geboren op een dunne schijf na, nou, dat komt vanzelf, misschien ziet hij haar wel precies 

vanuit zijn bed, ho Stef, nu je hier staat, wacht, kijk, blijf kijken. Stef veegt met de mouw van 

zijn pyjama langs de mondhoeken, weg tandpasta. Wat een doorschijnende hemel, was het 

echt nachten grijs of heeft hij gewoon niet gekeken? 

Helderrond perfectemento rond staat de maan nu. Triomfantelijk. Triomfantelijk? Of eerder 

verlegen? Perfecte ronding. En nu… mag hij naar bed. 
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De trein dendert over de Veluwe. Lettie kijkt naar buiten. Wat zijn ze alweer diep groen. In-

tens zomers groene bossen zoeven aan haar ogen voorbij, donkere beukenlaan is daar om een 

seconde in te kijken, dan is de trein alweer verder, kedeng kedeng kedeng kedeng,  

Hjoeuw hijoew ging de spin op de kermis, ze zat er met Josje in, hij durfde met losse handen 

in het wagentje, zijzelf omklemde de stang en tegen haar voeten wist ze de omranding, ze ver-

vloekte de overmoed om in deze snerpende poten te zijn gaan zitten, ze maakte haar blikveld 

zo kleintjes mogelijk, voorkant van hun karretje, genoeg. Maar vanaf dat Josje haar hand had 

gepakt was er ontspanning over haar gekomen, ze was op slag niet meer bang om uit het kar-

retje geslingerd te worden, 

Wacht, goed opletten, dáár, driehoekje weiland tussen de bossen, lege hoek grenst aan spoor, 

zo lang ze hier al langs reist trekt deze plek haar als een magneet, wil ze dáár zijn en niet in de 

trein, wil ze daar in die open plek zijn, door donker bos omzoomd, als was ze een paard dat 

daar graasde, een pink in dit verloren stukje weiland van de boer, is er iets dat meer beschut 

als een muur van bomen of althans zeg maar boom na boom en boom naast boom en alle tak-

kengedein als driedimensionale omgrenzing van laag groen gras. 

De trein raast ritmisch verder. Lettie pakt de Grondbeginselen der Sociologie weer op en leest 

verder, ze heeft nu al zin in een boterham met melkfabrieken kaas van thuis, zin in een vinger 

door de boter en dan in de hagelslag. Hoe kaal en helder en ongenadig licht hun keuken is. 

 

En dat hij zich totaal niet schaamde tegenover haar, zijn hand op die van haar.  

„Verdomd, wat was ik bang,‟ had ze gezegd bij het uitstappen. 

„Zag ik,‟ zei hij.  
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Zwolle al bijna. Lettie pakt een kwartje uit haar portemonnee. 

 

De weekendtas hoeft niet in het rek, plaats genoeg in deze boemel. Lettie gaat bij het raam zit-

ten, zet de beker voor zich neer. De damp komt nog van de koffie. Boemboem boemboem 

boemboem. Lettie slurpt het eerste slokje naar binnen.  

Weilanden hier, rechte vaarten, roodbonte koeien, oude hoeven, klei van de IJsselmonding 

hier neergedwarreld, hoe vroeg al, hoe oud al, hier staan bomen die dubbel zo hoog zijn als de 

hoeve zelf, hier gaan rieten daken verscholen, helwitte vlierbloemen bloeien tegen getecty-

leerde schuurmuur. Thuis is alles veel leger, oude klei en nieuwe klei. 

Lettie houdt het hoofd tussen de handen, haar ellebogen staan op het plankje geplant, de koffie 

verdeelt ze in kleine slokjes, tot Kampen doet ze met deze beker. 
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„Ha pa.‟ 

„Hoi.‟ 

Ze plant de tas op de achterbank, komt naast Diederik zitten, geeft hem een zoen op de wang. 

Vage koffiegeur komt uit haar mond. 

„Koffie op?‟ 

„Ja. Zwolle. Beste koffie van heel Nederland pa.‟ 

„O.‟ 

Kampen ligt te spiegelen in de IJssel, Diederik heeft nooit haast als hij hier rijdt. 

„Mooi stadsgezicht.‟ Hij draait het hoofd uitgebreid naar de stad, hij heeft er zelfs best schik in 

om Lettie te plagen, gegarandeerd dat ze het nu bijna weer zegt: „Pa, kijk voor je.‟ 

„Pa, vertel nog eens van toen.‟ 

O, ha ha, ze paait hem. 

„Nou, ik reed hier op houten velgen…‟ 

„Pf, nee, serieus.‟ 

„Ik vertrok om drie uur in de nacht van huis en ik moest om tien uur in de barak zijn en als ik 

dan hier fietste…‟ 

„Dan kwam oom Willem je achterop en dan fietsten jullie samen verder, ja ja.‟ 
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„Het zag er toen ook al zo uit hier. Kijk, die boerderijen op een terp. Het leek me toen ook al 

eeuwenoud, waar ik zelf woonde was oud maar dit leek nog ouder, ik weet niet waarom. In elk 

geval: dat die hoeven zo hoog stonden, dat het hier dus allemaal kon overstromen, dat was 

nieuw voor mij. 

„En ma, toen.‟ 

„Ma woonde thuis, oma leefde nog, opa was dood, opa was al vroeg dood en mijn vader stuur-

de toen mij naar hen toe om te werken en daar zag ik ma.‟ 

„Was zij hoger van stand of lager dan jij?‟ 

„Misschien net iets hoger, iets grotere boer was haar vader maar op de zandgrond is niet zo‟n 

standsverschil, iedereen is meer hetzelfde dan op de klei. Maar de vader van ma was wel over-

al de eerste mee, zaaimachine voor de bieten, verharde plaats om de koeien te melken, beste 

koeien had hij, vaak eerste prijs.‟ 

Boven de Ramspol kleurt het rood. De wind blaast over de wereld, de wind vervormt de wol-

ken elke seconde, eenmaal in de polder is de wereld een film van rood en oranje en zacht 

oranje, had hij een verfkwast nu. Ook Lettie houdt zich stil. 

Ze rijden door het dorp. Geen mens te zien buiten, kijkt iedereen journaal of zo? Dan zijn ze 

weer in de vlakte. Kolkende wolken, krachtige wind. 

„Het weer is aan het veranderen.‟ 

„Het was ook wel wat broeierig vandaag,‟zegt Lettie. „En ma?‟ 

„Met ma is het goed.‟ 

„Nee, dat bedoel ik niet. Wou ma ook naar de polder?‟ 

„Zeker wou ze dat, anders hadden we bij mij thuis moeten boeren en je kent mijn vader.‟ 

„Eigenwijs geval, ja.‟ 

De Opel Kadett zoeft spits door de polder. De weilanden zien er kaalgeschoren uit, onwerke-

lijk fel groen onder de avondhemel.  

„En hier? Is hier standsverschil?‟ 

„Jazeker. Wie een Mercedes reed en wie een Opel. Wie de gepachte boerderij zelf kocht en 

wie bleef pachten. Wie 48 bunder had en wie 24 en wie 12. Wie een combine kocht en wie 

niet. Het is de oude scheiding. Officieel is dit hier nieuw land, iedereen gelijk.‟ 

„Officieel.‟ 

Stef heeft de lamp aan. Dien heeft nog geen licht aan. Diederik draait het erf op.  

„En die kleiboeren dan, oom Dirk en oom Klaas, ook houten banden op de fiets? Of gouden?‟ 

Ze pakt de weekendtas van de achterbank. 
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„Gouden.‟ 

Dien komt de bijkeuken uit. 

Lettie rent naar haar toe. 

Lettie is een schrander kind. 
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„Ga jij maar, doe ik wel,‟ zegt Lettie. 

Ze tilt mijn fiets zelfs voor me uit de schuur. Ze staat op het plaatsje met de fiets.  

„Zal ik de jas aan laten? Of uit doen, niet eens meenemen?‟ 

Het plaatsje hier is net een lauw bad. 

„Wat je wilt ma.‟ 

„Hier, neem maar mee naar binnen.‟ 

Lauw is de lucht over mijn blote armen. Ze zwaait me zelfs nog na. Wat een zorgzaamheid, 

die dochter van mij. Van mij ja.. Niet aan denken verder. De klimrozen bij Lensink bloeien 

teerroze. Vanmiddag gaan we de bessen doen.  

„Ma, ik kom je helpen,‟ zei ze al door de telefoon. Aanpakker, die Lettie. Diederik pakt ook 

wel aan, maar je moet het hem eerst zeggen. Josje en Lettie zien het uit zichzelf. Zo, genoeg 

geprakkizeerd Dien. Geleisuiker doorroeren en hoe stroperig het dan wordt. Heb ik alle bood-

schappen opgeschreven? Dien gaat af fietsend de hele keuken na. Theebus. Koffiebus. Cacao. 

Zoutpot. Suikerbus. Hagelslag. Appelstroop. Koekjes. Pepermuntjes. Slasaus. Krentenbrood, 

krentenbrood, staat niet op het lijstje, kan ik best meebrengen.  

Wat toch nog kans ziet om op te komen uit de vaarten. Wat daar verduld alweer niet omhoog 

geschoten is. Dat is niet de bedoeling hier, plantjes, leeg moet het hier blijven, doorgang, aan-

voer, afvoer, wat is het hier? Aanvoer? Afvoer? Stroomt het die kant op naar het gemaal? Of 

die kant op?  

Wedden dat Stef vanmiddag komt helpen met de bessen? Als Lettie er is, is het goed voor 

Stef, als Josje er is, is het helemaal goed voor Stef, wonderlijke kinderen hebben die vader en 

moeder van mij voortgebracht, slimme kinderen, ja ja, ook Stef is slim genoeg, verstandig 

slim en aanvoelend slim, te veel van het goede misschien, bij Josje houdt het gelijk spoor, bij 

Stef lopen die twee uiteen als twee scheve treinrails, het verscheurt hem, ha ha, je had psy-

chiater moeten worden Dien, en jijzelf dan? 
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Ik ken die verscheurdheid. Ik fiets en ik zie mijzelf fietsen. Misschien is dat bij iedereen wel 

zo. Hoewel, Diederik lijkt toch meer in zichzelf gestopt te zijn en te blijven. Binnen die 

blankbleke huid van zijn buik, van zijn schouders, binnen zijn gebruinde gezicht, binnen de 

gebruinde huid van zijn armen. Diederik diederikje, tenminste één wezen die staat als een rots, 

aha, daar komt vrouw Peereboom de weg op gedraaid, beetje doortrappen Dien, ze heeft me al 

gezien, ze trapt al langzaam, in de verte zie ik de poldertoren al,  

Krentenbrood, daar moest ik aan denken en misschien moet vrouw Peereboom wel naar Ja-

min, dan ga ik mee, dan haal ik de koekjes daar ook, 

„Goeiemorgen vrouw Peereboom.‟ 

„Goeiemorgen vrouw Rodink.‟ 

„Mooie dag nietwaar.‟ 

„Daar ontbreekt het ons niet aan dit voorjaar. Hoe is het met de schildklier?‟ 

Uit haar fietstas steekt de bruine canvastas. 

 

Dien knippert met de ogen als ze haar huis nadert. Hè. Alles geel aan haar waslijn. Geel met 

witte cirkels en lijnen en banen. Hè? Twee T-shirts van Stef ook? En hemden van Lettie, een 

blouse, een groot laken, de sloop. Verduld, een mens krijgt geloof ik lef als ze gaat studeren. 

Mijn wasketel, toch niet geel, hoop ik. 
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Ma kijkt op. Ma gelooft het niet. De bijkeuken ook al gedweild. 

„Verduld.‟ 

Ha ha, die dochter van jou die kan echt nog wel meer dan studeren. 

„Stef is alvast naar de bessen.‟ 

 

Ma kookt. In de zomer kookt ze op het gasstel, het gasstel staat in de bijkeuken en zo komen 

daar nu hutspotgeuren uit die bijkeuken, die deur mag rustig openblijven, ma kookt en ma is 

een beetje bij ons. Stef is echt in een beste stemming, je moet echt wel in een goeie stemming 

zijn om je hemd uit te trekken terwijl je nichtje aan het verven is, hup, hemd bij in de waske-

tel, werkelijk waar, met een zeldzaam onbekommerd gebaar knoopte hij zijn overhemd los, 

deed het uit, trok het hemd over zijn hoofd en wierp die in het pruttelende water. Mijn oom is 
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best knap in bloot bovenlijf, blanke bast, bruine armen. Mijn oom wil vast ook een knalgeel 

hemd, hij wil vast de zon op zijn lichaam dragen net als ik, alleen: in de stad kan ik ermee lo-

pen maar hier? In de polder? 

„Ga je dat hemd ook echt aandoen?‟ 

Stef ritst de bessen met een vork los. Lettie doet het met de hand, nee, ze knijpt niks fijn, ze 

legt haar vingers om de bovensten, past de druk aan, ritst ze van het steeltje, liefst zonder 

kleinste bessensteeltjes, inderdaad, haar handen worden plakkerig en rood. Het wordt moeilijk 

om zo‟n ministengeltje überhaupt nog van de vingers los te krijgen, maar dat hoort erbij. 

Hoort erbij? En als ze nu minder hard aan die onderste bessen trekt? Of juist iets steviger, hup, 

los? Zonder steeltje? Met steeltjes, verdomd, die ondersten zitten vast aan de steeltjes, 

„Natuurlijk draag ik dat hemd hier, waarom niet, de mens is toch een autonoom wezen?‟ 

Daar heeft ze weer iets om over te denken, of houdt hij haar voor de gek? 

„Ma staat te koken, pa staat te wieden, wij tweeën zorgen voor de wintervoorraad, hoe auto-

noom is elk van ons?‟ 

„O ja, de socioloog spreekt.‟ 

„Sociolo gé.‟ 

„Sociolo gé, neem me niet kwalijk maar mag het woord „socioloog‟ soms niet in de stad?‟ 

Stef is scherp maar hij krijgt haar echt niet op de kast. Het is trouwens ál te weldadig, deze 

stemming van hem.  

„Ma, gaan we buiten eten?‟ 

„Lettie, je bent niet wijs, wat zou pa wel niet denken?‟ 

Au to noom, doet Lettie met haar mond. Stef heeft het begrepen. Hij grinnikt. 
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Vrouwenwerk. Toch? 

Had toch beter mee kunnen gaan wieden? 

Diederik heeft de hak over de schouder. Hij sjokt naar huis. Hij verlangt naar: zitten, zichzelf 

vullen met eten, sokken op koele vloer.  

Stef helpt hem niet, Stef zit daarginds bessen te ritsen. 

En wat is dat? Allemaal gele dingen aan de waslijn? Knallend geel. 
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„Ha pa. Lekker gewerkt?‟ 

Zijn geïrriteerdheid verdwijnt op slag. 

„Lekker gewerkt ja, het weer is ook zo bijzonder.‟ 

Ha ha, hij zweet zich te pletter, maar wat zou dat. Zo staat het immers ook geschreven: in het 

zweet uws aanschijns.. Diederik zet de hak tegen de schuur.  

Hij ademt de koelte van de bijkeuken in, zet de kraan aan. Eerst de handen met zeep. Dan de 

handen als kommetje, gezicht boven de gootsteen en plens plens.  

Een hol lijkt de keuken voor wie uit schel licht komt.  

„Onze vader die in de hemelen zijn, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome…‟ 

Koninkrijk kome, koninkrijk kome, wat zit hij hier toch te prevelen, Jezus is toch al gekomen, 

wat moet er dan nog komen? Of bedoelen ze de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?  

… 

Amen.‟ 

„Amen,‟ flapt Lettie eruit. 

Ze schieten alle vier in de lach. 

Diederik schept zijn bord vol hutspot. Hij pakt het grootste stuk vlees dat bovenop ligt. Niet 

dat hij zo hebberig is. De andere drie geven niks om vlees. Dien heeft de hutspot naar zijn zin 

gemaakt: veel wortel, wortel niet helemaal fijngestampt, prettige oranje stukjes in zijn mond.  

 

„Pa, heb je onze kunstwerken gezien?‟ 

Als je al soms denkt, dat iets weleens mag blijven rusten, nee, dan moet je niet bij Letteke 

zijn. 

„Ja, die heb ik gezien en die heeft de hele buurt vast ook al gezien. Ga je een toneelstuk doen 

of zoiets?‟ 

„Nee pa, dat heet ba tikken.‟ 

„Ba tikken. En wat mag ba tikken dan wel niet zijn?‟ 

Het is een manier om stoffen te verven, laag over laag. Wat niet geverfd mag worden, wordt 

met een soort vet ingesmeerd. Maar wij doen het simpeler: touw om een kledingstuk knopen 

en waar dat touw zat komt geen verf, snap je?‟ 

„Ja, ik snap het. Maar dan? „Wat doe je met al die kleren?‟ 

„Aan doen.‟ 

„O. „ 
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De hutspot smaakt hem opperbest en zijn schouderspieren herademen bij zoveel rust en dwars 

door zijn sokken heen voelt Diederik de koele tegels. Letteke is Dien tot hulp en sterkte en 

niet alleen Dien. Waarom zou Stef niet mogen helpen met de bessen? 

 

Hij houdt van alles wat zuur is. Mmmh, uitgelekte karnemelk. En schoongemaakte bessen als 

rode bolletjes op het sneeuwwit. Een half schepje suiker nog als kristallen over de bessen. 

Knallende zon buiten, knallend groene bomen, uw koninkrijk kome? 
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Stappestappestap, grappegrappegrap, flappeflappeflap, happehappehap, rapperapperap maar 

niet heus. Met een buik vol hutspot en hangop met bessen stapt Stef niet rap naar zijn huisje, 

soms is de prettigheid teveel, slaat om in oververzadigd, slaat om in zijn tegendeel: wat kan ik 

nu nog uitbrengen, wat ik nu uitbreng kan alleen maar minder zijn. In deze stemming stapt 

Stef naar zijn huis. Hij komt langs de waslijn, hij zou alle kleren in tweeën willen knippen, 

verknippen, flappeflappeflap, ai, ook de wind zit in het complot, eerst waait de wind elk 

vochtdeeltje uit de hemden en uit de T shirts en nu hangt alles hier zo losjes te waaien, zo 

lichtjes.  

Berend heeft de melkbussen van de fabriek terug gebracht, Stef is anders niks te beroerd om 

de bussen naar de schuur te brengen maar nu is hij wel te beroerd of niet te beroerd, maar hij 

zou ze op hun kant leggen en over het pad rollen, traptraptrap, verder jij, traptraptrap, rollen 

jullie, die kant op, het zou een lawaai geven van jewelste, het ijzer zou krijten over de stenen, 

nee hee, zo gedraagt deze broer van Dien zich niet, was hij alleen op de wereld dan wist hij 

het wel, dan zou hij die melkbussen naar de schuur rollen, ai, met liefde liet hij ze ook nog te-

gen elkaar ketsen. 

De lucht grijnst hem oerhollands toe, blauw, witte vegen, zwevende flarden. De stilte van. De 

stilte van een luchtruim tegenover dit lawaai van melkbussen dat hij teweeg had kunnen bren-

gen. De stilte van. De stilte van. De stilte van het luchtruim waar doorheen het ijzer krijt. IJzer 

op steen. Stef loopt zijn tuin door. De stilte van. De stilte van een teunisbloem die haar stengel 

de lucht in stuurt en bloem na bloem ontvouwt. Vorige bloem verlept. Nieuwe bloem is in 

aantocht, vanavond weer een nieuwe, zo vertrouwt de teunisbloem en ze laat de vorige rustig 

verleppen. De stilte van.  
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Stef stapt zijn huisje binnen. Geen krijtende melkbussen, geen zoete teunisbloemgeuren, don-

ker graag, gordijnen dicht graag, roetsj, roetsj, 

Schoenen uit en overhemd uit en broek uit en plok, in bed, oor tegen kussen en tweede kussen 

tegen andere oor graag... 
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Nee, dit huis is geen kleiboerenhuis, die staan hier net zo goed in de polder, kijk maar bij 

Klaas en Dirk, haha, wie gelijk tekende voor zesendertig hectare, die kreeg een bijpassend 

huis, ha ha, tuurlijk is ook hier weer standsverschil, Dien stommelt de trap op, gefilterd komt 

het licht door het matglazen raam, hier betreedt u het slaapdomein, zo zegt het licht,  

In de keuken stapelt Lettie de borden in elkaar, ga maar ma, ik was wel af,  

Zó loop je met je kind de trap op voor haar middagslaapje en zó doet je kind de afwas en loop 

je zelf in het gezeefde licht onderweg naar de middagslaap, duizend jaar zijn gelijk één dag en 

één dag is gelijk aan duizend jaar, nou ja, doe maar twintig, de overloop kraakt, leg toch iets 

op de vloer, zegt Diederik altijd, niks ervan, ergens moet het geraamte zichtbaar blijven, plank 

tegen plank hier op de overloop, schapenvacht in het midden, oude kastje van thuis voor de 

handdoeken en voor het ondergoed, 

Stil stil kaal kaal, de deur van hun slaapkamer kraakt en nu is onder haar blote voeten het zeil, 

het ruikt hier naar groene zeep, verduld, Lettie heeft echt wel gedweild hier boven, verder 

open die ramen, recht kijkt Dien tegen het spitse dak aan van de schuur en ergens daar onder 

dat dak ligt Diederik in het hooi; Dien kijkt langs de schuur, het kijken heeft geen einde, wei-

land met de koeien, aardappelland, gerstland, lucht. 

Ze doet haar vest uit, hangt het over de stoel. Ze knoopt haar jurk los, hangt deze over het 

vest. In hemd en onderbroek gaat ze op bed liggen, maakt het laken los van het teruggeslagen 

beddengoed, dekt zichzelf toe, nee, misschien toch te fris; ze komt overeind en haalt de deken 

omhoog. Ze ligt diagonaal over de matrassen. Zo ligt ze hier altijd ‟s middags, vraag haar niet 

waarom, altijd ligt ze zo, al zou ze de matrassen andersom leggen of ondersteboven, eenmaal 

alleen in bed is dit haar richting. Het is te onnozel om hierover met wie dan ook te praten, 

maar het kan haarzelf uitgebreid bezig houden: zit hier een straling in het huis, in de grond? 

Dicteert de lucht haar deze richting? 
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Dien trekt het kussen scheef onder haar hoofd, wekker hoeft niet, al bleef ze hier tot het thee-

tijd is, geeft niks.  

Binnen een minuut slaapt Dien. 
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De halve zolder ligt ermee opgetast. Diederik stapt met zijn klompen over de planken. Een 

mens is altijd voorzichtig op zolder, een plank die schuift, het hooigat waar je zomaar in zou 

stappen, de klomp aan het been tast als het ware eerst de ondergrond af, kan? Ja? Goed dan, 

verzetten maar die voet. Voorzichtig, inderdaad, al gaat het hier om een zolder in het nieuwe 

land. Door de driehoek met ruitjes komt stoffig licht binnen. Diederik voelt zich prettig leeg, 

net gepoept en nu het vooruitzicht van slapen. Hij zakt door de knieën en laat zich opzij val-

len. Hij ligt. Onder zijn hoofd ligt een oude kiel. Hij plooit het tegen zijn gezicht, legt zijn arm 

als een vlerkje voor zich neer, slaapt. 

Hooi bezwangert de zolder met haar geur, Diederik waadt door een zee van rode bessen, zakt 

er doorheen, eet zich een weg, poept de pitjes achter zich uit tot een rode plas. Dien zweeft 

boven het dak en zwaait hevig, pak mijn voet dan, Diederik is te klein. Hij ontmoet een zwart-

bruin gestreepte kever op hoge gelede poten, waar of hij heen moet? Hij moet naar een veld 

vol aardappels graag. O, Diederik snapt het al en hij stuurt hem precies de andere kant op. Met 

een rotvaart draait het land, het lange gras buigt plat, zozeer kunnen de halmen de draaiïng 

niet bijhouden, hatsjie, de begrafenisgangers kijken hem boos aan, de dode zit rechtop naar de 

preek te luisteren alvorens zich kaarsrecht uit te strekken in de kist, er gaan wolken naar links 

en er gaan wolken naar rechts en door de lucht daar trippelt een vogel. Diederik knipt het 

prikkeldraad open en komt op de groene grazige weide, hij wrijft zijn ogen uit.  

Het daglicht komt stoffig door de ruitjes. Alle ruitjes samen vormen een driehoek boven in de 

gevel, muisstil ligt Diederik nog een moment. Hij gaat zitten, staat op. Rozig. Verkwikt. 
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Hij wrijft door zijn ogen.  

Hij loopt naar het plaatsje. Daar hoopt hij Lettie aan te treffen. 
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Met zijn voeten bloot in de sandalen en met zijn overhemd half uit de broek, zo arriveert Stef 

bij Lettie. Wat hij gehoopt had: ze is alweer aan het ritsen. 

Stef gaat op de stoel zitten, draait een sjekkie.  

De slaap heeft wonderen gedaan. Zijn wereld is klein rondom zijn lichaam, het hoofd is leeg, 

de wangen zijn warm en alle ledematen zijn loom. Stef steunt met zijn elleboog op zijn been 

en rookt de sigaret. 

Lettie is Dien is thuis, bij Lettie mag je rustig zo aan komen zetten, recht uit bed, de plooien 

van het kussen nog voelbaar in zijn gezicht,  

„Tsjeeezus, wat heb ik diep geslapen.‟ 

Hij pakt een trosje, doet de bessen in de mond, trekt het steeltje voorzichtig los.  

„Marlboro,‟ zegt Lettie. 

Stef grinnikt.  

„Stoere landeigenaar zit op zijn veranda, dienstmeid ritst bessen.‟ 

„Stoere landman verleidt dienstmeid,‟ zegt Lettie. 

Stef neemt een trekje van zijn sigaret. Hij pakt een trosje, trekt een bes los met zijn tanden, 

vermaalt de pitjes, sap voelt hij in zijn mondholte, nét zuur genoeg om zijn gezicht iets te doen 

vertrekken. 

Lettie pakt ook een trosje, ritst de bessen los met haar lippen, kauwt er langzaam op, trekt een 

zedig gezicht, slaat de ogen neer.  

Dan pakt ze een handje schoongemaakte bessen, propt die in de mond, stuurt wat sap richting 

mondhoeken. 

Ze grinniken.  

Stef neemt een laatste trekje, staat op, drukt de peuk uit op de stoeptegel. Zijn wereld is prettig 

klein op deze zaterdagmiddag, zelfs de lucht boven het plaatsje kent hem, de lucht boven het 

hele land kent hem, hij gaat gewoon die hak weer uit de schuur halen en Diederik gezelschap 

houden.  

„Ik ben wieden.‟ 

Hij loopt naar de schuur. Op de laarzen liggen oude sokken. Stef schuift het overhemd in de 

broek, trekt de laarzen aan, nee, wacht, beter zijn oude sandalen aan, droog genoeg op de ak-

ker. Hij legt de hak over zijn schouder en gaat de schuur uit. Die vrouwen maken maar rustig 

jam, hij wenst richting Diederik te lopen en daar wat te wieden. Hij wenst de weelde te erva-

ren van de kleine wereld die met hem mee beweegt. Solide. Vanzelfsprekend. Alsof hij ner-
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gens anders beter past dan nu net hier. Het pad begint scheuren te vertonen van de droogte. De 

lucht is nét warmer dan hijzelf, weerstandsloos beweegt het met hem mee. 
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Het is meer lopen dan stilstaan, maar áls hij dan een onkruid tegenkomt, dan is dat een bóóm, 

vergeleken met het bietenblad. Een bos, ver boven de bieten uitgeschoten, vertakt. Diederik 

pakt de meldenplant vast en trekt, nee, zit toch vaster. Hij hakt in de aarde, wortel voor wortel 

doorsneden en daar valt de plant, zo, dat ruimt op. Diederik dwaalt verder. De bietenbladeren 

aaien zijn kuiten, hij boft dat het blad zo droog is. Dit zwalken over de akker, hier en daar iets 

weghakken, is dit nog ergens goed voor? Had hij niet beter bij de bessen kunnen helpen? 

De lucht is strakblauw. Aan de horizon is een wolken voorraadje die omhoog komt gedreven, 

uiteen geflard, onttrekt een moment de zon aan de aarde en is dan voorij. Warme zon. Barm-

hartige zon en schelgroen bietenblad aan Diederik z‟n ogen, zwalkezwalkezwalk tot hier weer 

een meldenbos is, natuurlijk dient dit karwei ergens voor, land vol onkruid is land vol onkruid, 

schoon land is schoon land. Maar Died, er is toch niemand die hier langskomt? Niemand die 

het ziet? Klopt. En die enkele onkruiden doen het gewas ook geen kwaad, die bieten zijn al-

lang aan de gang, die bieten worden in hun groei echt niet meer belemmerd, die bieten hebben 

hun plaats al wel veroverd, nou dan. 

Een boer slaapt niet goed met onkruid op zijn land, is dan wel niet veel en is dan wel niet 

schadelijk, maar toch. Weg ermee. Hoog in de lucht ieuwen de buizerds, blijkbaar de perfecte 

dag voor hen om maar eens wat rond te hangen, Diederik houdt zijn ene hand boven de ogen 

en kijkt omhoog, een twee drie vier vijf, zes vogels in lome cirkels, zij zaaien niet en zij maai-

en niet, verduld. Diederik keert zich weer naar de akker, drie rijen links en drie rijen rechts, zij 

zaaien niet en zij maaien niet, kunnen zweven, hoeven niet te werken, nou ja, Stef hoeft ook 

niet te werken maar is hij daar binnen dan gelukkiger dan hijzelf, die hier staat te wieden? Is 

hij – Diederikje – geklonken aan de aarde en loopt hij hier in het zweet des aanschijns? Valt 

nog wel mee, fris windje omwaait hem, verder lopen hoeft niet snel snel snel althans, tenmin-

ste, hij kan die benen van hem best eens iets langzamer vooruit sturen, een fractie losser, nee, 

waarschijnlijk is hij, de werkende, in betere doen dan Stef in zijn huisje. Kantwerk van bitter-

zoet groeit hier over de bieten, Diederik bukt en zoekt het begin, hij trekt het uit de grond, hele 

slierten van slingerstengels komen mee, zwarte bessen rollen in de rondte, zo, dat ruimt weer 
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op, met de hak dwars voor zich stapt Diederik naar het einde van de rij, soms zou je denken 

dat Dien toch wel iets te zacht is voor haar broertje, bloed is bloed, zou Dien zeggen, toch zou 

hij denken dat ze hem niet zo moest verwennen. Diederik komt aan het einde van de rij. Aan 

de andere kant van de rij begint het land van Jozef, aardappels als weelderig gewas, staan er 

zeker ook netjes bij, ha ha, misschien kijkt Jozef weleens deze kant op, mooi zo, morgen treft 

hij een zondagse akker aan. Diederik leunt op de hak, prettig om op het land te zijn deze mid-

dag, geen verzengende zon, wel een frisse wind, soms een wolkje en het land zo uitgestrekt 

om hem heen, zo leeg behalve dit kleine mensje Diederik die zijn tijd hier staat te verlumme-

len, een paar weken nog, dan kunnen ze echt wel aan de nieuwe aardappels, dan zal hij voor 

Dien een maaltje uitsteken, Diederik strijkt zijn wang langs de gladde steel, zaterdag, joehoe, 

kom op man, als je die akker nog af wilt hebben dan moet je nu toch weer eens verder gaan. 

Diederik keert zich naar de akker. Verduld. Stef… Schaamte komt als een vlam in hem om-

hoog, gevolgd door blijdschap, deze akker komt zeker af. En Stef. Stef voelt zich blijkbaar 

goed.  

Diederik slaat acht rijen over, neemt het volgende stuk. De wind waait onder de kiel door.  

 

„Ha Stef.‟ Ze zijn op gelijke hoogte. 

„Ha Diederik.‟ 

Hij ziet er kalm uit. Hij hakt verder in zijn rijen, Diederik hakt in de andere richting. Nu komt 

het zeker af vandaag. Doe maar rustig aan man, doe maar kalm aan, buig je maar niet meer zo 

over de akker alsof je zijn gevangene bent. Diederik recht zijn lichaam, hakt losjes de kamille 

weg. In het zweet uws aanschijns zegt het oude testament. Zie de vogelen des hemels, zij zaai-

en niet en zij maaien niet, zegt het nieuwe testament en ergens tussen deze twee wijsheden in 

bevindt hij zich, klein mensje, gedirigeerd door het onkruid op deze immense akker. 
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Stef brengt haar. Pa moet melken. De weekendtas staat op de achterbank. Hij staat wat inge-

deukt, zoveel hoeft er niet in de tas. Twee potjes knalrode bessenjam, die gaan mee naar haar 

kamer. Misschien brengt ze er wel één naar Josje. 
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Stef trekt de asbak open. Hij stuurt met zijn ene hand, houdt de Caballero tussen zijn lippen, 

steekt hem aan. Er is geen hond op de weg op dit vroege uur. Al reed hij met losse handen. 

Stef knijpt de ogen half dicht als hij een trekje neemt. 

„Hoe laat begint je college?‟ 

„Kwart over negen.‟ 

„Welk college heb je?‟ 

„Sociale psychologie.‟ 

„Meer sociaal of meer psychologie?‟ 

„Meer sociaal, we zijn met Maslow bezig.‟  

Vreemd, hoe zeker ze is van Stef z‟n rijkunst, al stuurt hij maar met één hand. Ze voelt zich 

zekerder bij Stef dan bij pa die met beide handen stuurt. 

„Punt één, een mens moet te eten hebben?‟ 

„Ja, klopt.‟ 

Ze passeren twee fietsers. Vakantie al? Bollen pellen? Die boffen, denkt Lettie. Ze kunnen 

lekker in de polder blijven. Ze eten vanavond weer thuis. Ze hoeven niet onherroepelijk kilo-

meter voor kilometer van huis vandaan. Ze huivert. 

De grijsheid van de schuren blinkt goudachtig in de zon. De ruitjes van de nok slokken het 

licht in zich op. Wie zegt ooit dat de polder saai is? 

Knikknik, de banden rollen over het ijzer, nog een keer knikknik. 

„Je bent stil,‟ zegt Stef. 

Wie Stef een autist noemt, is zelf een autist, denkt Lettie.  

„Nooit leuk om weg te gaan,‟ zegt ze. „Eerst het bed uit, dan de polder uit. Is straks weer over 

hoor, als ik op de uni ben. Maar nu.‟ 

„Had ik nooit,‟ zegt Stef. „Kijk, kastanje.‟ 

Breeduit flankeert de boom de hoeve.  

„En kijk, vlier daar tegen de schuur. En hier, boomgaard.‟ 

Hij wordt verdomde spraakzaam, denkt Lettie. Ze schaamt zich voor haar heimwee. Stef móet 

zo meteen weer terug.  

„Het lijken wel holletjes,‟zegt ze. Holletjes onder een dak van riet. Tegen de aarde gedrukt on-

derkomens.‟ 

„Ze lijken klein, door de grote bomen,‟ zegt Stef. 

„Hoe oud zou dit land zijn?‟ 



 191 

„Dit Kampereiland? Ik geloof ergens rond 1200. Hier was de IJsselmonding, hier was veen, dit 

gingen de mensen ontginnen tot allerlei kampen, vandaar de naam.‟ 

Stef duwt zijn peuk uit in de asbak, draait het raam een stukje open. 

„Last van?‟ 

„Nee.‟ 

Lettie hoort hoe hij diep ademhaalt. Teer wegspoelen? 

„Even dit oude land opsnuiven.‟ 

O. 

Daar rechts begint de stad. En ginds is de brug al en tegenover de brug is het station. 
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Stef stof staf stovia 

zoef zef zaf zovia 

neus noos niet novia 

dag doeg deeg dogia 

tsjuus tsjees tsjes tsjosia 

Stef rijdt de Kadet over het oude Kamper Eiland. De boeren hebben hun koeien bijeengehaald. 

Ze melken in het land. Vrouw helpt. Opa helpt. Zoon helpt om dit melken geen eeuwigheid te 

laten duren, geduldig wacht de koe. 

De plek naast hem is leeg. De ruitjes van de stoel zijn geheel zichtbaar, Lettie dendert de we-

reld in, hij zoeft terug en dan is daar nog een hele dag vóór hem, een mens kan om te beginnen 

toch weer terug kruipen? Wie kan dat nu als bestemming ervaren? Niet de wijde wereld in die 

Lettie tegemoet gaat. Niet dit oude land waarmee koeien en boer vergroeid zijn, bengbeng 

bengbeng, hier rijdt hij de kale vlakte binnen, het nieuwe land, shit shit en nog eens shit, tijd 

voor een Caballero in het Voorsterbos. Stef stuurt de auto de parkeerplaats op, twee anderen 

staan al geparkeerd, ochtendwandeling? Joggen? 

Stef steekt de sigaret op, sluit de auto, begint te lopen. 

Of maakt Dien zich nu zorgen? Dat moet ze dan maar mooi doen, dan heeft Diederik ook weer 

iets om haar te troosten, stapstapstapperdestap, dit Voorsterbos haalt het niet bij Jonkersbos, 

maar toch. Dennengeur.  
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De zon doorzoekt de ruimte onder de kruinen, zo is de zon wel, die vindt altijd een kier om 

doorheen te breken, verdomd, tussen die aangeplante rijen lariksen is toch al spontaan een vo-

gelkers neergedwarreld, een eikje, plenty berken, dat geeft de burger moed, er zijn van die 

processen die zomaar gebeuren, Stef is blij dat hij uitgestapt is. Hij neemt een laatste trekje, 

inhaleert diep, duwt de peuk uit op het pad. Verduld, geen vogelgefluit meer, ze houden hun 

bek al, wordt het al herfst soms? Hangt er al iets in de lucht van herfst, van koelheid? Vroeg-

rijpe eikels zijn groen gevallen, knalblauw veertje raapt Stef op, ziet de vogel om het veertje, 

Vlaamse gaai, baaimaailaaiwaaizaairaaitaai, is een mens soms geboren om op een enkel mo-

ment verbonden te zijn, geen lege dag die hem toe grijnst? Plompverloren hier beland en krijgt 

hij zomaar zuurstof van al deze bomen en krijgt hij allemaal lichtschichten van de zon en 

lichtbundels van de zon en kan hij daar stapstapstap in gaan staan en zich laten beschijnen en 

heeft hij Caballero op zak en vuur en zijn de bomen donkergroen en diepgroen en lichtgroen 

en roodgroen en is er niemand, is er zand en braamrank en varen, is dit hier zomaar en is hij 

hier zomaar? Is deze omringdheid van medeschepselen zijn bestemming soms? Zijn thuis? Is 

zijn leven op de vlakte dan soms een droom of zoiets? 

Er ontsnapt hem een zacht deuntje.  

Hij wist niet dat hij dit nog kon. 
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Met Bert. Klaas en Fina. Dirk en Anneke. 

Dien legt het deeg op de kelderplank.  

Ze loopt door de bijkeuken, gaat naar buiten. Daar staat het mandje appels al op tafel. 

Dien gaat zitten, neemt de mand op schoot. Een oude appel is rimpelig. Rottig om te schillen. 

Dien stuurt het mesje met elke rimpel mee. Ze is niet zo iemand van: dan maar vierkante blok-

jes. Niet bij de aardappels, niet bij de appels. 

Het kan net wel, net niet, buiten zitten. Het zou haar niets verbazen als het ging regenen. Zo 

oververzadigd grijs hangt de lucht om haar heen. Ze snijdt een kwart appel in schijfjes. Op elk 

snijvlak bloedt de appel. De appel bloedt roest. Willem en Bert en Anneke met Dirk en Fina 

met Klaas. Hoe doen andere mensen dat? Rustig visite ontvangen? Haar hele dag is al weg. De 

hele dag is in beslag genomen, staat in het teken van de visite vanavond. Hadden ze niet een 

jaar over kunnen slaan?  
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En dan dit druilweer. Wacht, ze gaat toch maar binnen zitten. 

 

Grint harken, wc nog poetsen, nieuwe bloemen in de vaas en denken wat ze nog vergeten 

heeft. Is deze appel eigenlijk nog wel nodig? Dien gaat met de hand door de schijfjes. Ja, schil 

toch nog maar. Zijn de ramen schoon genoeg?  

Toch komt de bui nog uit het niets. Het klettert loodrecht op de stoep. Het petst met volle 

straal langs de bladeren. De bomen ruisen onder zoveel geweld. Dien heeft de appel nog niet 

helemaal geschild. Ze laat de appel rusten. Ze staat op, maakt het raam open, kijkt.  

Het ruisen en spetteren klinkt niet alleen, zweem dringt zich op. 

Een seconde voelt Dien zich licht als een veertje. 
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Diederik kijkt achterom. Recht gemaaid. 

Hij kijkt voor zich naar de slootrand. Klopt ook. Precies een hoek van negentig graden. 

De traktor pruttelt over het land.  

„Kats- en katsrecht,‟ zou Willem zeggen. Ha ha, natuurlijk gaan ze zich vanavond „vertreden.‟ 

Sterker nog: voor dat doel hebben ze alle drie de laarzen in de achterbak liggen en anders had 

Diederik nog wel laarzen genoeg. 

De lucht is blauw, de wolkjes zijn wit. Het wisselvallige geweld van de afgelopen dagen is ge-

stopt; donder en bliksem en stortbuien, wat hebben ze allemaal wel niet over zich heen gekre-

gen. Is het soms april of zo, had Dien nog gezegd.  

De komende dagen keert de zomer terug, heeft de nieuwslezer gezegd om half één en Diederik 

twijfelde geen moment meer: gras maaien. 

Alles is zo kats schoongespoeld om nog een keer met Willem te spreken, frisser kan de strui-

kenrand er niet bij staan, doorzichtiger kan een lucht niet zijn aan de horizon, zeldzaam glas-

achtig. Diederik zou niet verbaasd zijn als de anderen eveneens gras hebben gemaaid. Hij kijkt 

achterom. Het botte spoor van afgemaaide stengels ligt kaarsrecht. Zou hij op kunnen springen 

van trots, hij sprong op en neer. Nu veert hij op de zitting. Ook zijn gerstakker is het bekijken 

waard, nog geen vlekje is erbij gaan liggen, nog geen roest, nog geen noodrijpe aar, nee, vraag 

hem maar niet hoe hij het doet maar één ding is waar: hij wil Dien niet te schande maken, 

Dien, dochter van de meest ambitieuze boer uit de wijde omtrek, Dien die het fingerspitzenge-
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fühl van haar vader met de paplepel ingegoten kreeg, recht is recht en zorg is zorg en schoon 

is schoon, aha, zelfs de koeien lopen er schoongewassen bij, tuurlijk, alle koeien van Neder-

land lopen er nu schoongewassen bij maar Diederik heeft zo nog even extra de staarten ge-

wassen na het melken.  

Diederik kijkt naar het prikkeldraad. Is het te maaien vlak nog rechthoekig? Ja, zoals hij het 

kan bekijken, ja. Meeuwentroep strijkt neer op het gemaaide deel, doe maar vogels, eet maar 

wat maar trap alles niet door elkaar asjeblieft. Diederik stuurt recht op de lijsterbes af, hij kijkt 

achterom, hij kijkt naar voren, oranje bessen kondigen de zomerteruggang aan; de tijd vliegt, 

Diederik ziet in gedachten de vaalwitte bloesem nog hangen daar, nu de bessen al, Diederik 

keert de traktor en zucht, vier mannen met rimpels zitten daar vanavond bijeen, ai. 

De ooievaar van Datema zweeft laag boven het weiland, zet de poten onder zich, kom maar 

vogels, kom maar, beestjes genoeg nu of vreet een ooievaar ook gras? 

Mooie vraag voor Willem vanavond. 

„Willem, dat weet jij vast wel: eet een ooievaar ook gras?‟ 

Frisse wind omgeeft Diederik. Echt nog weer voor een kiel en voor een sjaal. Evenwel voor-

voelt hij de warmte al, zo vriendelijk is deze wind, zo al vermengd met de eerste tekenen, met 

deze voorlopervlagen van warmte, belofte van zon die het gras gaat stoven, vier boerenharten 

blij vanavond? 

Verduld, alle vier nog bij hun vrouwen, Willem bij Bert dan, alle kinderen nog in leven, geen 

van de kinderen aan de drugs of zoiets, dat moet gevierd worden.  

Diederik schat de afstand in tot het prikkeldraad. Hij stuurt de traktor een fractie naar links. 

Zo. Hij zal kats- en katsrecht uitkomen, zo meteen bij het prikkeldraad.  

Kats- en katsrecht, om met Willem te spreken. 
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We zijn de eersten. Dien zet net iets achterop de kachel, Diederik stapt de keuken net binnen. 

„Goeienavond samen.‟ 

„Goeienavond Willem.‟ 

„Goeienavond Bert.‟ 

„Net klaar Diederik?‟ 

„Ja, ik kom net uit de douche, jullie hadden geen minuut eerder moeten komen.‟ 
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„Juist wel, hè Bert. Wij hadden die douchedeur wel even open gemaakt om je te begroeten.‟ 

Willem grinnikt terwijl hij gaat zitten.  

„Het gaat me om deze stoel, dat weet je toch. Daarom zijn we zo vroeg.‟ 

Hij zakt diep weg in de steenrode fauteuil. Zijn armen passen languit over de houten leuning. 

„Gras gemaaid?‟ vraagt Bert. 

„Hoe raadt je het zo?‟ zegt Diederik. 

„Wel, punt één zat de maaibalk nog aan de traktor. Punt twee: wie heeft het niet gedaan van-

daag.‟ 

Mooi zo. Kort en bondig, zoals in alles, die Bert van mij. Dien is geloof ik in tweestrijd: nu al 

de koffie halen voor ons of wachten tot de anderen er zijn? Ze ziet er best goed uit. 

„Dien, ben je weer helemaal hersteld?‟ 

„Ja. Gelukkig wel.‟ 

„Wat hebben ze nou precies gedaan?‟ 

„Beide schildklieren weggehaald.‟ 

„O. Hoe dan?‟ 

„Hier een snee en hier.‟ 

Ze wijst het aan met de vinger.  

„Wacht.‟  

Willem komt overeind en kijkt. Twee ritssluitingen, heel vaag nog. 

Hij gaat in de stoel zitten. 

„En nu dan, zonder die bobbeltjes?‟ 

„Medicijnen. En elke drie maand op controle.‟ 

Ze is er och wel wat grijs van geworden. 

„Hoe is het met jullie Stef?‟ vraagt Bert. 

Diederik wordt nog niet grijs. Nog net zo zwart, dat haar van hem. Nog net zo zwart als  eh… 

vijfentwintig jaar geleden. En is Stef een blok aan zijn been of zo? Waarom vraagt Bert het? 

„Goed zat,‟ zegt Dien. 

Diederik zwijgt.  

Buiten slaan portieren dicht. Voetstappen in het grint. Buitendeur open en dicht. Klopklop. De 

andere vier. 

Dien en Diederik staan op. Bert kijkt me een moment aan. Geen smachtende blik, geen zachte-

re ogen, niks. Hij kijkt mij aan en dat is alles en dat is genoeg en dat is punt nul en dat is punt 
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leeg en dat is punt horizon. De lucht die ontstaat, het land dat ontstaan. Onbewogen, zo zou 

een buitenstaander het misschien noemen. 

„Zen,‟ zeg ik. 

Ik kom in de benen.  

Dirk, Anneke.  

„Hallo.‟ 

‟ Hallo.‟ 

Klaas. 

„Goeienavond jong.‟ 

Fina. 

„Dag Fien.‟ 
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„Tot zo.‟ 

„Dag.‟ 

„Tsjuus.‟ 

Hier zitten ze dan nu met z‟n drieën. En dat terwijl zijzelf ook zin heeft om naar buiten te 

gaan. Vijf mannen staan op, drie vrouwen blijven zitten. De taartschoteltjes zijn leeg, de vork-

jes zijn besmeurd, de kopjes leeg, moeten zij hier nu blijven zitten tot de mannen terugkomen? 

„Gaan we jouw tuin bekijken? Ik heb ook zin om naar buiten te gaan.‟ 

De andere kant van de ramen lokken mij. Dien heeft de planten er mooi bij staan, zeker, het 

vlijtige liesje op de naaimachine moet ze toch vaak gesnoeid hebben, immense plant met vuur-

rode bloemen, yes, de anderen hebben ook zin, Fina stapelt gelijk de gebaksschoteltjes op, 

Dien weet het even niet, kopjes laten staan, kopjes niet laten staan? Ze weet het weer. Laten 

staan. Ik sla mijn vestje over de schouders. 

Dien pakt de jas uit de gang. Fina die heeft zo‟n dikke laag spek, die krijgt het nog niet koud 

al zou ze willen. Dien is toch wel het schoolvoorbeeld van soberheid, geen kastje teveel hier in 

de bijkeuken, gelijk heeft ze, al wat je meer hebt prop je toch maar weer vol, zeker te weten, 

haar bijkeuken straalt evenwicht uit, Diederik heeft best geluk met zo‟n vrouw, al moet ik er 

zelf niet aan denken om zo hele dagen thuis te zitten, ai, lekker leuk, ook wij, de drie vrouwen 

komen in de benen, kijk wat een mooie avond het is, zacht, dit vestje had binnen kunnen blij-
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ven, de zucht wind is zelfs lauw aan mijn armen, zwoel en wel ontvangt de avond ons, tsjes-

ses, binnen zitten kan ik de hele dag al, knerp knerp knerp, dit is vast Gelderse gewoonte, om 

tegen de muur een rand grint te doen, rechtopstaande bakstenen houden het grint binnen de 

perken, haha, wij lopen hier over de ijstijdslijpsels, yes, wij bewegen, waarom zou alleen een 

man het recht hebben om de visite te onderbreken voor een rondgang, knerp knerp knerp, vóór 

de halve cirkel met gras heeft Dien rozen gezet, een roos is iets nieuwerwets hier, een roos zou 

je hier niet verwachten, ook Fina valt het op. 

„Bewerkelijk?‟ vraagt ze. 

„Ja, best wel, snoeien in het najaar, flink mest geven. En als ze bloeien moet je toch wel elke 

week een keer de uitgebloeide rozen weg knippen.‟ 

Geen rozen zonder doornen, Fina kijkt goed uit waar ze langs loopt, die wil geen ladder in de 

kousen, zelf heb ik mijn benen bloot gelaten, ze zijn toch al een beetje mooi bruin, ik zit tus-

sen de bedrijven door graag in de zon, rok beetje omhoog en kijk, mijn benen zijn bruin ge-

noeg intussen, ik hoef geen kousen aan, niemand die het ziet. 

„Dien, wat ruiken deze lekker.‟ 

„Phloxen, ik heb er meer.‟ 

Breeduit staat de bos helroze te bloeien, die moeten wij ook aanschaffen, wat een geuren, wat 

een kleur. Fina en Dien staan bij de volgende plant, gele bloemen – Euphorbia -  Fina hoef je 

niets te vertellen, Fina barst letterlijk van de kennis, alle Latijnse namen kent ze, sommige 

mensen zijn te groot voor hun eigen kleine huishoudentje, Fina is zo iemand, Dien juist weer 

niet, Dien laat ook rustig plekken leeg in haar tuin, zwarte aarde waaruit hier deze schitterende 

bos op rijst, wat heb ik een schik dat wij buiten zijn, voel maar hoe de lucht meegeeft waar we 

zijn, een mens hoeft er alleen maar in te stappen, dit recht is niet alleen voorbehouden aan de 

man, wacht, ik zal me weer eens bij hen voegen.  
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„Zeventig procent, dertig procent? Ja, dat scheelt. Bij mij is het negentig, tien. Ik liep vandaag 

nog te glibberen vanwege de regen van gisteren. Mooi bietenveld Diederik.‟ 

Hij houdt het écht beter bij dan ik. Nou ja, hij hoeft ook niet zoveel hectares bij te houden.. 

„… vol melde, zo hoog. En melkdistels. En kweek, hele vlekken.‟ Dirk. 

„Heb je dan geen gif gespoten, tegen die melde?‟ vraagt Diederik. 
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„Tuurlijk wel, maar die enkelingen die ontsnappen, bossen zijn het nu.‟ 

„Ja, dat ken ik. Maar ik wandel dan ook rustig het land in met de hak en ruim die plant op.‟ 

„Die gerst kan er ook zo af,‟ zeg ik. 

„Ja, nog een dag of twee droog weer.‟ 

Dirk plukt een aar, steekt een korrel in de mond.  

„Droog genoeg, echt wel, kan er morgen al af.‟ 

„Wat doen we hier toch, jullie boeren hebben het veel te druk,‟ plaagt Bert.  

Verdomd, wat een stel, loopt hier hand in hand. Dat zie ik mezelf met Fina nog niet doen. Fina 

dijdt ook veel te veel uit, trouwens. Als je ziet hoe slank Dien en Anneke zijn. Ze moest niet 

zoveel proeven als ze eten kookt. Hun kinderen zijn ook allemaal nog eens heel intelligent. 

Maarrr. Ik heb de grootste boerderij en mijn zoon boert zelfs alweer groter, in de Flevopolder. 

Nou dan. En ik ben zo ongeveer de eerste die maïs heeft, maar daar heb ik het nog maar niet 

over, zien ze wel, in het najaar. Dirk heeft ook zijn witte overhemd aan getrokken, Diederik 

niet, Bert ook niet. Je blíjft toch wel weer zien wat hier loopt, al zijn we allemaal Noordooste-

lijken.  

„Kun je allemaal eten,‟ zegt Willem. Hij wijst naar de berm. „Engelwortel, kun je gewoon sto-

ven.‟ 

„Ik laat hem altijd eerst een hap nemen,‟ zegt Bert. 

„Van cichorei kan ik me nog wel herinneren, die wortels,‟ zegt Diederik. „In de oorlog. Tabak 

ook, dat weten jullie nog wel hè.‟ 

„Jazeker, je kreeg mee van je opa. Daar moesten we wel alderebarstenshard aan zuigen om een 

beetje nicotine binnen te krijgen.‟ Willem. 

Vijfentwintig jaar geleden. Ze zouden nog melde bladeren drogen om dat te roken; even zou 

Klaas al die jaren wel van zich af willen schudden. Met Fina erbij.  
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„Kom, we ploffen hier buiten neer, is dat niet iets? Eer dat de mannen terug zijn, dat duurt nog 

lang genoeg.‟ 

Die Anneke met haar twinset vestje, zeker de hele dag niet buiten geweest. Lijntje heeft ze 

wel, daar kan ik niks van zeggen. En ik die de hele dag sjouw, ik z ij g  hier in de tuinstoel 

neer, aha, Dien is ook hierin het goede midden. 
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Waaw, bloemengeur zweeft langs mijn neus, theunisbloem, waar heeft ze hem staan? Daar in 

het perk, ja. 

„Hoe is het met Josje, Dien, heeft hij al werk?‟ 

„Ja, meer baantjes. Hij geeft een dag les aan de Sociale Academie, hij werkt aan de universiteit 

voor zijn promotie onderzoek en sinds kort heeft hij een eigen praktijk.‟ 

„O, wat doet hij daar dan?‟ 

„Heeft mensen met straatvrees, met vliegangst, fobieën noemen ze zoiets.‟ 

„O, mooi. En hij heeft ook een vrouw toch?‟ 

„En een kind, ja.‟ 

„O, hij is al getrouwd ook?‟ 

„Nee, daar doen ze tegenwoordig niet meer aan,‟ zegt Dien. „Maar dat moeten ze ook maar 

zelf weten.‟ 

„En je kinderen? Hoe is het daarmee?‟ 

„Lettie zit in Utrecht op kamers, ze studeert sociologie.‟ 

„Wat is dat?‟ 

„Vraag het me niet precies, Anneke, zeg jij het maar.‟ 

„Socio is maatschappij, logie is kennis. Kennis dus van hoe de maatschappij draait, bijvoor-

beeld hier in de polder: hoe leven de verschillende godsdiensten hier samen? Hadden ze beter 

één soort hier kunnen laten wonen? Of bijvoorbeeld: mengen de arbeiders zich hier met de 

boeren? Hoe wel? Hoe niet? Ze kan hier zo aan de slag voor onderzoek.‟ 

„Dat zegt ze zelf ook weleens,‟ zegt Dien. „Ze komt thuis met de kleren die ze daar dragen, 

best raar, maar ja.‟ 

Gossie nee, daar heb ik nu helemaal geen last van, denkt Fina bij zichzelf. Al gaat er ook een 

steek van jaloezie door haar heen, allemaal van die goed lerende kinderen. Ze ruikt opnieuw 

die zoetige geur. Als gele ogen staan de bloemen daar in de avond. En die Benno, ook al zo‟n 

bolleboos. Dirk zegt dat hij iets met Dorien heeft. Twee bollebozen bij elkaar, verduld, ja, daar 

gaat een knop open, wat is het ook warm, best zwoel, deze avondlucht, ik plak nu al en dan 

gaan we zo meteen zeker weer naar binnen, o ja, mijn kinderen? Mijn beurt. 

„Ik heb niet van die gestudeerde kinderen hoor. Jacob boert dus nu in de nieuwe polder, is nu 

druk met de pootaardappelen, het loof moet er af.‟ 

„Geen vriendin?‟ Dien. 
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„Nee, niet dat ik weet tenminste. Hij zit daar samen met de knecht en ze redden zich wel zo‟n 

beetje met het huishouden. Nou, en dan Dirk. Die zit in het knechtenhuisje met Willeke en 

met hun kind dus, Suzan, die zit overdag bij ons want dan is Willeke naar het werk. 

Nou, en dan Bernard, die zit momenteel in Denemarken, daar doet hij stage. 

En jouw kinderen, Anneke.‟ 

„Allebei aan de studie. Dorien komt vaak thuis, Teun die zien we haast nooit, die heeft ook 

bijna geen tijd om te studeren. Hij zit in de kraakbeweging, elke keer moeten ze weer ergens 

helpen, als er ontruimd dreigt te worden.‟ 

„Dus die studeert niet zoveel?‟ 

„Mwa, net genoeg. We hebben ook wel een beetje zorg daarover, maar hij zegt: “Dit is net zo 

leerzaam.” En daar heeft hij gelijk in.‟ 

„Ja, maar dat kost toch veel geld?‟ 

„Klopt. Maakt ons niet zo uit. Maar hoe is het met jullie Frits eigenlijk?‟ 

„Zit in Warnsveld nu. Ze noemen het schizofrenie, wat hij heeft. Ze zijn ook al bij ons thuis 

geweest, met hem. Ons allemaal tegelijk ondervraagd. Net of het onze schuld is.‟ Zo. Gezegd. 

Doe er maar mee wat je wilt, mevrouw de psychiater.‟ 

„Het is een nieuwe behandelwijze: gezinsbehandeling genaamd. Het komt uit de systeemtheo-

rie. Ze geven geen medicijnen, maar denken dat alles is op te lossen in het systeem. Waait wel 

weer over Fina, die jongen van jou is echt ziek.‟ 

Dank je, ik kan weer rechter op zitten.  

„Kijk daar, die gele bloem, je zìet hem open gaan. En hoe is het met Stef, Dien.‟ 

Nu haar Frits is aangestipt, nu kan ze het ook wel over Stef hebben. 

„Meestal goed, soms komt hij dagen niet buiten, dan is hij depressief. Hij wil geen medicijnen, 

hij wil niks. Dus dat laten we maar zo, hij is oud en wijs genoeg.‟ 

„Helemaal waar Dien. Petje af, dat hij bij jullie mag wonen.‟ 

„Natuurlijk. Hij wóónt hier.‟ 

In de verte komen de mannen aangemurmeld. Klaas hoor ik boven alles uit. De stemmen ko-

men aangewaaid, vermengd met de geuren van pijptabak, van sigaretten.  
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„Maar dan heb je toch veel minder zaad.‟ Klaas. 
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„Klopt,‟zeg ik. „Een kwart tot een derde minder, maar ik krijg dan ook zestig cent voor mijn 

tarwe. Jullie maar vijftig.‟ 

„Zestig cent en gratis groente, gestoofde melde, onbespoten.‟ Bert. 

Gelach hier bij de mannen, bij ons vijven. De vrouwen zitten nog steeds buiten. Als dat niet 

het idee is van Anneke, ik ken haar.  

„Jij kunt het geld misschien missen,‟ zegt Diederik. „Ik vind jouw idee sympathiek, ik spuit 

ook alleen maar in het begin, verder ga ik er liever met de hak doorheen. Maar ik heb het geld 

hard nodig, met twee studerende kinderen. En nog wat af te lossen, vanzelf.‟ 

„Je hebt gelijk. Wij zouden alleen van Anneke‟s inkomen al kunnen leven. Dus noem mij 

maar een beetje hobbyboer.‟ 

Klaas kijkt ongelovig. 

Diederik kan het heel goed bevatten, die kent het nog van huis uit. 

„Luister Klaas, zoals de prijzen nu zijn, zou ik zelfs meer verdienen met mijn oppervlaktes 

tarwe dan jij met dezelfde oppervlaktes. Ik heb geen loonwerkers kosten, geen kosten voor gif, 

moet je allemaal meetellen.‟ 

„Maar als boer kies je er toch niet voor om je land mìnder op te laten brengen?‟ werpt Klaas 

tegen. 

„Als je de eerste jaren rekent, inderdaad, minder. Maar op den duur komt er een nieuw even-

wicht in de bodem, die wordt gezonder, die kan de schimmels en beestjes beter te lijf.‟ 

„Daar kan ik me alles bij voorstellen,‟ zegt Bert. Er zijn misschien zelfs insecten die schadelij-

ke beestjes opeten; die insecten hebben weer andere planten nodig om van te leven, zoiets als 

wat ze van lieveheerstbeestjes zeggen, in de moestuin.‟ 

„Een moestuin, kom op, een akker is wel even iets anders.‟ 

„ Onze Klaas is onze Klaas,‟ lacht Diederik. „Maar ik kan je heel goed begrijpen, als boer ben 

je doordrenkt van opbrengst opbrengst opbrengst.‟ 

„Wat mij de doorslag gaf was die film op tv, ze zoemden in op wat er gebeurt als je gif spuit, 

ik zag daar letterlijk een insect creperen.‟ 

„Maar ze vinden steeds meer precieze middelen uit, die alleen bepaalde onkruiden doden,‟zegt 

Klaas. 

„Dat is waar,‟ zegt Diederik. 

„Op mijn land komt gewoon geen gif meer. Eigenlijk heeft onze Dorien de aanzet gegeven, zo 

is het. Ze heeft onbespoten tomaten voor ons meegebracht. En die gifpiepers van ons, die 

hoefde ze niet meer. Ze kookte liever haar eigen potje rijst. 
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De sigarendoos gaat rond. Bert houdt het liever bij zijn Caballero. 

Tijd om d‟r eentje te pruuven. Als ze bij Dirk op visite zijn, schenkt Dirk de drank in. 

Hier niet. Hier schenkt Dien alles in, maar de sigaren, dat is zijn afdeling. 

En, wacht, een asbak extra pakken. 

Als Diederik terug komt in de kamer draait hij de schakelaar om. Plok, iedereen zit in het 

licht. 

„We zijn alweer een maand weg van de langste dag,‟ zegt Willem. Die alles opmerkt. 

Dien komt binnen. De glazen rinkelen op het blad. De rook kringelt om hun hoofden. Visite. 

Anneke heeft vermouth. Bert een Grolsch natuurlijk. Klaas een citroentje. 

Wij drieën gewone jenever. 

Fina de zoete Spaanse. 

Dien zelf ook.  

Willem heft het glas. „Op mooi hooi voor jou, Diederik.‟ 

„Op het leerstuk homofilie, proost.‟ 

Iedereen weet waar Bert het over heeft. 

„Kunnen wij dat toestaan in de Gereformeerde kerk?‟ zeg ik. 

„Ik kan begrijpen dat er gemeenteleden zijn, die bezwaar hebben,‟ zegt Klaas. 

„Och jij.‟ Fina mengt zich in het gesprek. 

„Helemaal niet om jullie af te vallen.‟ zegt Klaas. „Maar ik kan begrijpen dat er mensen tegen 

zijn, die mogen dat toch ook vinden.‟ 

„Als wij maar mogen vinden wat wij vinden,‟ bromt Bert. 

„Ja, maar kun je niet begrijpen dat er oude mensen zijn die daar moeite mee hebben? Of neem 

die strenge Zeeuwen die hier zijn komen wonen in vierenvijftig. Je weet hoe conservatief ze 

daar nog zijn.‟ 

„Denken mag iedereen van alles,‟ zegt Willem. „Zolang ze onze ruiten maar heel laten.‟ 

„We hebben ons goed verzekerd,‟ grapt Bert. 

„Jullie geven toevallig geen aanstoot,‟ zegt Klaas en een moment heeft hij niet in de gaten 

waarom we allemaal in de lach schieten. 

Dirk maakt het nog meer hilarisch: „Wie van u zonder zonde is..‟ 
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„Je haalt de tekst wel erg uit z‟n verband Dirk. Dat ging toevallig over een hoer.‟ 

„Hè bah.‟ Bert weer. 

De tongen komen los zogezegd, mooi zo. 

De echte verlossende vraag stelt Anneke.  

„Klaas, zeg eens, ga je volgende week voor of tegen stemmen?‟ 

Klaas krijgt een kleur. 

„Heb jij een goede glasverzekering?‟ vraagt Bert en ineens is de spanning weg. 

„Ik vind jullie heel aardig, maar… Ik denk toch dat God man en vrouw voor elkaar geschapen 

heeft.‟ 

Hè hè, het is er uit. 
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De lucht is té blauw. 

De vegen zijn té wit. 

De bomen zijn té groen.  

Hun bladeren bewegen té vriendelijk.  

Dit is geen dag om zich buiten te vertonen. Dit is een dag om als een beer in het hol te blijven, 

likje honing te nemen, pijp te roken in de grote stoel. Of zal hij de keukendeur open maken? 

Vooruit, het plaatsje hoort bij „binnen‟ en hij kan altijd nog kleintjes neerhurken in de hoek 

van de muur en de stoeptegels. 

Stef hurkt. De tegels zijn dichtbij en ineens schijnen ze hem perfecte schoolborden te zijn. 

Krijt.  

Stef staat op. Log loopt hij naar binnen. 

Het stompje krijt ligt in de la.  

Stef waggelt naar buiten. Vriendelijk bewegen de bladeren, ál te vriendelijk. De zon door-

schijnt de bladerdos. De zon, zo laag nog, zo helder, ál te helder. Beschijnt de boom van opzij, 

tot doorzichtigheid van bladeren toe, tot diep binnenin, tot aan de stam toe. 

Stef gaat op zijn knieën zitten. Hij steunt op zijn linkerhand, heeft het krijtje in de rechter. 

B 

beef leef zeef treef.  

W 
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wijs ijs lijs rijs 

Z 

zeis reis gedeisd bereisd 

T 

taal bemaal verhaal gedraal vermaal vertaal betaal gemaal 

Daar zijn de voetstappen van Dien. Dien mag hem rustig zo zien, in trainingpak, nog niet ge-

wassen. 

Ze zet het bord op de bank. 

„Eet maar op jongen.‟ 

Ze zit een moment ook zelf op de bank.  

De zon straalt langs de boom.  

Hij schrijft nog een  Z 

zongestraal zongedraal zonneklaar zongedraai   

„Diederik gaat vandaag kanten maaien en de distels moeten uit de bieten, dus als je nog zin 

hebt.‟ 

Ze staat op en loopt de hoek om.  

Het is niet waarschijnlijk dat deze beer vandaag zin heeft. Stef waggelt naar binnen, pakt een 

mes uit de la, neemt de gele strooppot mee naar buiten. 

Hij laat zich zakken tegen de muur, gaat zitten op de stoep, warm zijn de tegels van ochtend-

zon. Stef reikt naar de bank, pakt het bord, zet het neer tussen zijn benen. 

Hij maakt een fijn kantwerk op de pannenkoek. Dan rolt hij de eerste op, brengt hem naar de 

mond. 

Whawwhawwhaw. Best een slimme beer. Geen stroop druipt kruipt gluipt zuipt  

verzuipt 
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„Hij komt niet mee dus? 

„Hij komt niet mee.‟ 

Hij taalt er nog niet naar. Het zou grappig zijn om dit te zeggen, maar dit is vast geen moment 

voor grapjes.  

„Wat mankeert die broer van jou toch?‟ 
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Die broer van mij heeft een naam. 

Dien denkt het, ze zegt het niet. Ze smeert appelstroop over de pannenkoek, snijdt hem half 

door, draait het bord, snijdt nog een keer. 

Verduld, hij draait met zijn theekopje terwijl er geen greintje suiker in zit. Inwendig schiet ze 

in de lach. Greintje. Ze zijn toch best een talige familie. Maar wat moet je met taal als er dis-

tels in de bieten staan. En wie ze niet weghaalt, volgend jaar zijn er nog veel meer. 

„Zal ik straks komen?‟ vraagt ze. 

Diederik schudt van nee. 

„Daar gaat het niet om.‟ 

Waar gaat het dan wel om, zou ze kunnen vragen. Als het niet om de mankracht van Stef gaat, 

waar gaat het dan wel over? Zoete stroop is een glimmende glanzende plas. Dien neemt een 

hap. Intens zoet, samen met een neutrale ondergrond van meel en melk. Ze bakt geen goud-

bruine pannenkoeken, evenmin bakt ze ze glimmend van het vet. Zo min mogelijk vet, zo 

heeft ze het van haar moeder geleerd. En: gaar, klaar. 

Gaar klaar maar maar maar 

Is taal besmettelijk of zoiets? 

„Wat zit je te grinniken?‟ vraagt Diederik. 

Ik dacht aan wat moeder vroeger zei: “gaar, klaar.”‟ 

Verduld, hij lacht ook. 

„Zowaar. Zowaar.‟ 

„Zal ik de bijbel dan maar pakken?‟ vraagt Dien. 

„Doe dat maar, of is hij te zwaar?  
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Ik kan toch gewoon mee.  

Ik kan best mee naar het land. 

Dien draait de knop om. Ze giet het water in de afwasbak.  

Twee bordjes. Twee messen. Pannenkoekenbord. Twee theekopjes. Hup, dobber dobber, in 

het afwaswater. Zou ze nog steeds drie keer per dag afwassen als ze alleen was? Natuurlijk  

niet. Hè hè, als Diederik er niet meer was, dan was Stef er altijd nog.  
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Dien bekijkt het theekopje. Nog niet schoon. Ze beweegt de borstel door het kopje. Bruine 

aanslag, tja, toch maar beter om elke keer af te wassen. Hoe ziet die binnenkant van ons er uit? 

Ook aanslag? Slokdarm? Maag?  

Stef is er dan nog. Toch? Als Diederik er niet meer zou zijn.  

Boontjes straks. Die heeft ze zo geplukt. Spek uitbakken, saus koken, ook zo gedaan, ja, aard-

appels geschild. Ook. 

Weet je wat? Aj, net als vroeger. Ze neemt de koffie mee en de kopjes en de sneetjes koek en 

dan gaan ze daar koffie drinken. In de berm. Geen verspilling van tijd door helemaal naar huis 

te moeten lopen en weer terug; wacht, snel water op zetten.  

Dien gooit de theedoek over de schouder en vult de ketel met water.  

Maar Stef dan? Als Stef nou net hier komt koffie drinken? 

Voor Stef legt ze een briefje neer. Hij redt zich wel, hij schrijft misschien in elke stoeptegel 

wel een hoofdletter, trouwens, hij móet zich maar redden. Zij – Dien – voegt zich bij Diederik 

vandaag. Die de rik, die derik, die drik, neuriet ze in zichzelf. Mooi hem komen helpen van-

daag, mooi in de berm koffie drinken, net als vroeger.  

Maar als Stef dan alles vol letters heeft, en hij zit daar te kijken, wat dan?  

Dien wringt de vaatdoek uit, veegt het aanrecht droog. Ze pakt de ontbijtkoek uit het aanrecht. 

Op het gasstel begint het water te borrelen.  
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Beetje aan de vroege kant voor koffie, denkt Diederik.  

Maar als hij weer opkijkt, is de tas ergens verdwenen en is ook zij bezig, klatsjs, weg distel-

bloem, knak, kansloze melkdistel, die Dien, dat ze hem komt helpen.  

Als een lelie tussen de distels, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. 

Diederik grinnikt.  

Hoe schoon zijn uw schreden in de sandalen o vorstendochter, de welvingen van uw heupen 

zijn als sieraden.  

Zwoele augustusdag en Dien komt hem helpen, verduld.  

Hoe blauw is de lucht en hoe wit zijn de wolkjes, straalstroomwolkjes, herfstvoorteken maar 

vooralsnog banen mijn voeten zich een weg, bietenblad bedekt alles, bietenblad spreidt zich 

breeduit, bietenblad bedekt wat het verbergt: kostelijke knol vol zoetigheid, opgezwollen knol 
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vanwege uitgespreid bietenblad dat zon vangt, schuifelen is het wat ik hier tussen de bieten 

doe, til ik mijn voeten al te hoog op, ik sta op het blad, half op het blad. Weg al wat hier hoog 

oprijst, paarse distels, gele distels, mijn sikkelvormige mes heeft een handvat van hout, glad 

ligt het handvat in mijn hand en tsjak, daar vliegt de bloem over het veld; bietenblad wordt 

bed voor de bloemen, zon en wind zullen ze verdrogen en tot geen zaad zullen deze meer rij-

pen, klatsj, weg, wie nu de bloemen bestrijdt, bestrijdt de onkruiddruk van volgend jaar. En 

deze meldebos, uittrekken dit onkruid, uittrekken met wortel en al, draperen op bietenblad, 

droogt vanzelf in, verdroogt vanzelf, kijk maar terug naar de vorige rijen. Is het nu zo warm of 

heb ik het nu zo warm? Let maar op waar je je laarzen neerplant, bietenveld in augustus is 

moeilijk om te doorwaden, als groene zee rijgt blad na blad zich aaneen en door deze groene 

zee waden twee mensenwezens, de boer en zijn vrouw, klatsj, knak, een melkdistel is hol, een 

melkdistel drukt onmiddellijk sap uit, wit sap druppelt uit wond, knak, mooie bloemen, daar 

niet van, mooie gele straalbloemen op hoge steel, daar niet van, maar een boer is beheerder, 

een boer heeft de heerschappij over zijn landen, nieuw land, nieuw geschapen land en aan dit 

land ontfutselen wij ons eten, nou ja, oogsten, maar dan toch wel in het zweet des aanschijns 

en of het nu nog zomer is of al herfst, knalblauwe lucht doorzweefd van wit, mosgroen vest 

door Dien zelf gebreid, gaat Stef niet, dan ga ik zelf wel, heeft ze dat soms gedacht? Wie is zij 

die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon. Rechts 

van mij staan de stelen in het niets, hoog boven de bieten reiken de stelen en dragen niets 

meer, schoon bietenveld rechts van mij en links staan nog bloemen, uitgebloeid geel, bossig 

disteldons, weg ermee, weg, voordat het zaad daarin rijpt, paarse stekeldistel ook tsjak, knak, 

dood, geen zaad meer dat pluist en wegwaait, weg met deze melde, omvatten, uit de grond 

trekken, plok, gooi maar neer, links helpt Dien, ook Dien waadt door het veld, voelt ze zich 

alweer zo sterk of voelt ze zich schuldig omdat Stef niet komt of wat? Of wil ze gewoon ook 

hier zijn, bij mij zijn, of wil ze bij dit midden zijn van zomer en herfst, bij dit moment van 

niets, bij dit tijdstip dat niet meer het ene is en nog niet het andere? Hoe zwoel is de dag, dat 

vest zal ze losknopen als we daar de koffie gaan drinken, in de berm zullen we samen gaan 

zitten, maar is het gras daar wel droog genoeg? Als het niet droog genoeg is, dan pluk ik alle-

maal droog spul, droge stengels, uitgebloeid blad. Ik spreid het uit tot een bankje voor ons om 

op te zitten. Ik neem een rij van haar erbij, ze zal mij inhalen en samen zullen we daar arrive-

ren en samen zullen we daar zitten en koffie drinken. 
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De peperkoek smaakt rul.  

Het bietenblad is enorm, voor wie hier in de berm zit.  

Diederik moest wel zoeken, maar hier is dan toch een droge plek.  

Daarginds was de dauw nog niet helemaal weg, hier wel, hier schijnt de zon pal op.  

De lucht is knalblauw, de wolken zijn meer vegen dan wolken en waren we vijftig jaar jonger, 

we zouden spelen. Het is werkelijk een dag om te spelen in Gods aangezicht. Het is zeldzaam 

zacht en dan is de peperkoek ook nog eens perfect gebakken, niets dat plakt aan de tanden, 

niets dat zich als een bal tegen het verhemelte verzamelt; we zitten hier best. 

Eerst de kiel uitgespreid, daar over mijn vest uitgespreid en hierop twee konten, foei Dien, 

twee zitvlakken, twee achtersten; een mens is een grappig dier, dat op zijn achterste zit. Het zit 

op de hoek die zijn romp met zijn benen maakt en voor deze dag noem ik de mens: ver-

dwaasd. Verdwaasd kijkt een menswezen uit de ogen, alsof het een moment alle reserve kan 

laten varen en zomaar zijn voorkant bloot geeft.  

De bieten zijn met z‟n duizenden. Er is een schoon gewied stuk links van ons. Er is een stuk 

met hoog uitstekende melde en distels voor ons en rechts van ons. Onze laarzen glimmen. Het 

is een natte zooi daar tussen de bieten, elk blad staat als een dakje boven de wortel dus hoe 

zou dat ooit droog worden daar op de aarde?  

„Is het weleens droog onder de bieten?‟ 

„Nee, bijna nooit.‟ 

Diederik zit met zijn linkerzij tegen mijn rechterzij, hij heeft het kopje in de kom van zijn 

hand en soms probeer ik het: doen alsof we elkaar nét kennen, alsof ik net als toen naar hem 

verlang, maar zoiets is niet meer terug te halen, waaronder zit dat toch bedolven. Och, zeur 

niet, zie ons tweeën als twee dierwezens die elkaars nabijheid verdragen, zijn schouder hier 

tegen mijn schouder, zou ik dat van iemand anders verdragen? 
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„Hij eet wel vaker niet mee, toch?‟ 

Diederik is blij dat hij zit. Melde uittrekken is toch zoiets als je schrap zetten op de grond en 

dan trekken. 
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„Heb jij dan geen spierpijn?‟ 

„Ja, hier.‟ Dien wijst naar haar schouder. Haar hand gaat terug, glijdend over haar linkerborst.  

Ze koester het hart, denkt Diederik. Ze is bezorgd om Stef.  

Ze lepelen de pap op. Droog en zonnig, heeft de nieuwslezer gezegd. Komende dagen ook 

goed weer. Hooiweer, in augustus. Diederik denkt aan de open plek op zolder.  

Eerst is het morgen zijn beurt voor de combine, verduld, hopelijk is Stef dan weer in goeden 

doen, hoe krijgt hij anders al dat stro naar binnen? 

„Jij blijft vanmiddag thuis,‟ zegt Diederik. „De rest krijg ik zelf wel af.‟ 

Ze heeft zich alweer genoeg ingespannen. 

„Thee brengen mag nog wel.‟ 

Eindelijk, ze lacht.  

„Zou de berm dan echt droog zijn?‟ vraagt ze. 

„Echt wel. En anders pluk ik duizend dorre stengels voor jou …‟ 

„Niet genoeg.‟ 

„Tienduizend dan?‟ 

„Dan komt dat land nooit schoon.‟ Plagend staat Dien op. Ze pakt de bijbel en legt die neer bij 

Diederik. 
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Bewaart ze het pannetje hier of brengt ze het vast naar Stef? 

Dien zet de juspan zolang op het aanrecht.  

Ze pakt de grote pan. Gruizig koeken de restanten tegen het grijze email. 

Klaar plaksel, die aardappels. 

Dien laat water in de pan. Ze gaat met de kwast langs de wand, draait de pan door de afwas-

bak, eerst alles nat, eerst alles nat anders laat die plak niet los. 

Er is nog genoeg eten over. Er is altijd genoeg voor drie; geen van hen beiden heeft meer ge-

geten, zij al helemaal niet, ze kreeg geen hap meer door de keel. Maar ook Diederik schepte 

geen tweede keer op. Hij had die stukjes spek erbij kunnen nemen. Nee. Het deel voor Stef is 

het deel voor Stef, zo leek hij te vinden. 

De aardappels liggen in het pannetje. De boontjes. De saus met spekjes vloeit uit waar het 

heen kan. Alles in dit oranje juspannetje, hij hoeft het maar op te bakken, hij kan het zó komen 
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halen, verduld, hij kan het toch zelf komen halen, ze hoeft hem toch niet altijd alles aan te 

dragen, pfff, ineens voelt Dien hoe moe ze is. 

Geradbraakte rug van het onkruid, vlijmende pijn in haar schouder nu ze het juspannetje de 

kelder in draagt, zo, hier staat het goed, op koele keldervloer, ze hoeft hem toch niet altijd ach-

terna te lopen. Dien loopt de keldertrap op. Uit het koele onderaardse de lichte keuken weer 

in. Ze hangt de schort over de stoel. Ze haalt de zakdoek van de haren. Ze is al bij de trap als 

ze zich bedenkt.  

„Je eten staat in de kelder.‟ 

„Stef,‟ schrijft ze er nog boven. 

Dan loopt ze de trap op. In de slaapkamer is het zacht als buiten. Dien kijkt door het raam. 

Daar is de schuur en daar ergens slaapt Diederik en na zijn middagslaap gaat hij naar de akker. 

Ze mag niet mee van hem. Ze moet rustig aan doen verder.  

Ze mág niet eens mee van hem. Diederik heeft overzicht over land en schuur. Diederik heeft 

ook overzicht over haar.  

Morgen kan hij gelukkig combinen. Door de tarwe ziet ze al bruine vlekken lopen. Overrijpe 

noodrijpe aren.  

Doe vandaag dan maar kalm aan Stef maar morgen, kom morgen asjeblieft helpen, met al die 

geperste balen stro die naar binnen moeten.  

Met een zucht stapt Dien in bed.  

Soms zijn zelfs drie mensen te weinig voor dit onbarmhartige stuk land. 
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Benno ruikt de zitting als hij de auto in stapt of ruikt hij het skai van de deur? Hij zet de tas op 

de achterbank en stapt voorin.  

„Ha pa.‟ 

„Dag jongen.‟ 

Toch wel gekir mag je dit noemen, mietje onder de auto‟s zoals deze Opel over de weg zoeft, 

Benno grinnikt in zichzelf, links verdwijnt Kampen, op hoge terp heeft die hoeve rechts zich 

teweer gesteld tegen overstromingen, groen en groen en koeien in het weiland bijeen, melk-

machine in hun midden en of Stef soms nu melkt, had Benno aan pa kunnen vragen, maar net 

op tijd denkt hij er aan. 
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Ze rijden de Ketelbrug over, kedoing kedoing kedoing, nieuw land, leeg land, verte. 

„Wat wordt dat hoog.‟ Hij wijst een perceel maïs aan.  

„Toch vind ik gewoon graan veel mooier.‟ 

„Inderdaad,‟ zegt pa.  

„Maar je krijgt veel meer voer per hectare, echt veel meer dan wanneer je bieten verbouwt. 

Volgend jaar zet ik ook een stukje.‟ 

„Pa, je wordt nog modern.‟ 

Benno ziet de kraaien hippen over de stoppelakker. 

„Heb jij alles er af?‟ 

„Alles er af ja. Stro in pakjes op het land.‟ 

„Heeft ma geholpen?‟ 

„Ma en Piet Zwart.‟ 

Kirren? Een Opel? Benno stelt zich hun oude Kever voor. Broembroembroem, hoe compact 

die op de weg lag als ze naar de familie gingen.  

Misschien is het pa zelf wel die hij ruikt, zijn wollen slip-over of zijn sandalen. Of laat hij 

scheten op de heenweg? Of draagt hij soms zijn leren bromfietsjas ook in de auto? 

De avond valt vroeg. Ja hoor, we weten wel dat het al bijna september is, dat hoef je ons niet 

nog eens extra in te peperen daarboven.  

Ineens klettert er een bui om de auto. De ruitenwissers zwiepen het vocht weg. De regen sluit 

de auto in.  

„Ik dacht al, wordt het nu al zo vroeg donker?  Nog iets van hem gehoord?‟ 

„Nee, niks.‟ 

„En ma?‟ 

„Ongerust natuurlijk.‟ 

 

 

106 

 

Dien snijdt het brood. Twee sneden voor haarzelf, drie voor Benno. Of vier? Vier. 

De sneden van Diederik liggen al op de broodschaal. Diederik wil altijd droge sneden. De lig-

gen al hier sinds vanmorgen. Straks, na het eten, snijdt ze verse af voor hem. Die drapeert ze 

scheef over de rand. Drogen drogen jullie, want mijn Diederikje wil kunnen kauwen op zijn 

brood. Ze snijdt plakjes van het roggebrood.  



 212 

Dien loopt naar de kachel. Ze moeten nu toch zo wel thuis zijn. Ze schenkt het kokende water 

op het maalsel. Ze zet de pot achter op de kachel.  

Bordjes. Drie? Vier? 

Eén op haar plek. Eén voor Diederik. Eén naast haar, voor Benno. En een bordje aan de kopse 

kant, waar Stef zit. 

Vier kopjes, plok plok plok plok. „ 

Vier messen, kets kets kets kets. 

Botervloot.  

Stuk kaas. Dien pakt het uit het papier. Ze snijdt een stuk korst weg, schaaft plakjes, legt deze 

op de schotel. Benno eet niks anders dan kaas. Dien schaaft dubbel zoveel als anders. 

Ze kijkt uit het keukenraam. De tarweakker ligt er kaal bij nu. Ganzen scharrelen over het 

land. Ze zoeken de overgebleven korrels. Boven de akker is de lucht grijs. Het is vlees-noch-

vis-weer. Grijze wolken met kieren tussendoor. Dichte wollige grijze wolken. 

Dien kijkt op de klok. Vijf over zeven pas. Blijft de hemel zo, dan moet om acht uur de lamp 

al aan. 

 

Doing, doing. Twee portieren die dichtslaan. Ze heeft geen auto aan horen komen. Dien maakt 

zich los van het raam. Ze gaat op haar plaats zitten. 
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Hij kijkt naar het huisje van Stef. Er brandt geen licht.  

Er zou ook nog geen licht branden, Benno, daar is het te vroeg voor.  

Over de lege akker scheert een valk. Ergens hier moet dat dier huizen, ik zie hem elke avond.   

Mmmh, Dien heeft koffie gezet. Avondeten en koffie ineen, eigenlijk rammel ik. Vanaf twaalf 

uur heb ik niks meer gegeten. 

Benno laat de weekendtas in de bijkeuken op de grond ploffen. Lakens en kleren natuurlijk, 

zijn ma wast ze wel.  

Dien zit aan tafel. Ze krijgt een zoen van haar zoon. Sinds hij het huis uit is, krijgt zijn moeder 

weer een zoen. Daarvoor niet. Nooit meer. Ja, toen hij nog kleuter was. 

Benno schuift zijn stoel naar achteren en gaat zitten.  

Ik pak mijn stoel en ga zitten.  
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De boterhammen lachen me toe, de kaas ziet er verleidelijk vers gesneden uit. 

Eerst ogen dicht, handen vouwen. 

„Onze vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van den boze 

Breng Stef weer veilig bij ons thuis‟ 

Want van u is het koninkrijk 

En de kracht 

En de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid. 

Amen.‟ 

 

Er is niks lekkerder. Boterham, kaas, roggebrood, slokje koffie. Zou je zeggen dat dit smaakt 

naar vroeger, toen ik nog heen en weer ging, nee, toen ik heen ging dan toch. Koffie in het 

kannetje. Acht dubbele boterhammen mee met kaas en roggebrood, tsjee, wat een smaak, alles 

dooreen gekauwd en dan bespoeld met een slok koffie, zweem van koffie mengt zich met deze 

brij in de mond, ik slik door, zweem hangt nog in de mond als ik een nieuwe hap neem, dat 

iets zo lekker kan zijn dat al een eeuwigheid lekker is, mmmh, ik denk zelfs te proeven dat 

Dien de kaas net precies heeft gesneden voordat wij binnenkwamen, de zweem van zuur die 

uit deze kaas dampt en de overvloed aan melk die elk plakje gevangen houdt, smeuïge boter 

van de noordoostelijke koeien, van grazige vette weiden en dan deze sneden brood, bruin 

brood neemt Dien altijd en mijn sneden laat ze van tevoren uitdrogen. Dien is een opperbeste 

vrouw. Ze vergeet nooit om sneden voor mij te drogen te leggen. Als dakpannen zet ze ze 

naast elkaar, vanmorgen voor nu, straks voor morgenvroeg.  

De stoel rechts van mij is leeg en het bordje dat bij de stoel hoort is leeg. Benno zit op zijn 

vaste plaats naast Dien, verduld, hij doet kaas op de stroop, zou Dien dit ook opvallen? 

De drie sneden van Stef blijven over, plus twee sneden van Dien. Zou ze om mij ook zo treu-

ren?  
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„Ik zag het aan die sneetjes peperkoek, die had hij anders altijd op.‟ 

„En toen dacht je: hee, is niet geweest?‟ 

„Er was geen licht daar, hij deed de hele tijd maar geen licht aan.‟ 

„En toen ben je gaan kijken?‟ 

„Ja. Later Diederik ook.‟ 

„Wie heb je gebeld?‟ 

„Josje en jullie beiden.‟ 

„Politie niet?‟ 

„Nee.‟ 

„Morgen komt Josje, om tien uur.‟ 

Diederik kauwt stevig op het droge brood. Het knispert tussen zijn tanden, ze vermalen de hap 

oorverdovend. Een golf van nieuwe energie doortrekt zijn lichaam. 
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Het is een glibberpad. Daar komt ze nooit tegenop. Spekglad, bevroren ijs lijkt het wel, maar 

dat is het niet, het is een wit gesteente. Dien leunt tegen de boom. Ze kan niet verder, onmoge-

lijk, maar ze móet verder, want daar ziet ze zijn rug, heel klein, heel in de verte.  

Dien zet haar pantoffel weer op het pad, maar de voet glijdt weg, „Stef,‟ schreeuwt ze. 

Stef kijkt om. 

„Dien.‟ 

„Diehien, wakker worden.‟ 

„Je droomt.‟ 

De hand van Diederik is om haar arm. 

Dien maakt zich los, draait op haar slaapzij, knijpt de ogen dicht. 

Verduld, dat Diederik haar wakker maakte. Ze wou zijn gezicht zien. Ze was benieuwd hoe 

Stef zou kijken, temidden van die kristalwitte bergen. Had hij een stok over zijn schouder? 

Een stok? Nee, de pukkel, verdomd, de groene soldatentas van Utrecht? 

Dien is ineens klaarwakker. Het liefst was ze gelijk uit bed gestapt en naar zijn huisje gerend. 

De pukkel. Is de pukkel weg? 

Het zweet breekt haar uit. Of is het soms midzomer buiten? 



 215 

De gordijnen hangen stil.  

Zompig dompig weer, Stef zou het wel weten, bedompt, vermomd, overrompeld, nee, ze kan 

er niks van, hier klopt niks van Dien Sien Pien Mien Fien Gina Stina Mina 

Dien slaapt. 
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Zwaaiende zwaaiende ratelpopulier in de wind maar zo zachtjes zwaaiend, de kiel hoeft niet 

eens aan buiten, een blouse is genoeg, hoe anders was dat in het begin van de week. Scherp 

koel, voor afschaduwing van de herfst, nu niet. Diederik zet de melkbussen op het karretje, het 

melkgerei.  

Wat een zachtheid, wat een zachte lucht, zal hij nóg een stuk gras maaien vandaag? Berichten 

luisteren straks om half acht. Zijn bloed gaat sneller stromen, verduld, dat gras is hard genoeg 

gegroeid met al die regendagen, daar kan zeker nog een snee af.  

Hij klemt een velletje in de zeef, zet de zeef in een emmer. 

Ha, voetstappen, Stef gaat mee.. 

„Morgen pa.‟ 
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Tsjezus, wat is het nog donker. De traktor hobbelt over het pad, het gepruttel rijt de schemer 

uiteen. Benno laat zich dooreen schudden, zijn hoofd is nog niet onder de kraan geweest, tsje-

zus, dit is nog nacht. Hij wrijft over zijn hoofd, alsof hij de huid daar met geweld wakker wil 

duwen. Ai, was hij maar in bed blijven liggen. Hij zou hier hobbelend en wel nog weer in 

slaap kunnen vallen, schemer, zwoele lucht, prutteldepruttel… 

„Benno.‟ 

Nu is hij pas echt wakker. Pa neemt een ruime bocht, stuurt het karretje terug tot het keurig bij 

de melkplaats staat, draait het kontact uit. Ineens is het oorverdovend stil. 

Hij springt in het gras. Verspreid over het weiland liggen de dames. Met een boog loopt Ben-

no om hen heen. Het gras is natter dan hij dacht, in een mum zijn de broekspijpen nat. Nog 

een geluk, dat hij laarzen aan heeft.  
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Wie loopt naar de verst gelegen koe, die loopt naar het eind van de wereld, het is ineens stuk-

ken lichter, even is Benno blij dat hij niet meer in bed ligt. Hij zou wel door willen sjouwen, 

hij stelt zich Stef voor die hier loopt en loopt door de lege wereld, daar is de laatste koe. Ze 

maakt aanstalten om overeind te komen, zet de voorpoten onder zich, strekt de achterpoten 

en… Benno grinnikt. In de benen is ze. Melkmachientje op vier poten, kan zichzelf naar de 

boer verplaatsen. 
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Vandaag komt Josje. Vandaag moet het hooi gekeerd en gekeerd en gekeerd worden en dan 

binnen gehaald. Vandaag is zaterdag. Matten oprollen. Matten uitkloppen. Vloeren dweilen. 

Vandaag is hij vier nachten weg. Vandaag moet ze naar de winkel maar misschien wil Benno 

dat wel doen. Als hij Diederik niet hoeft te helpen.  

Dien reikt in het kastje. Het ei is nog lauw. De meeste kippen zijn al klaarwakker. Ze staan 

van de korrels te pikken. Een enkeling is nog aan het wakker worden. Net mensen, uitrekken, 

geeuwen, lodderig voor zich uit staren en dan pas echt het nestje uit komen. Dien mag rustig 

in hun hokje met haar hand. Hoe ongelooflijk lichtjes een kip kan zijn, kan liggen op het ei en 

dit toch niet kapot maakt. Zo losjes mogelijk probeert Dien haar vingers te laten zoeken, zich 

te sluiten rondom het ei.  

Ze loopt zigzag het hok door, spiedt het stro op de grond af, ziet daar nog iets ronds en wits 

liggen, bukt en raapt het ei, kan nog mee in de emmer.  

Dien draait het licht uit in het kippenhok, stapt over het randje, staat buiten. Zaterdag. Onver-

licht staat zijn huisje daar als een vlek in de ochtendschemer. Dien zet de emmer met eieren op 

de grond. Ze maakt de bovenste knoop van haar vest dicht. Ze pakt de emmer op en loopt naar 

de schuur. 

Ze maakt de kist open, legt een nieuwe laag karton op de eieren, trekt de stoel bij. Ze pakt een 

ei, legt deze in het holletje. Ze poetst een veertje van het volgende ei, legt het in het karton, 

spitse kant omlaag. Buiten wordt het licht. 

De kist gaat dicht. In de emmer liggen nog twee eieren. Die gaan mee naar binnen. Zijn deze 

twee eieren genoeg? Twee eieren door het beslag, genoeg. Ze zijn toch maar met z‟n drieën 

vanmorgen.  
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Josje duckt het erf op, zoals zijn broer zou zeggen. Het dak van de deux chevaux is open. 

Naast de schuur staat de platte wagen al klaar, compleet met klossen en rollen. Hooi binnen 

halen dus in plaats van de familieraadpleging, even ergert Josje zich, is hij daarvoor uit 

Utrecht naar hier gekomen. Dan is de ergernis weg. Hij ziet het helemaal voor zich: Er Moet 

Gehooid Worden en Stef is er ook al niet, hup, overall aan, dan maar vergaderen op het land.  

Hij is niet verbaasd dat hij binnen niemand aantreft. Dien ook niet? Dien ook niet. Wel haar 

handschrift: „Er is thee in de muts.‟ 

Hij neemt de thee mee naar buiten. Hij loopt naar het huisje van zijn broer. Stef heeft vast wel 

ergens een korte broek. De keukendeur is gewoon open. 

 

Met de hooivork over zijn schouder loopt Josje naar het land. Geruit overhemd, versleten kaki 

broek. Nee, geen korte broek te vinden maar zo is ook goed. De dag is zeldzaam zomers, de 

klei van het pad is ingeklonken tot spleten en van godweetwaar zijn vlinders te voorschijn ge-

komen, vlinder balanceert op distelbloem, witte vlindert dartelt boven het pad, van stadspsy-

choloogje verandert Josje stap na stap in de boerenzoon die maar één ding te doen staat: keren 

dat hooi, keren naar de zon en nog een keer het weiland over, opnieuw keren en dan binnen 

halen dat hooi. Josje is verbaasd over zichzelf, dat dit het enige juist is dat hem te doen staat, 

wég alles wat hij onderweg zat te repeteren: hoe ziet ieder van ons het probleem, hoe komen 

we tot een besluit, tot een unaniem besluit. Weg omklevende gedachten, weg psycholoog die 

hij uit zou moeten hangen, hier zijn twee benen die hij godzijdank heeft om mee voort te stap-

pen, hier is een gavel over zijn schouder en zijn hand die de vork losjes op de plek houdt. Hier 

is de zon onverbloemd overdadig, hoerig bijna zoals hij schijnt, toegift, nog nét geen septem-

ber. 
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Al sta je maar.. 

Al sta je hier maar… 

Dien steekt het plukje hooi aan de vork, legt het op de rol.  
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Ze had nog best thuis kunnen blijven. Ze schuifelt hier maar wat over het land, Diederik maakt 

rollen van het hooi, Benno heeft de traktor van Zwart met de balenpers daarachter, nee, de 

Zwartjes zijn niet zo streng als Diederik, al zijn ze van de zwarte kousen, dat hooi halen ze 

rustig binnen op zondag, morgen wordt immers een nóg mooiere dag, neem maar mee die ba-

lenpers en die traktor, oogsten jullie maar lekker op zaterdag, komt goed uit… 

Dien schuift restjes hooi op de gavel, alle beetjes helpen, zuinigheid met vlijt maar ze loopt 

hier maar wat te dolen, dadelijk moet ze écht helpen als de balen op de wagen moeten, tuur-

lijk, ook dat karwei moet klaar zijn voordat de Dag des Heeren begint, ha ha, ze is toch wel 

met een steile gereformeerde getrouwd, ook thuis zouden ze hier niet zo zwaar aan tillen, voor 

haar vader gold maar één ding: wat geeft het beste hooi, haar vader was echt niet minder gelo-

vig dat Died, anders.. 

Wat een dag, wat een dagen al en dat terwijl het eind augustus is, nee, moe wordt ze niet van 

dit geslenter, ze loopt hier maar wat over gods akker zogezegd, eerst geeft hij een natte augus-

tusmaand dat alle gras overvloedig doet groeien en dan hier ineens deze hoogzomerse dagen, 

nee, er is waarschijnlijk geen boer in de hele noordoostelijke die niet een stukje gemaaid heeft. 

Dien heeft haar lage klompen aan, smal strookje leer houdt de klompen aan haar voeten, zat 

dat bandje daar niet dan zou ze echt aan het sloffen zijn, ooit was er nog iets op het hout ge-

schilderd, iets in roze, het is verbleekt, het is weg gebarsten, wat is een mens, het ene moment 

opgenomen in dit warme bad van een zaterdagmiddag, het andere moment in het schrijnende 

besef: weg is Stef. Pukkel mee, geruststelling, je neemt je pukkel niet mee als je jezelf gaat 

verdrinken, niet dat ze ooit aan verdrinken dacht trouwens, vreemd genoeg heeft ze ergens in 

een hoekje van haar hersens het besef dat hij zich wel redt. Of kan er toch iets gebeurd zijn? 

Ontvoerd? Bestolen? Vermoord? Moeten ze het tóch melden bij de politie? Straks met Josje 

overleggen, gelukkig, Josje komt straks. Hoe komt ze er bij dat Stef zich wel redt.  

Dien schuift de gavel over de grond, verzamelt dorre sprieten, sprieten sproeten om met Stef 

te spreken, haar armen waren al bijna de zomer vergeten, vandaag komt er weer kleur op haar 

armen, vandaag donkeren de sproeten, gladde steel in haar handen, lange handen en lange 

vingers, zoals Stef die ook heeft. Stef redt zich? Eigenlijk wel, gelooft ze.  

Fuutfuut fuuhuut, wat een zaterdag, hemd en onderbroek en jurk en schort, dat is alles en de 

zon stooft hen allen en de zon stooft het gras, perst het laatste beetje vocht uit de stengel, vezel 

blijft over, geraamte, harde droge deel, is dit een teken van god, deze tropisch warme dagen na 

een natte augustusmaand, oogst nog maar een keer, dit hadden jullie niet gedacht hè, is dit een 

teken dat Stef… 
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In gedachten schuift Dien de plukjes gras op de gavel, de ijzeren tanden zijn net zo slank als 

de steel en net zo slank als haar handen. Fuuhuut fuuhuut, waar zit die fuut? Dien kijkt om 

zich heen tot haar blik blijft haken. Stef!!! Het zweet breekt haar uit. 

Nee. Josje.  
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Diederik gaat eerst over het land. Hij rijdt de Mc Cormick van Zwart. Daarachter de hooipers, 

de New Holland zolang ik me herinner, smalletjes poept hij de pakjes uit.  

Dien bestuurt onze traktor, Josje en ik doen het zware werk.  

„Wisselen we straks wel om hè,‟stelde hij voor. 

Ik zei: „Jij mag op de wagen.‟ 

Hij zei: „Nee Benno, jij.‟ 

Ik zei: „Nee, jij.‟ 

Ik zweet  aan alle kanten, oei, ai, de hitte beneemt me al zo ongeveer alle adem en dan nog die 

balen op pakken, omhoog steken. Josje bouwt echt netjes. Alsof hij burchtje speelt, zo bouwt 

hij de pakjes om zich heen,  

„Wacht Dien, water, geef me even de fles.‟ 

Dien zet de traktor af. Ze reikt met het pakketje kranten met ergens middenin de fles, aah, lek-

ker, 

„Jjij ook?‟ 

Josje wil ook. Hij zit op de hooibalen, zijn benen bungelen voor het ineen geperste gedroogde 

hooi,  grapjas, om Stef z‟n kleren aan te doen. Hier zijn we bij elkaar, wij drieën van hetzelfde 

bloed, Lettie ontbreekt, Lettie had zeilweekend, Stef ontbreekt ook en daarom zijn wij hier, 

deel van ons bloed, deel van ons vlees ontbreekt, spoorloos verdwenen, 

Ook Dien neemt een slok, alle drie van dezelfde fles, ze wil de dop er alweer op doen, nee, 

„Wacht, geef me nog wat.‟ 

„Wat vindt jij Dien?‟Vraagt Josje. 

„Niet aangeven,‟zegt ze. Onder haar rode zakdoek komt een pluk haar te voorschijn.  

„Hij loopt niet in zeven sloten tegelijk.‟‟ 

Josje wil ook nog water. Het klokt uit de fles zo gauw hij die aan zijn mond zet. 
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Wat hij vindt, vraagt ma aan hem en ik zou het zweren, ze verlaat zich meer op Josje dan op 

pa. 

„In Utrecht was hij ook weleens zoek, maar eerlijk gezegd, bezorgd was ik nooit. Benieuwd, 

dat wel. Zo is het nu ook.‟ 

Het gezicht van ma ontspant. Wat zal pa wel niet denken. Staan ze daar een beetje de tijd te 

verlummelen, zij drieën. 

„Het enige is, wat zeggen jullie als iemand naar hem vraagt.‟ 

„Ja, wat zeggen we.‟ Ma versombert.  

„Zullen we hem naar het andere einde van de wereld denken? Bijvoorbeeld naar ome Henk, 

dat die dringend mankracht nodig had voor zijn kippenfarm?‟ 

Ik grinnik. Stef en kippenfarm. 

„Is het niet iets geloofwaardiger als we ome Henk een fruitbedrijf toekennen?‟ 

„Goed, heel goed. Ome Henk zocht dringend een medewerker voor al het snoeiwerk.‟ 

„Snoeien? In augustus?‟ 

De fles is bijna leeg. Ik veeg het zweet van mijn voorhoofd. 

„Mag ik?‟ 

„Toe maar. Ik heb nog twee flessen.‟ 

Dat moedertje van mij. Trefzeker, helder, vooruit denkend. Heb ik haar bloed? Heeft Stef haar 

bloed? De fles is slank en glad in mijn hand. Ik draai de schroef op de fles. Flessen met 

schroefdop, daar moet je zuinig op zijn. 

„Wat een dag,‟zegt ma en ze stapt op de tree van de traktor, gaat zitten, draait het sleuteltje 

om. Broembroembroem, pruttelt onze John Deere. 

„Ruilen?‟ vraagt Josje. 

Goed, nu ik een tijdje op de wagen. 

Stef. In de States. De appels die geplukt moeten worden; al het snoeiwerk dat er aan zit te ko-

men. 
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Water… 

Nog een paar rondes en ik kan thuis water drinken of wil je persé nu of wil je persé bij hen 

staan, bij Dien en Josje en Benno, bij zus en broer en zoon, bij bloed van elkaars bloed, wil je 
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bij hen drieën staan? Och nee, ik tuf verder, Zwart heeft zijn traktor zelf ook weer nodig, de 

New Holland rammelt en schudt achter me, duwduwduw hooi bijeen, touwtje om het pakket, 

plok, spuug uit, in- en indroog hooi deze keer, nog geen seconde hoef ik bang te zijn voor 

hooibroei, zeldzaam krachtig is de zon en dat eind augustus, is daar soms iets niet in de atmos-

feer dat er anders wel is? Iets dat de zon werkelijk geen strobreed in de weg legt; daar arrive-

ren de stralen hier tegen de aarde, verzengen het gras, lossen op wat ook maar enigszins wate-

rig is, zzzjt zzzjt zzzzjt, weg ermee, wat overblijft is geraamte van gras, vezelige stengels, ve-

zels. En geur. De geur van hooi die je dan in de winter uiteenspreidt. De geur overleeft de 

winter, hoezo, wat zóu ik jaloers zijn op die drie, verduld, ze staan nog steeds water te drin-

ken, maar ik, jaloers? Op Josje, die zomaar mee aanpakt. Op Dien, die vanmiddag rustig de 

traktor bestuurt. Ja, ze verwende hem altijd veel te veel, haar broertje, daar blijf ik bij maar 

wat kan ik daar van zeggen, ze zijn een hechte familie, bij ons zou zoiets niet gebeuren of 

wordt je zo hecht als je vader vroeg dood gaat. Nee, daar komt het niet door. Ze komt gewoon 

uit een warm nest en ik kom uit een ander nest, laat ze Stef ook maar verwennen en iedereen 

die ze wil, als je vanavond maar weer met mij vrijt, vorige week vrijde ze niet met mij, vorige 

week was ze vervuld van de afwezige Stef, mijn lichaam is nog niet verdroogd in de zon, mijn 

lichaam is nog niet afgesneden als het gras, mijn lichaam is nog niet dood, kijk maar, Diederik 

schudt zijn ene arm los, neemt de bocht met zijn andere hand, zie maar, Diederik staat op van 

de zitting, stuurt de hooipers langs de rolletjes, arm recht onder zich, hand kan net bij het 

stuur, kijk dan naar mij, ik leef… 
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Slaap Welmoet slaap, slaap maar Welmoetje slaap, elke ster aan de hemel zegt: ik waak, ik 

waak, ik waak, ik waak, „kwaak, „kwaak, „kwaak. 

Hij had door de Flevopolder kunnen rijden. Josje neemt liever de oude vertrouwde weg naar 

Kampen. Om half tien en nu al donker en nu nog rijden met open dak, wonen we in de tropen 

of zo? 

Het water van de IJssel is spiegelglad. Onvervormd verdubbelt het stadsgezicht zich in het wa-

ter. Nee, ze zeggen niets. Daar was ook Diederik het mee eens. Niets duidt op moord, niets 

duidt op zelfmoord, geen van hen vieren denkt dat hij zich niet zal redden, dus waarom de 

jacht geopend? 
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De Deux Chevaux pruttelt naar Zwolle. In de voorhuizen brandt licht. Men leest. Men braadt 

het vlees voor morgen. Men houdt de zaterdagse wasbeurt. Nee, er zijn niet veel boeren die 

niet hebben gehooid vandaag, shit, waaw, Benno en Diederik konden lekker aan het bier, ook 

hij snakt er naar.  

Ijl draagt de brug hen over de rivier. In het zuidwesten hangt de sikkel. Josje wéét waar hij 

naar toe gaat. En Stef? Stefje waar ben je? Ik tel tot honderd en dan vind ik je. Eén twee 

drie… 

Rustig rijdt Josje over de provinciale weg naar Harderwijk. Wie een slapend kind thuis heeft, 

die is niet meer roekeloos in de auto.  

Psycholoog Josje. Psycholoog Josje stond met zijn mond vol tanden vanmiddag, natuurlijk, de 

terugkeer naar de Noordoostelijke was een vlucht voor Stef, zoveel is zeker. Wat ook zeker is: 

de verhuizing naar Dien en Diederik was nooit zijn keuze geweest, als het aan Stef en hem ge-

legen had waren ze thuis gebleven met Bernard maar nee, van de ouderlijke hoeve moesten ze 

naar het kale land, lief genoeg van Dien en Diederik maar… 

„Stefje, waar zit je?‟ Josje roept het de avond in. Gelig schijnt de koplamp over het asfalt en 

vergeleken met langs zoevende Opels en Fords kruipt Josje over de weg. 

Verdomd, dat zelfs Diederik Stef in staat achtte om zichzelf te redden, dat trof Josje. Nou ja, 

hij gedroeg zich best wel lastig, kon van het ene moment op het andere zijn werk in de steek 

laten, nou ja, de koe die hij aan het melken was zou hij nog wel afmaken maar dan, weg.  

„Lastig voor mij. Maar zelf weet Stef echt wel wat hij doet.‟ 

Josje duwt de cassette aan. Janis Joplin schalt het duister in en haar schrille stem heeft nog niet 

ingezet of Josje huilt.  

„Stef.‟ 

 

 

116  

 

Het kerkgebouwtje heeft dwarse uitsteeksels. 

Je kunt de fiets tegen de inham kwijt. 

Je kunt de fiets tegen de gemetselde uitsteeksels kwijt. 

Benno ziet haar fiets staan. Vanavond kan het hem niets schelen. Vanavond zet hij zijn fiets 

pontificaal tegen die van Dorien. 

Het grint knerpt als hij naar de achterdeur loopt. 
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Hun honk is afgetimmerd op de zolder. Ze hebben het zelf onderhanden genomen. Oranje 

schuine muur. Paarse achterwand. Sinaasappelkistjes groen geverfd. Staat voor geen meter, 

die lange tafel middenin met de stoelen. Maar het is wel verdomde gemakkelijk. Haha, ze 

hebben het hele gebouwtje tot hun beschikking, gloednieuw neergezet achter de kerk, maar 

poe, daar krijgen ze hen echt niet in. Benno gaat de krakende trap op. 

 

Yes, Dorien. Prediker drie vers één.  

„Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd.‟ 

Dat doen we nog steeds, ha ha, de lessenaar staat nog steeds op tafel en daarop liggen haar 

velletjes papier, sommige dingen vinden we zo grappig van vroeger, zoals bijvoorbeeld deze 

lessenaar, heeft Timmie knalrood geschilderd. Dorien staat. De haren reiken tot haar ellebo-

gen, zitten ze in de weg dat duwt ze de haren weer achter haar oor; haar jurk is blauw als de 

nacht, diepblauw met een geborduurd stuk precies middenvoor, precies voor haar borsten zo‟n 

stevig geborduurd stuk stof. Verdomd, ze haalt de Grieken erbij en ze haalt de taoïsten erbij, 

geinige grappige slimmerik, alles wisselt elkaar af zoals yin en yang, jezus, ze leest ons het 

hele hoofdstuk voor tot slot, 

„Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om dat niet te doen.‟ Ik krijg geloof ik een stij-

ve, iedereen is van het land verdwenen en Dorien is met mij bovenop de vracht hooi en wij 

bouwen een burcht van balen om ons heen en we spreiden haar jurk uit en daar ligt ze op… 

„Vraagstelling: wat bedoelt Prediker met: “ieder heeft zijn uur en alles onder de hemel heeft 

eigen tijd?” Kunnen we dat op de rouwkaart van onze ouders laten drukken of wordt hier iets 

anders bedoeld?‟ 

Nee, vast niemand anders, die op haar is, niemand hier wil zo‟n slimmerikje. 

Komt Hans natuurlijk aan met: „Wij staan immers in Gods handpalm geschreven, zie ……… 

en zo zijn er meer aanwijzingen in de Bijbel, zie ook …..‟ Hans is onze eigenste Billy Gra-

ham, hij wil maar dat wij jezus in ons hart nemen, maar bij ons krijgt hij geen poot aan de 

grond. 

Freek neemt het woord. 

„Ik weet niet beter dan dat God onze tijd kent van geboren worden en van sterven, wat jij in de 

inleiding schetst hoor ik voor het eerst, ik kan daar niet over oordelen Dorien.‟ 

Heldere taal Frekie.  
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Je ziet geen borsten in zo‟n Afghaanse jurk en die stijve is gelukkig gaan liggen want na de 

pauze krijgen we varia, Ali was aan de beurt en godweet wat ze bedacht heeft, misschien wel 

roetmannetje spelen en dan kan ik toch niet daar staan met zo‟n tentstok in mijn broek. 
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Ze draait de doucheknoppen open, zet de koude kraan iets verder, lauw, liever lauw vandaag 

dan dampend, alles plakt aan de huid en alles kriebelt in de haren, geen bovenraampje beslaat, 

buiten is de lauwe zaterdagavond, het doucheraampje wordt scheef op zijn plaats gehouden, 

kon Dien het er maar uit rukken, voor haar part was er zelfs geen muur vanavond, huiverend 

stapt ze onder de straal, brrr, nét kouder dan zijzelf, niks nu, niks dan hier staan in een stort-

vloed van water, laat maar stromen dat water, laat maar spetteren naar alle kanten, vandaag 

heeft ze gehooid, ja, twee vrachten hooi staan in de schuur opgetast,  daar mag wel enige ver-

spilling tegenover staan, Dien duwt het water in haar haren, alles graag, alles doordrenkt 

graag, ook die droge haren die zich schuil houden onder de buitenste laag, overal water graag, 

weg met zaadjes en vliesjes en wat al niet onderdak gekregen heeft op haar hoofd, Dien gaat 

met de vingers door de haren, van voor naar achteren bovenop het hoofd, opzij, andere zij, van 

oor naar oor, druip maar, doordrenk maar. Ze pakt het stuk zeep, geen washandje vandaag, 

frisse zeep in de nek, over de schouder, over de oksel, andere kant, borsten, buik, vagina, bil-

len, ze legt het stuk zeep terug, masseert alle zeep tot een glad schuimig laagje.  

Ze stapt weer onder de straal, heeft zin om niks te doen met haar handen, laat deze straal het 

werk maar doen, dit lichaam heeft genoeg gebukt, gedraaid, getild. Ze strekt de armen naar 

omhoog, weg zeep uit de oksels, druip maar omlaag, overvloedig water, kolk maar weg door 

het putje; nooit is Dien zo verspillend met water geweest als nu. 

Ze pakt de palmolive, knijpt een kolkje in haar hand, verdeelt het over de haren, masseert de 

shampoo in, overal, achter de oorschelp, langs de haarrand, geen millimeter slaat ze over van-

daag. Ze wrijft haar handpalmen over de schedel, opzij, achter, naar boven, over de slapen, 

gloeiend schoon graag alles.  

Ze stapt onder de straal uit, wittig stroomt een waterval voorlangs de ogen, ogen dicht dan en 

staan en schoonspoelen, kats glad is het weiland nu, kats lichtgroen ligt het erbij als geschoren 

en zij vieren met vier paar armen en benen, zij hebben het hooi van het land gesjouwd, zij vie-

ren hebben het onderdak opgetast, Dien opent de ogen, haar slapen bonzen, zou ze die kranen 
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niet eens dichtdraaien? Twee wagens hooi voor de winter en Josje die gewoon mee aanpakte 

en Josje die zózeer hetzelfde dacht over hun broertje, Dien voelt zich kilo‟s lichter. 

 

 

118 

 

Dit is geen zweet van een dag, dit lijkt op zweet van een hele maand dat hem aankleeft, Diede-

rik is geradbraakt, alsof hij dagen gehooid heeft en niet alleen vandaag. Kreunend staat hij op 

uit de lage rotanstoel, ai, èh, hij duwt zich verder omhoog, laat de ene hand los, gaat rechter op 

staan. Hij houdt zijn handen tegen zijn onderrug, als om het daar te spalken. 

Nee, nog niet de douche in, Diederik gaat naar buiten, stapt het plaatsje over richting schuur. 

Hij duwt de deur open, staat stil, ademt diep in. De schuur is bezwangerd van het verse hooi. 

Diederik trekt de deur dicht. De hemel hangt helder boven het huis en in het oosten, verduld, 

de w van Willem, nee, van… Weet hij niet meer. 

 

Hij geurt naar zeep. Zijn pyjama geurt naar zon. Voor de rest is Diederik nog steeds de kreu-

pele boer die bij elke tree zijn rugspieren voelt, alsof het been met gebutste gekwetste dra-

denmassa aan de romp vast zit, vloeken zul je hem niet horen doen, kreunen doet hij ook niet 

meer hardop, Dien zou hem kunnen horen. Of zou ze al slapen? 

„Hoi, Diederik.‟ 

„Slaap je nog niet?‟ 

„Ja, ik slaap al.‟ 

Ze komt met haar arm, doe maar uit die pyjama, ze streelt zijn been, ze gebruikt haar onder-

arm als hand, ze scheert langs zijn geslacht dat zich opricht, wacht tot haar arm daar weer nét 

langs beweegt, welke lichtheid is daar in Dien gevaren of krijgt hij van twee zaterdagen tege-

lijk of zo? Hij stopt zijn vinger in de mond voor speeksel, reikt naar haar vagina, maakt het 

daar nat, neemt nog een keer speeksel en brengt het naar haar, alsof het daar binnen wacht op 

dit vocht, dit vocht van buiten, het trekt zich samen in haar, het verplaatst zich in haar, Diede-

rik slaat zijn been over Dien. 

„Gehooid?‟ fluistert ze in zijn oor.  

„Nee,‟ fluistert hij in haar oor. 
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Hij hoeft zich niet meer uit te sloven voor haar, gebutst lichaam beweegt met flauw ritme, 

drukt zich uit. Diederik gaat liggen, hoofd in haar oksel, armen boven haar hoofd, alles ligt, al-

les ligt.  
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Het land is kaal. De weilanden zijn geschoren. De graanlanden zijn stoppelvelden. Sommigen 

akkers zijn zelfs al omgeploegd. Een verdwaald uienveld nog. En de bieten natuurlijk nog. De 

bieten staan overal nog op het land maar beschutting? Geen weiland met hoog gras, geen 

graanveld met hoge halmen. We kunnen toch niet onze twee fietsen hier in de berm leggen en 

het weiland in gaan, zo duister is het niet dat dit ons zou omgeven, iemand die langs kwam 

zou ons als een donkere vlek zien liggen, nee, kan niet. Hoewel, wie komt er eigenlijk langs? 

Zijn verdomd zachte hand hier in de mijne en vier wielen over de weg en wonen we in een 

zuidelijk land of zoiets? Alles zou uit kunnen en nog hadden we het niet koud, de lauwe lucht 

strijkt langs mijn polsen en kruipt onder de mouw, de lucht is een bad waarin mijn blote benen 

op en neer bewegen, weinig sandaal aan de voeten, trap maar losjes in de rondte benen van 

mij, beweeg mij maar voort door de avondlucht, lauwe lucht kruipt onder mijn rok door, geen 

dij hoeft zich teweer te stellen vanavond, mijn bedoeïden jurk is van stille katoen, van juteach-

tige grove katoen en welke vrouwen hebben de onderrand geborduurd, losjes laat de rok de 

avondlucht binnen, mijn benen dompelen zich onder, één voor één voor één voor één, ver-

plaatsbaar bad, nee, overal bad, één groot lauw bad is de avond en mijn hand is tegen de zijne. 

Hij maakt hem los, legt zijn hand om mijn nek. 

„‟Taoïstje.‟ 

Maar al vóór hij het zegt ontspringt het daar en lekt tegen het zadel, de Melkweg is getuige die 

als een schijf van zuid naar west hangt, de Grote Beer is getuige die als een steelpan onder de 

poolster hangt. Staat. Zich bevindt. Och, waarom is toch nergens hoog gras om ons in te ver-

stoppen, om onze fietsen aan ieders oog te onttrekken, mijn borsten zwellen tegen het bor-

duursel van de jurk, stijf van borduursel is het bovenstuk van deze jurk waartegen mijn bor-

sten drukken, ze dijen uit in de breedte, ze kunnen niet verder, thuis hoef ik echt geen plek te 

zoeken want vader slaat ons dood als hij ons vindt. Onder de sterren te liggen maar hoe moet 
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dat, het weiland is kaalgeschoren, ik zie zelfs de licht golvende banen waarlangs het gemaaid 

is, och, lang lang slordig gras… 
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Ze schuift de gordijnen open. Glasachtig is de lucht, er drijven drie grijze wolkjes. Apart. Sa-

men. Ergens wolk geweest, ergens uiteen gedreven, zweven nu gedrieën, romantische gedach-

ten hou je er op na Dien, op de vroege morgen. Het ziet er wel akelig opgeruimd uit hier, zou 

Stef zeggen. Hij zou zijn eigen huisje niet eens terug kennen, keurig de vier stoelen om de ta-

fel, aanrecht leeg, Dien loopt naar het kamertje, haar sokken aaien de houten vloer, overal 

hout, wou Stef, plank na plank heeft hij zelf gezaagd en zelf aaneen gelegd. Dien maakt de 

gordijnen open, vaag rood is het in het oosten en verduld, donkergrijze echte wolken stijgen 

op. Dien zet „De koperen tuin‟ terug op de plank, pakt een nieuwe uit zijn Vestdijk collectie, 

je bederft je ogen nog eens, zegt Diederik, jaloers is hij, jaloers dat ze de wereld van haar 

broertje wil kennen. Dien gaat naar de slaapkamer. Schone lakens jongen, als je terug komt. Je 

kunt zó in je bed stappen. Zelfs de pyjama is schoon die onder het kussen ligt, maar dat weet 

alleen zijzelf, dat heeft ze natuurlijk niet tegen Diederik gezegd; ze vindt het zelf eigenlijk ook 

veel te gek. Zwart vliegtuigje tegen glasachtige lichtste blauwe lucht, verduld, ze ziet het nu, 

elk wolkje zweeft naar het reservoir daar, het is eindpunt en geen startpunt, goed zo, regen 

maar ergens anders wolkendreigers, alleen niet waar Stef is. Dien zet het bovenraampje open, 

zo jongen, frisse lucht.  

Ze loopt het huisje door, pakt stapt in de klompen, verlaat de oprit en knerpt over hun eigen 

grint. Alle appels oprapen vandaag en schillen en wecken en misschien dan nog even lezen. 

„Terugkeer naar Ina Damman.‟ Of is Diederik jaloers dat ze haar wereld verruimt.  

Verduld, hij zit al aan tafel, roetsj, boek op aanrecht, hoofddoek af, zitten. 
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„Waar was je?‟ 

„Dat weet je toch, gordijnen open doen.‟ 

Is ze eigenlijk met hem getrouwd of met haar broer? 
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„Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil 

geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en ver-

geef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leidt ons niet in verzoe-

king maar verlos ons van den boze want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid amen.‟ 

Diederik tilt het deksel op.  

„Ze dampen niet eens meer.‟ 

Verduld, hij kan het niet laten. De bovenlip van Dien staat strakker om de kaak. Zij pakt de 

eerste pannenkoek. Diederik neemt de volgende, met spek middenin. Zwijgend reikt Dien hem 

de strooppot. Rinse appelstroop hetgeen zoveel betekent als stroop van een beetje appel en van 

veel biet. Het glanst diep bruin in het ijzeren blikje. Prima voor de boeren, rinse appelstroop. 

Teel maar bieten, teel maar bieten, wij hebben meer bieten nodig voor onze rinse appelstroop. 

Diederik heeft zijn pannenkoek eerder op als Dien en dat had ze dus al gedacht, want de vol-

gende is er weer eentje met spek. Ze bewaart uitgebakken stukje spek en ze legt die middenin 

de pannenkoek, nou ja, ze legt het stukje in de pan waarschijnlijk en giet het beslag daar om-

heen, spek in beslag gevangen en als Benno dan weer eens zei: „En ik dan, waarom krijg ik 

geen spek?‟ dan zei Dien: „Je vader werkt hard.‟ Zo, de lijnen waren weer duidelijk maar hier 

zitten ze nu met z‟n tweeën, ze leest ook nog eens de hele boekenkast leeg van haar broertje.  

„Je kunt toch naar de bibliotheek gaan,‟ zegt Diederik. 

„Ja, ik kan ook naar de bibliotheek gaan,‟ antwoordt Dien. Wat zou ze antwoorden, wat zit hij 

hier toch weer te etteren en de dag begon zo mooi, zo uiterst helder toen hij naar het land tufte, 

tintelende morgenlucht, bedauwd gras waar de koeien nog slaapdronken doorheen liepen naar 

het melkstel, hijzelf droeg rubber laarzen, niets deerde hem. 

„Het was een mooie morgen.‟ 

Dien kijkt verrast op, maar ook nog ongelovig. 

„Sliepen ze allemaal nog? En Doortje, was ze lastig of viel het mee?‟ 

Diederik smelt voor haar blik. 

„Het wordt een alderebastend mooie dag. Ergens vandaag komen er wolken maar wanneer?‟ 

„Ik ga de laatste appels schillen. Dat kan dan mooi op het plaatsje.‟ 

„Boek erbij zeker, plaagt Diederik.  

„Ja natuurlijk, boek erbij.‟ 

Zal hij vandaag de eerste aardappelen voor haar uitgraven? Ja, dat gaat hij doen. Daar zal ze 

van opkijken.   
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Ze maakt de appelmoes per soort. Eerst inzamelen? Alles? Of eerst schillen?  

Ze verlangt er naar om te zitten. Ze verlangt er naar om valappels te rapen, om ze veilig te 

stellen voor de winter.  

Dien zet de emmer bij de kraan. Ze kan rustig water op de appels laten lopen. De emmers zijn 

toch allebei oud en lek. Weg met de grassprieten. Het water valt op de rode appels. Het water 

spettert alle kanten op. Dien gaat op een afstandje staan. Ze moet nu iets hebben dat schoon is, 

iets om ze zolang op te leggen.  

Dien haalt aardappelzakken uit de schuur. Ze klopt ze uit tegen het beton. Weg stof weg stof 

weg stof.  

Op het plaatsje liggen twee appelbergen op twee jute zakken. Dat gaat nooit lukken, al deze 

appels, vandaag.  

 

Dien zoekt onder de James Grieve. Waar een appel valt komt een bruine plek, in een mum 

komen er insecten op af, het is hier een gezoem van jewelste, het ruikt naar rottend vrucht-

vlees, zoetig, alcoholachtig, wat écht half aangevreten is laat Dien liggen, maar de rest neemt 

ze mee, ze gaat redden wat hiervan te redden is en de rest krijgen jullie weer terug goede beste 

vliegjes wespje vlindertjes, zoek ze maar op de vaalt straks, zoek maar achter de schuur.  

Het is niet warm genoeg eigenlijk, ze is knettergek eigenlijk om deze rotte gevallen appels ook 

nog op te rapen, goed, dan maar knettergek. Je laat niet liggen wat je misschien nog kunt ge-

bruiken. Ja hallo meisje, maar jullie zijn maar met z‟n tweeën. 

Z‟n drieën zal je bedoelen, zegt ze bij zichzelf en voor haar part neemt vrouw Zwart morgen 

tien weckflessen vol mee. Wat zijn de bomen dun aan het worden; al raapt Dien gebukt, ze 

voelt de lege gaten in de kruin. Zeiknatte sokken heeft ze inmiddels tot in de klompen. En 

twee emmers vol rottende appels. 

Dan maar gek. Dien richt zich op. Ze pakt de andere emmer ook mee. Zo, nu gelijk eerst gaan 

schillen.  

 

Van deze appel houdt ze maar een blokje over en daar moet ze het klokhuis nog uitsnijden 

ook. 
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Per saldo is het één pan vol miniblokjes van twee emmers James Grieve. Nou en. Dien loopt 

met de schillen naar de achterkant van de schuur. 

 

De rode appels hebben een gave schil. De rode appels zijn zo puntgaaf, zo stevig. Dien laat de 

schil ook meedoen. Ze snijdt de sterappel in vieren, haalt het klokhuis weg, snijdt het partje 

nog eens overdwars, klaar. Ze is toch niet gek: wat het gezondste is zou ze wegdoen? 

Diederik vindt het zeker niet erg, hij houdt immers van alles waar hij zijn tanden in kan zetten, 

hij houdt van hard brood en van vellen op de melk, „Diederik ik heb iets uitgevonden,‟ zal ze 

hem zeggen.  

 

Op het aanrecht staan vierentwintig flessen. Je hoeft niet te vragen wat de sterappels zijn. Ro-

ze schemert door het glas, met vlakjes rood en met rode adertjes.  

Drie kleine flessen zijn goudkleurig gevuld. 

Drie flessen James Grieve appelmoes. 
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Hij slaat zijn arm om het loof, pakt de biet vast en haalt hem uit de grond. Bleek hangt de knol 

in zijn hand. Diederik draait hem in de rondte. Nergens een plekje groen meer te bekennen. 

Mooi zo. Hij pakt een andere biet. Ook rijp, weet je wat, hij gaat alvast een rijtje plukken, die 

aardappels graaft hij straks wel uit. Hij plant de greep in de berm. 

In een mum van tijd is zijn kiel doornat. Donkerblauwe mouwen, geen helderblauw meer. 

Geeft niet, geeft niks, alsof hijzelf biet voor biet heeft opgekweekt, zo trots is Diederik, alsof 

hij ze van minuut tot minuut gekoesterd heeft met zijn blik, van zaadje tot rozetje tot klein 

worteltje tot bladerdek tot deze knol, verduld, er is nog niks mis gegaan dit jaar, overvloedig 

hooi, zaad goed binnen, Here mijn God laat de herfst maar komen, laat de zon maar zakken, 

laat de zon maar in lage baan blijven en die mouwen van mij nat, Jezus Christus wat een goeie 

grond, wat een verschil of je zandgrond hebt of kleigrond met een beetje zand, met kommetjes 

tegelijk maakt het bietenblad hem nat, geeft niet, deert niet, zelf droog ik mijn kleren van bin-

nen uit, de zon droogt mijn kleren van buitenaf, de zon staat al hoger, Diederik voelt het op 

zijn rug, half tien al? Ha, een lekker maaltje bieten voor mijn dames, dames, hier, de eerste 
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pluk van 1971, beetje bijvoer kunnen ze al best gebruiken en deze rand moet ik toch met de 

hand plukken. Ergens krast een kraai en die hele stoet kwetterende ganzen, kan niet ver weg 

zijn, op het tarweland waarschijnlijk, goeie God, anderhalve kilo misschien wel per bonk en 

dan zo een hele akker vol, goed dan, vooruit dan maar, laat die zon dan maar rustig gaan zak-

ken en laat die herfst maar beginnen over een week en laat het daarna ook maar winter wor-

den. 

Diederik wurmt de volgende biet uit de grond. Hij kijkt gebukt opzij, één vlakte vol groen 

blad, het is hem een seconde teveel, verduld, één boer en dan al deze gegroeide bieten, hem 

kan het niks schelen dat zijn knieën zwart worden, hij laat ze tegen de aarde rusten en hij buigt 

zijn bovenlichaam. 
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Het is een dag voor een vest. Er staat een koele oostenwind. Het huis vangt de oostenwind op. 

Wat overblijft zoeft langs de zijmuren. Het plaatsje is om de hoek, totaal in de luwte vandaag 

maar zelfs hier dringt de nakende herfst zich op. Dien draagt dikke sokken over haar kousen. 

Ze heeft een sjaal om de hals geknoopt en als ze hier soms zit als een oud omaatje, dan is dat 

ook zo, oud niet, omaatje wel, nou ja, aan de groene sjaal te zien en aan de zelf gebreide ge-

spikkelde sokken en aan het bruine vest lijkt ze meer op een Russische of zoiets, geeft niks.  

Ze zet de stoel dichterbij de muur, zo, nu kan ze met haar achterhoofd tegen de muur leunen. 

De handen liggen werkeloos, het schilmesje met benen handvat is niks aan het doen, Dien 

steelt van de tijd, achter haar dichte ogen dansen diepblauwe bolletjes in egaal goud en dan 

beweegt er niets meer, zon valt op haar wangen en zon valt op haar oogleden, zon is één twee 

drie maanden laag, zon is dezelfde als juni mei april, eind maart, zo laag en hier zit de huis-

vrouw dan, zogenaamd om appels te schillen.  

Ze maakt zich los van de muur. Aan het werk Dien, deze appels moeten niet nog een dag lig-

gen. Ze buigt zich over het mandje. Ze pakt een appel, snijdt hem half door, laat de helft val-

len, snijdt deze halve in twee kwarten, kroontje eraf, mes onder klokhuis door, nog een keer 

dwars doorsnijden, klaar, andere part nu tussen de vingers, klokhuis weg, overdwars doorsnij-

den, klaar. Volgende. Half door. Nog een keer, klokhuis weghalen, overdwars, andere part. 

Een sterappel die open is, roest onmiddellijk, kan wel zijn, ze gaat ze toch echt niet in het wa-

ter zetten, zonde van de smaak. Vliegensvlug snijdt Dien de appels. Ze stopt even, verzet de 
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stoel, de zon racet langs de hemel. Jonglerende vingers van Dien rondom de appel, rondom de 

partjes, andere vingers jongleren met het mes, had een mens niet zulke vingers als uitsteeksels, 

hoe zou een mens appels kunnen snijden? 
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Met beide handen omvat hij de ladder. Hij zet de klomp ver genoeg op de sport, verplaatst zijn 

lichaam naar boven. Trekt hij meer aan zijn armen of duwt hij zich vanuit de benen omhoog? 

Wie een hele morgen bieten heeft uit staan trekken, die ontziet de onderrug, die zorgt dat daar 

niets meer hoeft te bewegen, die houdt het daar als gespalkt, die gebruikt armen en benen in 

precies de goede verhouding om het daar ongemoeid te laten, Diederik lacht om zichzelf, zulk 

soort technische overpeinzingen heeft hij alleen maar als zijn buik lekker gevuld is en als het 

hooi op hem wacht, het menselijke lichaam is werkelijk een vernuftige schepping, wie hem 

zou zien klimmen denkt: soepel; heeft geen weet van de exacte dosering ophijsen en opduwen. 

Diederik slaat zijn been over de ladder heen en stapt op de zolder. Hij staat een moment op 

handen en voeten, op vier poten, zo grinnikt hij in zichzelf en aangezien hij écht geen zin meer 

heeft om overeind te komen gaat hij op handen en voeten naar zijn slaapplek. Hij duikt op het 

hooi en draait op de rug. Hij spreidt zijn armen wijduit. Hij spreidt zijn benen als een v vanuit 

zijn romp, niks meer aanspannen nu maar om echt losjes te liggen moet hij nog iets doen, suf-

fig hoe een lichaam in elkaar zit maar zo is het nu eenmaal, Diederik begint bij zijn rechter-

been, voelt hoe hij de spieren aanspant, laat los, linkerbeen, lig maar als de pop van Letteke 

vroeger, als met stof omnaaide vulling, plok, ligt waar het ligt. Schouder los, andere schouder, 

vlij uiteen, nek hoeft geen hoofd meer rechtop te houden. Intussen hebben zijn benen zich al-

weer aangespannen, laat los, hooi draagt en houten balken dragen hooi en 

Diederik slaapt. 

 

Rozig stapt Diederik de ladder af.  

Hij kijkt op het horloge. Kwart over een.    
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Het valt op hun bed; Dien zet de ramen verder open, zon, kom binnen, welkom om dit bed aan 

te raken, welkom na een hele zomer dat je te hoog staat, welkom op dit echtelijke bed en stel 

je niet teveel hier van voor, ons laken begint toch al sleets te worden zon – Dien knoopt de 

jurk open, laat hem zakken, haalt hem omhoog met haar voet en hangt hem over de stoel – 

nee, stel je geen blank gesteven verse nieuwe lakens voor, zon, helaas, dit beddengoed kan ik 

u aanbieden, zaterdags is het vers en als we er één nacht tussen hebben gelegen, dan zie je al 

niet meer dat het zojuist verschoond was. Dien trekt het laken glad over de matras en dan stapt 

ze op bed. Ze gaat niet op haar eigen plek liggen, ze strekt zich uit in de vlek zon, ze legt haar 

hoofd op zijn kussen, verduld, warm, ze plooit de deken in de rug, die kan ze zo pakken, hoeft 

ze alleen maar over zich heen te leggen als het te fris wordt. Dien gaat op haar zij liggen, 

voorkant naar de zon gericht, kom van onderbuik en benen vangt zon en gezicht vangt zon en 

blote armen vangen zon; ze slaat een arm om haar midden en slaapt… 

Onder de witte deken ligt moeder met Stef, met baby Steffie, hij ligt in een zelfgemaakte trap-

pelzak, heeft zij – Dien – op school genaaid van witte flanel met gele beertjes, moeder slaapt 

en Steffie kruipt naar haar, kindje Steffie moet ademen en Dien houdt haar deken ruim 

rondom de baby, ze heeft hem niet uitgenodigd of zo, ze heeft hem niet weggepakt bij moeder, 

nee, Steffie is bij haar komen liggen en zijn trappelzak is veranderd in een feestdekbedje van 

witte satijn met een randje van blauw fluweel; Dien houdt de deken ruim om het kind, haar 

arm wordt stijf van de boog die het vormt… 

Het is fris als ze wakker wordt, de zon heeft hun bed losgelaten, de zon dwaalt nu over het 

nachtkastje van Diederik, over het gele zeil.  

Dien pakt de deken achter zich, trekt deze over haar heen, voorzichtig, ze wil geen vin verroe-

ren, ze wil nog geen millimeter gaan verliggen want hier in de kom van haar lichaam was hij 

gekropen. 

De huid van haar arm is rood van de zon. 
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Ze zijn zo troeperig. Ze scheren de struiken in, het vleugelgefladder verraadt waar ze gaan, 

Diederik kijkt op, blaadjes vallen waar ze neerstrijken, ze pikken vlierbessen en daar scheren 

ze zich weer uit de weg, zenuwpezen, spreeuwentroep, genoeg bessen voor de hele middag 

maar blijkbaar zit hun gezamenlijke wezen zo in elkaar: aankomen, bessen pikken, wegwezen. 
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Diederik zet de greep verder in de aarde, voorzichtig, nergens op stoten, nergens in steken, al-

leen losmaken, stronk uit de grond omhoog halen, worteluiteinden met aardappels, mooi blan-

ke schil, mooie gave aardappels, geen schurft en geen deuken, mooi zo. Diederik raapt ze op, 

legt ze neer in de ijzeren mand. Hij pakt de greep, harkt losjes door de aarde, nog twee aard-

appels.  

Diederik loopt verder door de rij, oogst zo hier en daar een plant, groei nog maar verder wat in 

de grond zit, asjeblieft, nog meer plek nu ik je buurplant weghaal. Rij met lege plekken achter 

zich; ijzeren mand halfvol, genoeg. Dien kan een paar weken vooruit. 

Ergens snatert een gans, verduld, heeft hij ooit ergens geleefd waar hij geen gans kende? Jaze-

ker heeft hij ooit ergens geleefd zonder de ganzen te kennen, ganzen vertonen zich niet op de 

zandgronden, water moeten ze hebben, water om in volle gewicht op neer te strijken en dat het 

hen draagt; de zandgrond lijkt een eeuwigheid geleden. In de verte klinkt hun gekrioel, goed-

gekeurd deze nachtplek? Ja? Nee? Ja? Nee? Zoefzoefzoef, daar hoort hij de troep alweer op-

vliegen of is dat zomaar, spelen, tijdverdrijf? Nacht is het immers nog lang niet, nog lang niet 

nee. Diederik loopt naar de berm met de mand, hij zet hem in de kruiwagen, pakt de handva-

ten, rijdt naar huis. Windstil is de septembermiddag en onder de vlierstruik ligt een verse plas 

bladeren, geel blad.  

 

De boterhammen liggen klaar. De theepot zit in de muts. De kaasplakjes zijn gesneden. Zwij-

gend eten ze de avondboterhammen. Dien twee met roggebrood. Diederik vier zonder rogge-

brood.  

 

„Ik help je op gang,‟ zoiets zei ze. Omdat het vroeg donker wordt? Omdat Stef weg is? Ze laat 

gewoon de boel de boel in de keuken en is bij hem op de traktor komen zitten. De koeien heb-

ben geluk vandaag. Op de wagen ligt een vrachtje bietenloof, voor straks, na het melken.  

Diederik stopt bij de melkplaats. Dien stapt van de trede en loopt het weiland in. Diederik ziet 

haar gaan. De hoofddoek is rood, het vest is groen, de jurk is blauw, de schort is gebloemd, de 

klompen zijn wit. Het licht beschijnt haar verstild. En hoe graag elke koe ook gemolken wil 

worden, ook zij lijken onder de indruk van de zon van vandaag. Ze liggen aan hun plaats ge-

klonken. Ze komen maar langzaam op de been. 
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De melkmachine bromt. Diederik giet de eerste melk in de bus. Dien zet de laatste koe vast 

aan het rek. Meer kan ze niet doen. Sinds Diederik dit motortje heeft aangeschaft kan hij het 

alleen af. Twee melkstellen. Hup, vastzuigen aan de uiers, namelken, insmeren met zalf, klaar. 

„Tjuus.‟ 

Dien slentert door het weiland naar het hek. Er is een kilte in de lucht gevaren, het is de kilte 

van oktober, verduld, het is ook al bijna herfst, wat leeft ze nog met avonden van lang licht en 

met dagen van benen bloot, kóusenweer en vestenweer en eigenlijk zou ze nu ook een sjaal 

kunnen gebruiken.  

Dien duwt het ijzeren hek open, sluit het achter zich. Het pad loopt langs het weiland, dan be-

gint de akker. Struiken rechts van haar langs de sloot. Bessen zwart. Bessen knalrood. Is ze al 

aan de winter toe eigenlijk? Kan ze zich neerleggen bij het vroege duister ‟s avonds? Dat zal 

best kunnen, sterker nog, dat gebeurt toch maar in zichzelf leeft ze nog met de zomer. De 

avond zou nog eindeloos lang zijn, ze zou op het plaatsje zitten en Stef zat daar bij, hij las een 

boek, niks geen gehuiver, niks geen ineen geduik in het vest. 

Het is onmiskenbaar herfst. Dien staat stil. De spin heeft draden gespannen tussen de takui-

teinden en hangt daar zo ongeveer in het niet, vast niet, hij weeft zich houvast. Mijn echtge-

noot is wel goed voor jullie hè, hij heeft hier dit lege land beplant, snoeien, natuurlijk gaat 

Diederik snoeien maar dat is pas in de winter, natuurlijk moet hij dan aan het snoeien want de 

takken zwiepen me hier langs mijn gezicht en de takken buigen opzij voor mijn lichaam en 

vallen plok weer op de plaats, wintertijd, tijd om te snoeien maar wat zal ik dan toch eens 

doen, kinderen de deur uit, Stef weg. 

Dien slaat de armen om zich heen. De avondlucht vult zich met vocht. Koele lucht ontmoet 

warme aardschil en daarop loopt zij, ene witte klomp naar voren, dan de andere. 
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Gakgakgak gaat het boven de polder. En er klinkt een gesnater alsof het een zwembad is hier-

naast, een zwembad voor kindergansjes, kinderen en zwembad, zorg dat ze heeel vroeg kun-

nen zwemmen hier in de polder, hij kan het niet en Dien kan het niet en Stef kan het niet, 

Benno en Lettie kunnen zwemmen als de besten, als waterratjes, doe ze maar zo vroeg op 

zwemles als maar kan, Diederik zit tegen de buik van Cora, hij melkt haar uier leeg tot de laat-
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ste druppel, kijk, dat kan een melkmachine nu weer niet, daar moet een mens toch weer aan te 

pas komen.  

Diederik heeft de twee spenen tussen zijn vingers, hij roffelt ze zachtjes langs de roze huid, 

van hoog naar laag, van sterke druk naar lichte druk, kom maar, geef maar die laatste melk, de 

spanning op de uier is allang verdwenen. Diederik pakt de andere twee spenen, dunne straal-

tjes spuiten in de emmer, hij hoeft niet eens te kijken, hij kan langs de buik het weiland in kij-

ken en daar ziet hij Wietske en daarachter strekt het weiland zich uit, kort gras, groeit niet 

meer, morgen breng ik jullie weer bietenkoppen dames, ik beloof het, geen twijfel meer moge-

lijk, ik voer jullie bij de komende weken, ik ga krom staan voor jullie, bieten uittrekken. 

Diederik schuurt zijn gezicht tegen de buik, vacht begint voller te worden, koudere nachten 

vollere vachten. Hij hoort geen druppel meer in de emmer. Diederik roetsjt van boven naar 

onder langs de spenen, klaar. Hij giet de emmer leeg door de zeef.  

Dan pakt hij de vaseline, bukt bij Cora, maakt zijn handen vet en smeert haar spenen in.  

Eén voor één maakt hij het touw los. Rustig draaien de koeien zich om, stappen het weiland 

in, verduld, hebben het al in de gaten. 

Diederik springt op de wagen, duwt het bietenloof naar de zijkanten, laat het vallen in het 

gras, smaksmaksmak, maalmaalmaal.  

Diederik zet de emmers op de wagen; de emmers met de zeef. 

Hij start de traktor, geeft langzaam gas.  

De bussen tinkelen tegen elkaar en in de bussen klotst de melk. 
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„Is Benno niet thuis?‟ vraagt Dorien. 

„Is Lettie niet thuis?‟ vraagt Alma.  

„Ze worden gemist, geloof ik,‟ zegt Diederik als ze eenmaal op de weg zijn. 

„Ja, Dorien mist Benno.‟ 

Paarse asters en oranje lampionplanten staan er nog als einde van de zomer. De zon is ver-

dwenen achter overmatige waterdamp, maar hij gaat toch wel winnen, denkt Dien. Het wit is 

aan het oplossen; haar kinderen worden gemist, haar broer niet, gelukkig maar achteraf, dat hij 

nooit in de kerk komt. 
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Ze fietsen het dorp uit en juist als Diederik een hand op haar arm legt, breekt de zon door, zet 

alles in een ander schijnsel.  

„Ik denk dat ik ze vandaag ook maar bietenkoppen geef.‟ 

Dien heeft binnenpret. Geen kinderen, geen Stef en haar man wordt op slag zondig. 

„Je hebt gelijk, mooi weer om een maaltje te plukken,‟ zegt ze. 

„Niet daarom. Maar ze hebben echt te weinig gras. Ze hebben extra voer nodig.‟ 

De zon schijnt overdadig.  

„Wacht, ik doe de jas uit.‟ 

Diederik houdt haar fiets vast. Dien vouwt haar regenjas losjes in de lengte dubbel, dan nog 

een keer en nog een keer, hup, in de fietstas.  

Een onsje lichter, stapt ze op de fiets. Zelfs de populieren doen hun best om de zon door te la-

ten, hun blad is aan het vergelen, het dwarrelt omlaag, nog meer ruimte voor licht. Dien voelt 

zich twintig jaar jonger nu de jas uit is; zachtblauw twinset op crème kleurige rok, lievelings-

rok met veel plooien, soort soepele wol, jersey, Dien legt haar hand op de arm van Diederik.  

„Wat een dag.‟ 

„Wat een dag ja, morgen regen.‟ 

„Regen en koeler? Of nog steeds zo warm?‟ 

„Nee, guur. Kijk, alweer omgeploegd.‟ 

Het is of de zon voor hen tweeën schijnt. Het is of ze alleen op de wereld zijn, populierenblad 

knispert aan de boom waaronder zij fietsen, Diederik legt een hand op haar schouder, verduld, 

maar ze zijn ook nooit alleen geweest natuurlijk, is hij daarom nu zo losjes? 

Het twinset is van een uiterst fijn steekje, van glanzende katoen; het zit zo lichtjes om haar 

heen, zo sjiek voelt Dien zich, verduld, dat is het, 

„Je hebt gelijk van die bietenkoppen,‟ zegt ze.  

„Zonde om het niet te doen,‟ vult ze aan.  

Ze kijken elkaar aan; grinniken. 
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Diederik wil daar bij zijn, hij wil nog geen dak boven zijn hoofd hebben noch muren om zich 

heen, hij wil daarbij zijn als is hij een miertje op de aardbol in het aangezicht van de zon, geeft 

niet, hij kan geen zondagsrust respecteren vandaag, de imposante bietenbladeren trekken hem, 
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hij zit in zijn werkplunje op de traktor, was dat ding maar geluidloos, nu hoort de wijde om-

trek dat Diederik aan het werk is, sorry God maar dit is de laatste dag van zon, sorry God, ik 

móet de koeien bijvoeren vandaag. Achter de traktor hobbelt de lege kar. Diederik heeft zelfs 

de pet thuis gelaten, elk straaltje zon zal hij indrinken vandaag, dat uurtje in de kerk was ei-

genlijk al zestig minuten teveel, hobbeldebobbel, spade en greep stuiteren op het hout; rozen-

bottels hebben knalrode kleuren, weg overvloedig zomerblad, kom te voorschijn rode vruch-

ten, vogelvoedsel en zo volgt elk creatuur de eigen gang, toch nog aardig stichtelijk, grinnikt 

Diederik in zichzelf en een seconde staat hij buiten zonde en zondag maar het volgende mo-

ment had hij tóch liever een geruisloze trekker; Diederik, zegt hij tegen zichzelf, vandaag mag 

je spelen, onder de zon spelen.  

Hij rijdt de bietenakker op. Een rechthoek is al blote aarde, de grijze bieten liggen op een 

hoop. Diederik draait de traktor, stuurt terug, zet hem af. Stil. Groen. Rozetten van bietenblad, 

zonvangers, zongroeiers, imposante zonomzetters. Diederik trekt zijn kiel uit, gooit hem op de 

wagen. Hij loopt naar het begin van de rij. 

Bukken, rozet opzij duwen, biet uit de aarde trekken, biet opzij neer leggen, hand onder rozet 

draaien, aanhechtingspunt beet pakken, trekken, biet naast zich neer leggen, bladeren opzij 

duwen met de hand, houvast zoeken, uit de aarde trekken, biet in de rij leggen… 
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Dien neemt het er van. Kussen in de rug, andere stoel bijgetrokken voor haar voeten.  

Het tijdschrift ligt op de kop. Dien kijkt naar de border. Afrikaantjes zijn één en al bloem. 

Goudsbloemen zijn oranje vlekken. Asterbos staat hoog, met paarse bloemen. Knalknalknal. 

Haar ogen dwalen naar rechts. Paars van de prei. Boerenkool als mosgroene uitgelubberde 

kerstboompjes. Dat haalt hij niet meer, die linde. Daar komt de zon niet meer over heen. Daar 

verdwijnt de zon achter. Dien voelt de schaduw al van de eerste takken, wacht, ze gaat tegen 

de andere muur zitten. Het tijdschrift valt op de grond, oei, vergeten. 

Ze raapt het op, pakt het kussen van de stoel, haakt het om de rugleuning van de andere. Meer 

zon hier. Warm. Uit, dit vest, bloot deze armen en eigenlijk ook haar benen, ja, blote benen 

ook graag. Ze haakt de kousen los onder de rok, stroopt ze omlaag. Ze liggen als vormeloze 

vlekjes op tafel. Moet ze de aardappels al opzetten? Dien kijkt op het horloge. Nog geen half 

twaalf, zeker nog een kwartier lege tijd. Ze pakt het Filosofie Magazine van tafel, bekijkt de 
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artikelen, bladert, koffievlek, verduld, dit heeft Stef goed gelezen, meer van deze magazines 

graag, allemaal mee naar huis nemen, zoeken naar streepjes.  

„Taal en stilte,‟ interview met R.D.Laing: 

„Ik moet bekennen dat ik niet zeker weet wat je taal kunt noemen en ook niet over welke talen 

we beschikken,‟  

Verduld, hoe kan zo‟n gestudeerd iemand schrijven dat hij niet zeker weet, Dien roetsjt met de 

ogen over de bladzijde, Stef heeft korte streepjes in de kantlijn gezet. 

…‟Ik kan de taal niet verlaten maar ik haat haar daarom niet, want haar verlaten betekent dat 

je tot nul, tot leegte wordt teruggebracht.‟ Dubbel streepje. 

 „…merken we dat taal een evolutieve betekenis heeft. Het lijkt me dat we ons moeten buigen 

over de overlevingswaarde van de taal…. 

….niet alleen die van het overbrengen van de waarheid, ook als middel tot bedrog en verlei-

ding. Het zou puur naïef zijn om te denken dat de gewone functie van de taal iets te maken 

heeft met de waarheid.´ Uitroepteken met potlood. 

Dien leunt tegen de keukenmuur. Haar gezicht is recht in de zon. Natuurlijk, de toon waarop 

iets gezegd wordt. Ze stelt zich voor hoe Diederik daar aangelopen komt.  

´Dag Diederik.´  

´Die  de  rik,´ als drie lettergrepen die hij met zichzelf verbindt. 

Drie lettergrepen ook van de mens met wie zij is. 

´Dag,´ als ha, daar ben je of , als ze zijn gezicht ziet, tuurlijk weer omdat zij hier iets van Stef 

aan het lezen is: „Dag,‟ als, ai, ben je daar al?  

´Dag´ zeg je ook weer als iemand weggaat. 

Dien kijkt op het horloge. Tijd voor de aardappels. Een seconde nog. 

Ze sluit de ogen. Haar wangen vangen zon. Maximale zon midden op de dag.  

„Steeeeef,‟ roept ze inwendig. 
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Ze komen aangesprongen. Jooh, hun achterste gooien ze in de lucht, met kracht zwiepert daar 

een staart een teken, jooh, hier onderbreken ze hun gesoes graag voor, m w hoeoeoe  mwhoe-

oeoe, wat zijn de koeien schoon vandaag, wat zijn ze schoon zwart wit, wat zijn ze schoon van 

welke regen? Wanneer heeft het zoveel geregend? Wat glanst hun huid. Ik kom jullie een zon-
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dags hapje brengen, Diederik zet de traktor af. Het is een geblaas en gedrang rondom de platte 

wagen, ze reiken met hun lange halzen over het hout, ze slaan hun tongen al om het groen, 

rukken het hele rozet van de wagen af, rustig dames, jullie krijgen allemaal wat.  

Diederik klimt op de wagen, schuift een hoopje naar de kant en laat het vallen, zondag dames, 

ook voor jullie lekker eten, bzzzzzzj, de bietenkoppen schuiven over de planken en klatsj, ze 

vallen de diepte in, Diederik zou rechtop willen staan, stil staan, hier, midden op de wagen, 

nóg dichter bij de zon, rechtop, rechtop stil staan, geen pet op zijn hoofd vandaag. Hij steekt 

de greep in een pluk groen, duwt deze naar de zijkant, hier, hol klinken zijn klompen over de 

wagen, had hij geen klompen aan, hij zou dansen als David achter de tabernakel aan, dol als 

de koeien zelf, rustig dames, denk aan de melk, Diederik pakt de laatste rozetten bijeen, 

schuift zo over de rand, zo, hèhè, geen koppen meer die bedelen, alle koppen zijn naar het 

weiland gekeerd, rust daalt neer, het eerste lekkerste hapje is binnen, de eerste dolheid is ver-

dwenen, weg jij Doortje, Wilma duwt haar opzij met een knal voor de kop, jullie doen maar 

dames, Diederik staat midden op de lege wagen, hij leunt op de greep, hij keert zijn gezicht 

naar de zon, ogen dicht. Alles is doodstil, bladstil behalve wat snuift en trekt en vermaalt hier 

rondom de wagen, hele wijde witte lichte wereld is rondom zijn wagen; achter zijn dichte 

ogen ontstaan rondjes van rood fluweel, ze worden groter, ze krimpen; hoe bestaat het, zelfde 

kleur in beide ogen… 
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IJskoud zeil, bah, Dien stuitert zo ongeveer gelijk terug in bed, brr, warme plek graag, ze trekt 

het beddengoed over zich, vouwt zich op als een bolletje, kan er best af, mag best een mi-

nuutje zo blijven liggen, diep onder de dekens, zwarte vilten wereld achter haar dichte ogen en 

plotseling denkt ze aan Stef, nee toch, hij heeft geen winterjas bij zich. 

Ze komt te voorschijn. Ze gaat recht liggen, deken tot de kin, schemerig koud slaapkamerlicht, 

„Aan ‟s Heeren Zegen is het Al gelegen,‟ enige versiering tegen de muur als je de wastafel niet 

meerekent met alle spiegels, schemerig winterlicht vult de slaapkamer, ze moet toch echt zo 

opstaan, kachel aanmaken, pannenkoeken bakken, eieren uithalen, nee, eieren uithalen kan 

ook na het eten. 

En Diederik, heeft hij zijn duffelse jas aangetrokken, brr, wat zal het koud zijn op de traktor, 

wat zal het koud zijn in het weiland, hoe zal hij rillen als hij de koeien na melkt, rillen, hele-
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maal niet, warme koeienbuik om tegen te leunen. Dat Stef zo anders is van lichaam als Diede-

rik, droog en bruinig en tenger waar Diederik stevig is en warm als de aarde zelf, als een 

bonkje klei. Stef is meer tak. Een stuk hout. 

 

De kachel brandt er vrolijk op los. Dien kijkt op de klok. Een minuut of twintig nog voordat 

Diederik terug is. Ze slaat de sjaal om de hals en gaat naar buiten. Grint knerpt. Asters zijn op-

lichtend paars, vlekken op hoge stelen. Dien kleppert de weg over, slaat het pad in naar Stef.  

Ze draait de achterdeur van het slot, loopt zijn keuken door, trekt de gordijnen van de kamer 

open, gaat naar zijn slaapkamer. 

De winterjas is blauw. Blauwe legerjas, bruine zachte voering. Dien steekt haar arm in de 

mouw, andere arm. Ze doet de muts over haar hoofddoek, slaat de jas dubbel voor zich, warm, 

wat een warme voering.  

Ze trekt de jas uit, hangt hem over de keukenstoel. Zo. Hangt klaar. 

Ze gaat naar buiten.  
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„Je zat daar in het donker, of niet?‟ 

„Ik zat daar in het donker, ja. Een mens kan genoeg zien in het donker.‟ 

Diederik snijdt zijn pannenkoek in vieren en Dien is ineens benieuwd bij welk stuk hij dat 

stukje spek op zal eten, dat blokje spek middenin. 

Niet bij het eerste vierde deel. 

„Dankzij onze zwart witte dames. Of ik een roodbonte koe ook zou zien liggen? In het don-

ker?‟ 

Toe maar, schep maar lekker op over zwart bont vee‟. 

„Toevallig zie je een roodbonte koe ook heel goed liggen.‟ 

Dien zegt het quasi beledigd. 

Diederik neemt een hap van het volgende kwart. Het blokje spek ligt nog goud bruin midden 

op zijn bord. Altijd bewaart ze enkele stukjes spek, voor Diederik, voor haar Diederik, voor de 

grote stoere man in huis, nee, Josje kreeg nooit en Stef niet en Benno evenmin, hoe vaak hij 

ook vroeg:  

„Wanneer krijg ik een spekpannenkoek?‟ 
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„Als je hier de boer bent.‟ 

De lucht plakt als een grijze deken tegen het keukenraam. Died moet hier zo ongeveer zitten 

opdrogen, die klamheid moet hem zo ongeveer tot op het hemd zijn gaan zitten. 

„Klam zeker, buiten.‟ 

Verduld, spek is weg, op, heeft ze even niet opgelet. 

„Mm, valt wel mee.‟ 

Natuurlijk, hij zal niet zeggen: ja en hoe lekker hij nu zit bij de kachel, vandaag gaat hij de he-

le dag bieten omleggen, dus wat zou hij zeuren over dat eventjes melken. 

„Vanavond op tijd melken?‟ vraagt ze. 

„Hoezo, zo vroeg is het nou ook nog niet donker.‟ 

„Nee, ik bedoel, we gaan toch naar Klaas.‟ 

„O, bedoel je dat. Goed. Vier uur boterham eten dan?‟ 

„Zal ik straks naar de bieten komen?‟ 

„Jij mag best naar de bieten komen. Om mij koffie te brengen. Maar je plukt geen biet.‟ 

Hij wil het echt niet. Hij wil nog steeds niet dat ze bukt, al is de wond honderd keer genezen. 

„Ik snap er geen biet van.‟ 

„Ik jaag je subiet het land af als je ook maar een biet durft aan te raken. En het interesseert me 

geen ene biet wat je daarvan vindt.‟ 

„Ik zit hier met mijn mond vol bieten.‟ 

Diederik broedt op een volgende zet, ze ziet het aan zijn bovenlip en ze ziet het aan zijn naar 

binnen gekeerde ogen en ze ziet het aan de pretrimpels vanaf zijn ogen naar opzij. 

„Alle bieten op een hoop, tijd om de bijbel te lezen.‟ 

„Misschien mag ik dan wel even die bijbel voor jou pakken?‟ 

„Vooruit dan maar.‟ 

Shit, maar goed ook, Filosofie Magazine opengeslagen op het kastje. Rug naar boven. 
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Alsof je ogen op de rug hebt, zo zeker weet Diederik dat de zon doorbreekt, zien kan hij niets, 

hij gaat hier over het land gebukt, hand om bladeren, bladbegin zoeken, uit de grond trekken, 

in de rij leggen, arm om blad kronkelen, aanknopingspunt vinden, vastpakken, uittrekken, 

zeiknat is zijn mouw zodat elke warmheid van de inspanning toch niet voorkomt dat hij moet 
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huiveren, koude natte mouw tegen zijn onderarm, joow, daar is de zon, zijn hele lijf heeft het 

gevoel dat het jaren geleden is, zijn hele gebukte gebutste rug weet hoezeer het de zon heeft 

gemist, dit is rechtop staan waard, wat heet, zichzelf overeind krikken, hallo zon, ben je daar 

eindelijk, waar was je toch, opening in wolkenwindsels en daar is het licht, daar is het licht en 

op slag vertrouwt Diederik het weer, dat hij deze bietenrand ook wel in z‟n eentje omgelegd 

krijgt, ook zonder Stef, „lieve zon‟ prevelt hij en zon klinkt als god, Diederik bukt zich over 

het land. Andere houding. Biet vastpakken met twee handen, losjes wurmen en op het moment 

dat de biet meegeeft, dan trekken, nee nee, geen verspilling van energie, niks geen onwijs uit 

de grond geruk van deze wortels, beetje wurmen, trekken, in de rij, licht heen en weer bewe-

gen, ja, uithalen, neerleggen en als Dien komt, heeft hij de volgende rij dan ook al geplukt? 
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Gakgakgak. Dien kijkt omhoog; zeven ganzen, korte V. Er komt ander weer. Gakgakgak, 

fladderfladder. De lucht is nog strakblauw. Er komt ander weer. Er komt ander weer, zeggen 

de gele bladeren aan de boom. Er komt ander weer, zeggen de gehavende staken van takken, 

Dien huivert. In de tas trillen de kopjes mee.  

De dag is té mooi. Té diep is het al in de oktobermaand.  

Kleintjes stapt Dien verder. In haar ene hand draagt ze de tas met de thermoskan en de kopjes. 

In de andere hand heeft ze de spade. De kou komt eraan; heeft Stef wel genoeg kleren bij zich. 

En, eh, de vorst zal toch niet ineens… Overmorgen halen ze de bieten van het land, maar het 

zal toch niet ineens… Je gelooft het niet, de lucht is nog zo strak blauw.  

In de verte ziet ze Diederik. Hij staat over de grond gebogen, ritmisch beweegt zijn bovenli-

chaam, steekt de handgreep in de aarde, haalt de biet uit de grond, legt die links van zich, st-

jak, steekt, haalt biet met bladermassa te voorschijn, legt links neer en tsjak. Hij heeft zijn kiel 

uitgedaan. De armen steken uit zijn geruite blouse. Zijn armen zijn net werktuigen, bruin over 

de hele lengte, witte huid juist onder de mouw. 

Dien zet de tas neer bij de blauwe kiel. Ze gaat hier niet zitten te wachten, ze loopt naar de 

eerste rij. Ze steekt de spade in de biet, maakt kop met loof los van de rest, petsj, volgende, 

voer voor de koeien vanmiddag, petsj. Petsj. Petsj.  

Een enorme energie stroomt door haar lichaam. Ze is een werktuigje, een fijn af te stellen ma-

chientje met hersens en ogen, petsj, dwars door de biet heen stuurt ze de spade en het loof laat 
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los, zinkt ineen, ligt tegen de grond, petsj, de spade doorboort het bovenste van de biet, sappig 

en wel komt het wit te voorschijn, groen blad met stukje biet en al valt tegen aarde, zal ver-

dwijnen in de koeienmagen vanmiddag, petsj, zjjjjjjt, pets, zjjjjjjjjjt. Knalblauw en wel wist de 

lucht elk zweet van haar hoofd. 

„Koffie Dien.‟ 
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„Dat dachten we toch twee weken geleden al.‟ 

„Dat dachten we toen ja.‟ 

Ze zijn de haag door gekropen. Ze zijn aan de andere kant gaan zitten. Ze zitten in de zon. 

Vóór hen loopt het water van de vaart. Het water stroomt van rechts naar links. Tussen de 

haag en de vaart moet minstens twee meter zitten, het water moet immers uitgebaggerd kun-

nen worden en de bomen moeten gesnoeid kunnen worden. Veel landverlies dus en dus bijna 

geen boer die struiken plant, behalve hijzelf dan. Geen mens die nu zo‟n mooi  plekje heeft 

om koffie te drinken. Alle dorre gras als kussen, alle wortels en aarde tezamen als ophoging, 

als minibankje.  

„We hebben geluk,‟ zegt Dien. 

„We hebben geluk ja,‟ beaamt hij. 

 Hij ligt op z‟n zij, zijn hoofd steunt op de onderarm.  

Zij lagen aan, zo staat het in de bijbel, zo aten de Romeinen. Zo ligt hij hier.  

Er dwarrelt een blad omlaag.  

„Ik werk nog even mee,‟ zegt Dien. „Als ik over een uur met het eten begin, is vroeg genoeg.‟ 

„Komt niks van in.‟ 

Diederik kijkt schuin omhoog. Zijn blik is op haar hals gericht. Niks meer van te zien, maar 

daar is toch in gesneden. 

„Goed dan, goed dan. Maar ik had de deur al op slot gedaan.‟ 

„Je pakt maar mooi een stoel daar op het plaatsje.‟ 

Nog geen spoor van grijs in haar haren, nog net zo kastanjebruin als vroeger. 

„Weet je nog van die dennen vroeger, in Jonkersbos,‟ zegt Dien. 

Verduld, ze dacht aan vroeger. „Dat weet ik nog ja.‟ 

„Die dennen hadden een nadeel.‟ 
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„Wat dan?‟ 

„Er kon geen straaltje zon doorheen.‟ 

„Dat is waar.‟ 

„Er is nog een verschil,‟ gaat ze verder. 

„Wat dan?‟ 

„Toen verstopten we ons.‟ 

Diederik grijnst.  

„Je hebt gelijk.‟ 

„En nog een verschil.‟ 

„Wat dan?‟ 

„Toen móesten we ons wel verstoppen, anders hadden de jongens ons zo gevonden. Hier kun-

nen we overal alleen zijn, plaats genoeg.‟ 

„Ik moest eens opstaan, anders kom ik nooit meer overeind.‟ 

Diederik duwt zich omhoog tot hij zit. 

„Die jongens ja, die konden ons helemaal niet vinden.‟  

Terwijl hij het zegt heeft hij al spijt. Maar ze begon er zelf over. 

„Die jongens, ja,‟ zegt Dien. 
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„Zullen we dan maar?‟ Klaas schuift zijn kop en schotel van zich af en staat op. Hij tikt nog 

even de as van zijn sigaar. 

Willem drukt zijn Caballero uit in de asbak.  

Het is een hele volksverhuizing hier in de kamer. Er zijn ineens vijf lege stoelen. Er hangt de 

zondagse geur van een sigaar. 

„Nemen wij alvast een glaasje of?‟ zegt Fina. 

Als het aan Dien lag, dan gingen ze ook naar buiten. Maar kun je dat met goed fatsoen voor-

stellen? 

„Fina, gaan wij dan jouw tuin bekijken?‟ 

„Ja, dat kan. Kan nog net.‟ 

Fina zet de kopjes ineen, verzamelt de schotels. Dien helpt haar. 

„Laat toch staan,‟ zegt Anneke. 



 246 

Ha ha, Fina en kopjes laten staan. Anneke is consequent. Ze draagt niks naar de keuken. Ze 

loopt gelijk naar de hal.  

Dien pakt haar jas. Anneke drapeert de stola om haar schouders. 

Buiten is het zacht. Buiten is het lichter dan Dien zou denken. In de verte klinkt het getjoekt-

joek van de traktor. De mannen, op weg naar de maïs. 

Drie paar voeten over het grint. Het knerpen klinkt op in de schemer. Dan klinkt er niks meer. 

Ze zijn op het gazon. Thuis had ze echt wel de klompen aan getrokken. Of laarzen. Dit worden 

gegarandeerd kleiklonters tegen de zolen. En voetstappen straks, op de jabo in de kamer. 

En Anneke, op die hakken van haar. Komt ze wel vooruit in het gras? 

De dahlia‟s staan als dotten verf boven de borders. Fina kent alle soorten met naam en toe-

naam.  

„Variabilis. Pomponbloemige dahlia in het Nederlands.‟ 

Dien hoort Anneke diep ademhalen. Kan het niet iets minder ongeïnteresseerd?
 

„Deze. De spartacus. 

Hier. De cream beauty.‟ 

„Wat doe je als ze uitgebloeid zijn?‟ 
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Klaas zet de traktor af. De twee bundels licht houden op, stikdonker is het ineens; Diederik 

ziet even niets meer. Hij laat zich van het zitje glijden, zoekt op de tast de bovenste tree, 

springt op het gras. Dirk zit tussen Willem en Bert in, op de kar. Alle drie hebben ze ook de 

laarzen aan, iedereen wist dus van deze expeditie? Het donker wijkt. Diederik ziet hoe hoog 

het gewas is. Het is hoger dan Klaas. Het is hoger dan Dirk zelfs. Tussen de stengels is het 

duister. De bladeren ritselen droog. 

Klaas knipt de zaklamp aan. 

„Kijk.‟ 

„Kijk.‟ 

„Kijk.‟ 

„Kijk.‟ 

Ze proesten het uit. Klaas is niet de enige die een zaklamp meebracht. 
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De stengels krijgen kleur. Ze staan er groen/bruin bij. Halverwege de stengels zitten de kol-

ven. 

„Kijk, zo ver moet het ongeveer zijn voor snijmaïs. Nu kan ik het oogsten, hakselen en in de 

kuil doen.‟ 

„Wat een massa. Is het zoiets als één maïsveld tegen drie graslanden? 

„Minstens, Diederik. Van een hectare heb je ongeveer 10 ton droge stof.  

Punt twee is het stevig spul, evenwichtige voeding voor de koeien.‟ 

De maan zeilt achter de wolken vandaan en alsof ze hetzelfde denken, alle vier zaklampen 

gaan uit.  

Bert loopt het maïsveld in. „Ik ga verdwalen,‟ roept hij. 

Willem stapt tussen de planten. „Ik kom je zoeken.‟ 

„Gaan we helpen zoeken?‟ Hij wacht het antwoord niet af, hij stapt het gewas in.  

Dirk volgt Diederik. „Kan het geen kwaad?‟ roept hij nog. 

„Nee,‟ antwoordt Klaas. „Helemaal niet.‟ 

„Zoek mij dan..‟ roept Bert.  

Diederik voelt op zijn hoofd.  

„De pet.‟ 

Hij knipt de zaklamp aan en schijnt achter zich. Daar hangt de pet tussen de bladeren. 

„Ik heb em.‟ 

„Uit die lamp,‟ roept Willem. 

Verduld, hij hoort de anderen wel maar hij ziet niemand. Diederik zet een stap in de richting 

van Willem. 

De maan verlicht de planten met een koel schijnsel. Er zit geen kleur meer in de planten.  

Geritsel. Diederik loopt die kant op, daar is iemand. Dirk. 

„Is Bert al gevonden?‟ vraagt hij. 

„Geen idee. Be hert, waar ben je,‟ roept Diederik. 

„Welke kant denk je?‟ vraagt Dirk hem. 

„Ik heb geen enkel idee meer. Niet waar we vandaan kwamen, niet waar de anderen zijn.‟ 

„Blijven we bij elkaar?‟  

„Tuurlijk man,‟ zegt Diederik. Zijn hart bonst in de keel. Drie, vier planten, meer laten ze niet 

tussen hen.  

„Veel massa hè,‟ roept Klaas. 

„Die kant op.‟ Diederik stoot Dirk aan en wijst. 
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„En Willem dan, en Bert?‟ Dirk klinkt ook verschrikt. 

„We hebben de lampen toch nog,‟ zegt Diederik. „Hoewel, wat zie je daarvan als je te ver uit 

elkaar bent?‟ 

„Hé, zoeken jullie nog?‟ schreeuwt Bert. 

„Staan blijven nu,‟ schreeuwt Willem. Hoort Diederik ook schrik in zijn stem? 

De stelen staan als stokken in de grond. De leegte tussen de stelen is goed te zien. Diederik 

stapt tussen de planten door, houdt Dirk in het oog.  

En andersom? 

„Ja, ik heb je,‟ gilt Willem. 

„Nu jullie ons zoeken.” 

„Staan blijven dan,‟ roept Klaas. 

„Nee, echt niet, zoeken.‟ 

„Man, doe niet zo gek, stoppen nu.‟ 

Het is menens, hoort Diederik.  

„Klaas, wacht even op ons,‟ roept hij. 

 

Vijf mannen, ergens in een maïsveld. Ergens ja. Elkaar gevonden. 

„En nu?‟  

„Ik zou het echt niet weten,‟ zegt Klaas. 

„Wacht,‟ zegt Willem. „Als ik het Noorden weet, weet jij dan waar we naar toe moeten?‟ 

„Ja, natuurlijk, we moeten naar het Oosten.‟ 

Willem duwt de planten opzij en kijkt omhoog.  

„Even wachten,‟ bromt hij.  

Diederik tuurt ook naar de lucht. Diepblauwe hemel achter bewegende wolken.   

„Daar is het Noorden.‟ 

„Dan moeten we dus zo,‟ wijst Klaas. „En bij mij blijven nu.‟ 

„Ja baas.‟ 

„Stil jij.‟ 

Oei, denkt Diederik. Hij was écht bang. 
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Buiten is het een gestamp en uitgeklop en afgeklop en ja hoor, daar is Dirk, daar is Diederik, 

hij heeft de gesp nog niet vast van zijn sandalen, sandalen over de sokken, hoe verzint hij het, 

Dirk z‟n schoenen zijn zwart en glanzend. Daar komen Willem en zijn vriend aan, die weten 

ook hoe het hoort, dunne sokken in dichte schoenen, ha, ik hoor de schuurdeur, daar zal Klaas 

zijn.  

Fina snijdt de kaas in stevige blokjes, haar gasten komen niks tekort bij haar. 

„Hier Klaas, neem maar vast mee.‟ 

Hè, wat ziet hij eruit, wat een kleur heeft hij.  

„Lukt het om dit vast mee te nemen?‟  

Of nee, wacht maar. 

„Neem ik wel mee,‟ zìtten moet hij en ze moesten hier niet gaan roken nu.  

„Kalm aan Klaas, ga maar zitten, ik schenk wel in.‟ 

Fina loopt terug naar de keuken. De prikkers nog, ze liggen al klaar, ze liggen al op de schaal 

te wachten, ze moet ze nog in de bol zetten, prik prik prik, een vrolijk stekelvarken, asjeblieft, 

helemaal uit Duitsland meegebracht dit prikding; maar wat is dat toch hiernaast, Fina spitst 

haar oren; iets is anders daar, ze hebben natuurlijk dorst en ze willen proosten maar ik kan niet 

alles tegelijk, verduld, nee toch, mandarijnstukjes vergeten, weg effect, geen oranje vrolijke 

partjes aan de spies. Wacht, verander ik nog snel even, die móeten er tussen, hier die manda-

rijn, snee in de bast, schil loshalen, wit vliesje overal afpulken, mooie vrucht, mooie partjes, 

tien spiesjes met vrolijk oranje, ai, je bent toch wel een perfectionistje Fina, kaasje druifje uitje 

eraf, mandarijntje vastprikken, uitje druifje kaasje terug, verduld, het is nu toch wel helemaal 

stil daar, hè, voetstappen, Dirk en Anneke met Klaas tussen hen in. 

„Fina, we vertrouwen het niet, we gaan even naar de eerste hulp.‟ 

En ik dan? Mandarijnpartjes op het aanrecht, spies in de handen. 

„Blijf maar rustig hier, we zijn zo terug,‟ zegt Anneke. 
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Gotnogantoe, gaat dat zo als we oud zijn? Zijn we ineens met drie minder, is er ineens een 

bres geslagen in ons clubje? Bert staat op, Bert gaat maar de keuken, Bert is een schat om nu 

aan Fina te denken want dat mens snijdt ook maar door, die propt ons ook maar vol, geeft ze 

Klaas ook altijd veel teveel te eten misschien, verdomde driftkikker, dat wist ik niet. 
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„Zo ken ik Klaas helemaal niet.‟ 

„Ik ook niet Willem. Ik zag wel dat hij bijna viel daar in de maïs, hij bleef ergens achter haken, 

net zoals je over een braamrank kunt struikelen, hij viel bijna maar net niet.‟ Diederik. 

Het is potsierlijk om Fina binnen te zien komen. Het ijzeren stekelvarken, bomvol gestoken 

met spiesjes kaas en worst en mandarijn en komkommer en uitjes, kleurige spiesjes maar wie 

krijgt nu een hap door de keel?  Mijn geliefde draagt het dienblad, chips, borrelnootjes, toe 

maar, het kan nait op hier. Wie van ons vertelt het haar? 

Dien. Dien doet verslag van wat ze gehoord heeft. Dien, natuurlijk, wie anders. Niet Diederik, 

niet ik. 

„En toen raakten ze de weg kwijt maar Willem, die wist het, die wist raad, die wist waar het 

noordpunt was en toen wisten ze welke kant op en toen waren ze bijna dat maïsveld uit en 

daar struikelde hij, hij viel nog net niet…‟ 

„En op dat moment zei ik alleen maar: “Hol van een vos?” En toen merkte ik pas hoe kwaad 

hij was.‟ 

„Was? Hij is al maanden snel aangebrand, ….. Wil hier ook boeren en Klaas weet echt niet 

hoe dat zal moeten, twee inkomens hier, de aardappels zijn niks waard momenteel, meer vee 

wil hij wel, maar dan moet er een schuur bij en land bij.‟ 

„Gelukkig, dat probleem heb ik niet,‟ zegt Diederik.‟ 

„En wij ook niet,‟ beaamt Bert. Het gezelschap schiet in de lach, punt één hebben wij geen be-

zit natuurlijk en punt twee hebben wij geen kinderen. 

„Zich opvreten is iets ergs,‟ zegt Diederik en het klinkt alsof hij daar meer van weet. 

„Maar nou die maïs Fina, wanneer gaat die van het land?‟ 

„Een dezer dagen. De korrels waren nog te groen, anders was er vorige week al geoogst.‟ 

„Moet je daar op letten? Om te weten wanneer?‟ 

„Ja, al teveel onrijpe kolven geven teveel nattigheid in de kuil, dat werkt niet goed.‟ 

„En de beesten, vinden die het kuilvoer lekker?‟ 

„Minstens zo lekker als ingekuild gras en er schijnt veel vezelstof in te zitten, ze hebben er 

meer werk mee en dat is juist goed voor een koe in de winter.‟ 

U vraagt, wij draaien, al is ze zo ongerust als wat. 
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Ha ha, kindje gaat naar landje met schepje in de hand, Diederik fluit. Diederik fluit al zijn ge-

dachten aan flarden, weg, Klaas die nog in het ziekenhuis ligt, weg, Stef die weg is, weg, de 

ochtend is zo helder, de lucht komt zo snerpend koud zijn neusgaten in; er is een hele ruimte 

vol lucht die boven zijn land hangt, Diederik zuigt het naar binnen, hij loopt hier gans voor 

gek met dit gevorkte kinderschepje over het pad, hij zuigt hoe diep de lucht naar binnen, kom 

binnen kom binnen, met zijn laarsjes stapt hij over het pad, miljoenen kubieke liters van deze 

tintellucht hangt hier boven de aarde, hij zou toch wel gek zijn om hier niet van te nemen, of 

hij nu diep inademt of oppervlakkig, Klaas ligt in het ziekenhuis en natuurlijk, dat kan hem 

zelf ook zomaar gebeuren en hoe moet het dan met Dien? Fina heeft haar kinderen nog bij de 

hand, denk maar niet dat Benno of Lettie hier ooit terug komt, Stef, Stef, kom terug, haha, nu 

kun je echt zien dat een hoofd niks is, een hoofd kan alles aan elkaar denken, zolang hij ge-

zond blijft mag Stef rustig wegblijven en zou hij ziek zijn of dood gaan, floeps, daar komt Stef 

weer te voorschijn, ha ha, een hoofd kan van alles bedenken maar een hoofd is niks; die ver-

dulde Filosofie Magazine‟s die Dien aan het verslinden is, op het nachtkastje ligt er nu ook al 

eentje, grrr. 

De windsingel staat met halfkale takken, blad tolt in de rondte en valt, val maar, val maar, 

Diederikje met schepje stapt zo vroo-lijk naar den akker, het is de tinteling in de lucht, het is 

de lucht door de banen naar binnen gezogen, het is de botsende lucht tegen zijn gezicht die 

hem genade geeft; hier ben ik, overvloedig, prakkizeer niet of prakkizeer maar wel, ook goed, 

wij, alle miljoenen luchtdeeltjes, wij twinkelen toch wel, wij maken plaats voor jou en je bent 

vrij om ons in te nemen, Diederikje met schepje die zijn bietenakker op stapt, overmorgen 

oogst van dit veld, vandaag nog wat plukken en morgen nog wat plukken, nee, Klaas gaat niet 

dood maar het was wel een waarschuwing,  

„Ik ben gewaarschuwd,‟ zei hij bleekjes en wel in het ziekenhuis. 

Kindertekeningenblauw is de lucht maar die keer ik de rug toe, ik buk me hier over de akker, 

die Stef, verduld ja, Stef heeft hier nog in gewied, waar zit je toch jongen, je zus mist je, mis 

ik jou of kan ik je missen als kiespijn? Greep in aarde steken, biet uit aarde halen, greep in 

rechterhand, vroedvrouwenhand is linker, steek los haal uit, steek los haal uit, steek los haal 

uit, leg netjes neer, leg netjes in een rij, twee dagen nog spelen hier op dit veld en dan komt 

Rodenrijs met de machines, vandaag nog en morgen nog een koeienmaaltje bij elkaar sprokke-

len; ook gebogen kan een mens inademen, ik ben gewaarschuwd zei Klaas; er zat inderdaad 

een vossenhol op die plek, klopte, of ik dat al gezien had? In het donker? Wat is een zieken-

huisbed toch witjes. 
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Het licht is weer uit. De takken zwaaien buiten het raam. De notenboom reikt tot boven het 

huis. Verduld, in vijfentwintig jaar is een walnoot een grote boom. Takken waaien niet, ze 

schommelen, ze zitten aan de stam vast, ze wiegen misschien, Dien is wakker en ligt te kijken, 

ze mag nog rustig wat blijven liggen, als straks de keuken maar warm is en het eten maar klaar 

is. Kronkelig zwart takkenwerk beweegt extra zachtjes want is beladen. Zwart takken netwerk 

is donzig wit gearceerd, elke kromming is bedekt, elke flauw omhoog reikende tak geduldig 

beladen. Sneeuw. Sneeuwlaag die minstens zo dik is als de tak zelf. Sneeuw. Gewieg. Gedein. 

Uiteinden bewegen, takken bewegen en boom zelf? En is het geen tijd om op te staan? Stoep 

vegen, pad naar de schuur vegen, pad naar de weg vegen, hoehoe Dien, er ligt sneeuw, op-

staan. 

 

Ze haalt de ringen van de kachel, legt papiersnippers onderin, bouwt de luchtige wigwam van 

dunne houtjes, steekt de snippers aan en zoeff, houtjes vatten vlam, geknetter, hier kan ze al 

rustig een blok bij leggen en nog een blok. Vlammen. Dien zet de ketel in de opening. De 

ruikt de rug van haar hand. Houtvuur. 

Ze knipt het licht uit. Oranje geflakker in de keuken en vooral: onwezenlijk witte wereld daar 

achter de ramen. 

Dien pakt het vest van de kapstok, knoopt de sjaal dubbel om de hals en stapt de bijkeuken uit. 

 

„Sneeuw.‟ roept ze. 

Diederik is Doortje aan het namelken. 

„O ja?‟ antwoordt hij. Dat had ze kunnen raden. 

Ze pakt de straatbezem, duwt de schuurdeur dicht, begint te vegen. Een kraai die tettert. Twee 

kraaien die tetteren, verduld, Dien ziet ze in de es, nog nooit sneeuw meegemaakt jullie? De 

brem hangt zwaar beladen, de spar heeft afhangende uiteinden. Dien veegt naar links en naar 

rechts, de stenen van het erf komen te voorschijn en tussen de stenen zijn witte strepen. De 

lucht is dichtgrijs, meer sneeuw op komst.  

Dien werpt een blik door het keukenraam, oranje ruitjes, mooi zo, ze veegt de sneeuw naar 

links en naar rechts voor zich weg, losjes veegt ze, grintpad hier, vogeltrippel afdrukken en 
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verder niets, kraaientroep of spreeuwentroep? Spreeuwen? Dien kijkt niet op. Links, rechts, 

losjes zwiepert ze de sneeuw naar weerskanten. Boven haar en opzij van haar hangt nieuwe 

sneeuw. Loodgrijs. Wanneer komen de nieuwe vlokken?  
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Daar valt niet tegenaan te strooien in een polder. Dien veegt kleine paadjes op ons erf en heel 

zuinigjes hebben we zout gestrooid over haar paadjes, maar dat is het dan ook wel. Voor de 

rest noem ons maar: ingesneeuwd. Waarmee ik bedoel: je komt niet de weg op, je blijft thuis, 

die boodschappen, die ga ik wel doen, ik moest trouwens toch al gaan, ik moest mijn boek-

houdvelletjes inleveren dus schrijf maar op, ik ga wel bij de Spar langs, voor geen goud mag 

Dien van mij op de fiets stappen. 

„En jij dan?‟ vraagt ze. „Met de auto? Met de fiets?‟ 

„Fiets. Traktor, zou ook nog kunnen.‟ 

„En jij dan, kun jij niet vallen?‟ 

„Ik val niet zou gauw.‟ 

De sneeuw is vers en knerpend rondom mijn fietsbanden, het is nog niet glad daaronder, er is 

nog niets platgereden tot ijs, hooguit trapt het wat zwaar en natuurlijk kruipt die sneeuw op en 

zet zich vast tussen de banden en het spatbord, wacht, beter weer een keer afstappen en boing 

boing boing, mijn fiets tegen de weg stuiteren. Hemel is de wereld en witte aarde en grijze 

spiegelende vaarten, echt beangstigend wordt het pas als die doorgangen bevriezen, die duiste-

re glimmende grijze kaarsrechte diepe geheimzinnige levende wateren die het wit doorsnijden, 

boompjes, struikjes, alles valt in het niet bij deze witheid, om te lachen is al wat groeit, mini 

uitsteeksels boven de witte vlakte,  

Daar is de Bernardus hoeve, sneeuwdakje van woonhuis, sneeuwdaken van de schuur en zijn 

roodbonte vee veilig onder dat dak, even de vaart erin, mocht Toon of Marga naar buiten kij-

ken dan zien ze een kaarsrechte Diederik voorbij fietsen, met recht trouwens, er is nog geen 

sprake van gladheid, er is nog geen sprake van bevroren sporen hier op de weg, dat is morgen 

en dat is de rest van de week, dat is vandaag nog niet. 

„Ik schrijf maar een brood extra op,‟zegt Dien, „dan hoeven we er niet meer uit de rest van de 

week, verder hebben we van alles genoeg, haha, we worden twee ouwetjes die overleven in 

eigen huis.‟ 



 254 

Ai, hier hebben al auto‟s gereden, iets naar links, buiten het spoor, daar aan de andere kant kan 

de weg weleens schuin naar omlaag lopen en dan zou het wiel nog wegschampen, zo, hier is 

de ondergrond weer rul. 

Zwarte fiets over witte sneeuw. Kasboekvelletjes in binnenzak van duffelse jas. Pet op. Grolse 

wanten. Blauwe plekken in bewegende wolken. En of ik deze brommerlaarzen wel aan kon 

doen? Onder de broek van manchester? 

„Natuurlijk kan dat,‟ zegt Dien. 

Ze heeft gelijk. Wie overleeft maakt zich nergens zorgen om. 
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De sneeuw is zuiverend als een bleekveld, nee, de sneeuw is veel meer zuiverend als een 

bleekveld, de sneeuw ademt in als kristallen, de sneeuw ademt in als vers gewassen lakens, 

Dien staat achter het huisje van Stef, de vlakte voor haar ogen krijgt een lila gloed, ze ademt 

de lucht diep in, het prikkelt door haar neusgaten, het hele land hier wordt gezuiverd, deken 

van sneeuw, kristallen van sneeuw, Dien ademt diep in. Dan gaat ze naar binnen, kacheltje aan 

houden niks mag hier bevriezen, deuren open vanaf de keuken, naar de kamer, naar de hal, 

naar de slaapkamer. Bloemen op het slaapkamerraam, ijsbloemen, ijskerstbomen en op zijn 

bed de sprei, de deken, het laken, wacht, extra deken heeft haar broertje nodig, haar broertje 

slaapt nog onder één deken, haar broertje slaapt nog in een zomerbed, wat heet, hij slaapt hier 

helemaal niet, hij is verdwenen toen het zomer was, hij is er niet en nu hij er toch niet is. 

Dien slaat de sprei over haar schouder, trekt de deken los, kom, naar buiten. Ze loopt de keu-

ken door, het plaatsje over, wasknijpers, komt wel, hup, over de waslijn met die zeegroene de-

ken, zoef, oranje sprei hangt. Dien beent naar binnen, ze rukt de lakens van het bed, kussen uit 

sloop, kussen, kussen, kussen ook mee. 

Buiten. 

Ze spiedt rond. Oneffen kluiten op de akker. Boomgaard, ja, in de boomgaard is een donsdek 

van sneeuw, het is zo smetteloos tussen de donkere stammen.  

Dien spreidt het laken uit over de sneeuw, verderop het andere laken. De sloop. Wat als ze 

opwaaien? 

Dien haalt sneeuw bijeen, legt het op de hoek, bergje sneeuw op elke hoek, acht hoeken met 

acht handenvol sneeuw en die sloop dan? De sloop doet ze verdwijnen onder sneeuwpoeder. 
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Zon. Schijn. Sneeuw. Doorzuiver. 

Dit schouwspel heeft ze nog nooit gezien. 

Ze loopt naar binnen, pakt zes wasknijpers uit het aanrechtkastje, klikt het weer dicht en gaat 

zijn huisje uit.  

Deken breeduit. 

Sprei als enorme rechthoek. 

Kussen aan twee punten. 

Zon. Beschijn. Sneeuw. Bombardeer met kristallen. 

Dien kijkt naar het plaatsje. De buitendeur is dicht. 

Ze knerpt door de sneeuw. Ze loopt voorlangs haar huis. Ze stampt haar klompen schoon op 

de stoep. Meeuwen en kraaien zitten elkaar krijsend achterna oftewel zo houden ze zich warm, 

een dier weet zoiets. 

Of ja ook. 

Misschien wel sneeuw voor het eerst van hun leven. 

Kom Dien, aardappels opzetten. Rode kool. Nog een uur, dan is hij weer thuis. 

En die lakens? Zal hij raar kijken? 

Deken en sprei oké, normaal, maar twee witte lakens languit in de sneeuw? 

Dat weet ze nog niet, hoe ze dat zal zeggen. 
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Bonk. 

Bonk. 

Bonk. 

Hier kunnen we nog wel een maand mee vooruit. Zo ongeveer.  

Bonk. 

Bonk.  

Maïs schijnt overdadig voer te geven en snijden hoeft niet meer, ook gemakkelijk nu er geen 

Benno meer thuis is en Stef. 

„Je steekt gewoon een stuk uit de kuil,‟ zegt Klaas „en je rijdt ermee de schuur in, voor op de 

traktor..‟ 

Bonk. Bonk. 
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„Zo‟n voorlader ja, die moet je wel aanschaffen.‟ 

Bonk. 

Bonk. 

Bonk. 

Hoe bestaat het, zo‟n blauwe lucht, nog blauwer door het wit of nog witter door het blauw? 

Djieuw jieuw, krek krek, van het dak van de schuur scheren ze naar het dak van het huis, 

broederlijk tezamen, alsof ze tikkertje aan het doen zijn. 

Bonk. 

Bonk. 

Waarom niet, waarom zou een vogel geen verstand kunnen hebben. 

Bonk. 

Bonk. 

Tuurlijk, waarom niet maar wat vooral zo opvallend is: kraai en meeuw, waarom haha? 

Bonk, bonk. 

Blank en zwart tezamen, Jezus zegent alle kinderen, haha, plaat boven bedje van Letteke, 

blank en neger en spleetoog. 

Bonk. 

Bonk. 

Bonk. 

Doe maar, een paar kruiwagens naar binnen halen, wie weet hoelang het vriest, bevroren aarde 

op de kuil. 

Bonk.  

Bonk. 

Maar of dit het laatste jaar is, bieten, dat waag ik te betwijfelen, stel het wordt niks met die 

maïs, dan moet ik toch te eten hebben voor mijn koeien. 

Bonk. 

Bonk. 

Bonk. 

Het schijnt uniek te zijn, schrijven ze in de Boerderij, uniek omdat de maïs ook bij droog weer 

nog bladgroen kan vormen, koolstof drie omzetting noemen ze dat, vandaar dus die enorme 

massieve planten in droge landen. 

Bonk. 

Bonk.  
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Het fijne weet ik er niet van, want als de maïsplant dit kan, dan was er toch nergens honger. 

Strak blauw. 

Strakker blauw is geloof ik niet mogelijk. 

Bonk. 

Bonk. 

Vol genoeg, eerst deze lading naar binnen kruien; de greep laat ik hier zolang liggen, een 

twee, ja, opgetild en knerp knerp door de sneeuw, ha, ons schoongeveegde pad, wat loopt dat 

lekker, kruiwagen neer, deur opengeschoven,  

Verduld, wat een idee van jou Dien, deken daar aan de waslijn en sprei, bizar gezicht, lakens 

languit op de sneeuw, knettergek die Dien, knettergek op dat broertje van haar. 

En op hem? 

Een, twee, Diederik kruit de schuur binnen. Hij kiepert de bieten tegen het bret.  

Stilletjes liggen de koeien te herkauwen, vrolijk gestoord met knalwit erf in de deuropening, 

met vrolijk bonkebonkebonk in hun oren. 

Natuurlijk ook op hem. 
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De sneeuw die door de neusgaten naar binnen komt. Dien is onderweg naar de kuil; ze blijft 

staan. Zo‟n verdulde kleine opening om adem door te halen, had een mens niet geschapen 

kunnen worden met één en al neus; het twinkelt, het prikkelt en het doorboort haar buizen; 

Dien zet de klompen behoedzaam neer, het knerpt, knerp knerp knerp, het mandje is nog leeg 

in haar handen, het is echt niet alleen deze kou, deze tinteling in haar neus, het is echt de 

sneeuwlaag die radieert, die stralen uitzendt naar alle kanten. 

Bij de kuil bukt ze. Het mandje staat ovaal en wel in de sneeuw, wilgentenen vanaf de ene 

naar de andere kant ovaalvormig gevlochten, over onder, over onder, haarscherp tekenen de 

buigingen zich af. Dien trekt de punt van de jute omhoog. Ze pakt er drie. Drie flinke rode bie-

ten, genoeg. Zorgvuldig maakt ze de kuil weer dicht, legt de bonk aarde op de jute. 

Dien pakt de mand op, zet deze tegen haar heup, knerpt naar de schuur. 

Ze trekt de deur open. Er valt een baan licht met haar naar binnen. De koeien kijken op. Die-

derik is de mest aan het uitgooien. Dien loopt naar de hoek van de schuur. Daar staan de aard-
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appelkistjes. Ze pakt acht aardappels, wacht, een paar extra, Diederik lust vanavond nog wel 

het restant. Ze pakt twee goudrenetten, loopt de schuur uit.  

Wacht, voordat ze de aardappels gaat schillen, nú. 

Dien gaat de trap op. Ze opent de kleerkast, pakt haar mantel, pakt die van Diederik. Die twee 

komen alleen maar zondags naar buiten, hup, kom maar mee jullie, wacht, hoeden ook? Kun 

je een hoed aan de waslijn hangen? 

Nee, natuurlijk niet, hangen niet, zetten wel. Dien pakt twee kleerhangers mee. 

In de bijkeuken zoekt ze nog wat wasknijpers. 

Knerp knerp knerp.  

De hoeden legt ze zolang op de struik.  

De jas van Diederik legt ze zolang over de waslijnen. 

Eerst haar mantel. Armen binnenstebuiten, kleerhanger in de armsgaten, kleerhanger aan was-

lijn, vastzetten met wasknijper, waslijn buigt vervaarlijk door.  

Jas van Diederik. Armen binnenstebuiten, ai, gaat bijna niet. Of zal ze de jassen gewoon lang-

uit over de waslijnen hangen, maar komen er dan geen vouwen in de jas? Ja, misschien wel, 

doe maar gewoon zo, aan de hanger. 

Twee winterjassen zijn een heel gewicht. Onbeholpen steken de mouwen binnenstebuiten. 

De hoeden nog. Die hoeden liggen daar eigenlijk heel goed, die hoeden liggen daar prima op 

die takken, beetje nat worden ze van de sneeuw maar dat geeft niks. Het liefst haalde Dien al-

les naar buiten, jurken, kousen, broeken, dekens, truien, maar dat is haar te gek. Dat doet geen 

mens en dat hangt hier allemaal veel te veel in het zicht, laat maar, laat maar zo. 

Morgen dooi, heeft de weerman gezegd. 
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„Ik waag het erop. Jij blijft gewoon thuis Dien.‟ 

Het eitje staat vrolijk zondags naast onze borden. 

„Er hangt al wel iets zachts in de lucht,‟ zegt Dien. 

„Vond ik ook. Maar de weg, die is nog spekglad. Als ik geen dienst had, dan was ik ook niet 

gegaan.‟ 

„Kun je Huinink niet bellen?‟  vraagt Dien. 

„Nee, ik ga zelf. Ik ga met de traktor.‟ 
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„De traktor? Verduld, goed idee.‟ 

„Maar doe de daagse jas dan aan, anders is het veel te koud.‟ 
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Op alle andere dagen weet ze het. Op deze dag weet ze het niet. Vanaf half tien dat ze aanfiet-

sen tot half twaalf dat ze thuis komen zijn twee gevulde uren. Altijd. Elke zondag. 

Vandaag niet. Voor haar niet.  

De aardappels zijn geschild. De kachel staat op brikettenstand. De zon schijnt laag naar bin-

nen, precies op het gezicht van Dien. Een mens hoeft alleen de ogen maar dicht te doen… 

 

…Het hele gezin zit bij elkaar en vaader is o zo tevreden, Wim draait geweldig met zijn nieu-

we winkel en Graadje laat haar breiwerk zien, 10 rechts, 10 averechts, tien pennen lang, help, 

dat kussen, denkt Dien, ik moet dat kussen nog schoonmaken op de bank, in de mooie kamer; 

nee, dat doe ik stráks wel, zegt moeder, heeft moeder de vlekken gezien dan?; Dien is al weg, 

verste kamer, kussen heeft ze met snot besmeurd, ze pakt het op, rose vloeiende slijm kleeft 

aan mosgroen kussen, ze pakt het op, slijm druipt omlaag, ai, dit krijgt ze nooit meer wegge-

werkt, ze propt het tussen twee andere kussens, glimmend roze slijm valt niet in te vouwen en 

ze wordt geroepen, „jahaa, ik kom,‟ ze holt de kamer uit, trekt de deur hard achter zich dicht, 

weg wezen hier, hopelijk denkt niemand dat de vlekken door haar komen;  „jahaa, ik kom er 

ahaaan;‟ of vader soms naar buiten wil, ja, hij wil naar buiten, dat heeft ze goed begrepen 

maar het is zo koud buiten vader, het is er zo koud. 

Heel tevreden zit hij in duffelse jas in de rolstoel. Dien duwt hem voort door de ijzige kou. 
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„… en geef Uw zegen over deze dienst, amen.‟ 

Diederik maakt de ogen open. Hij kijkt naar de lange muur. Vijf voorgangers van dominee 

Roorda hangen ingelijst. Ze staan hier met z‟n drieën aan de tafel: de dominee, Swart en hij 

zelf. De andere beiden zijn niet gekomen. Diederik zet z‟n pet op, gaat Roorda voor. De kerk 



 260 

is vol gaten. Dominee drukt hem de hand en loopt naar de preekstoel. Diederik en diaken 

Swart gaan in hun bankje zitten. 

 

„… en verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede, amen.‟ 

Diederik pakt de pet van de bank, zet hem op zijn hoofd. Hij vouwt zijn duffelse jas proviso-

risch dicht en staat op, drukt Roorda de hand en gaat hem voor, de consistorie in. 

„Beste preek dominee.‟ 

„Ja? Was het duidelijk?‟‟ 

„Here God dank u voor deze dienst. Moge de woorden in vruchtbare aarde gevallen zijn, 

amen.‟ 

„Duidelijk,‟ gaat Diederik verder, „zeker. Maar of de echte fijnen er geen aanstoot aan nemen, 

zou kunnen van wel. Voor onze vrouwen is breien iets nuttigs, iets van noodzaak.‟ 

„Dus breien op zondag… kan eigenlijk niet,‟ vult Swart aan. 

„Hetzelfde geldt voor dat houtsnijwerk wat u zei. Maak je een stoel, dan is dat nuttig. Maak je 

een beeld, dan is dat ontspanning.‟ 

„Dat moet iedereen zelf uitmaken, voor zichzelf.‟ 

„Dat kwam duidelijk over, dominee, dat u dat vindt. En dat het Gods goedheid is om de men-

sen een rustdag te geven.‟ 

„Jullie blijven toch hopelijk vanmiddag wel thuis. Al is er geen van de ouderlingen, ik kan 

toch wel voorgaan. En voor mij is het maar een paar stappen, naar de kerk.‟ 

„Vanmiddag zal ik de zondagse rust genieten,‟ zegt Diederik. 

Ze schieten in de lach, alle drie. 

 

De traktor pruttelt door de polder. De rubberbanden houden grip op het gladde wegdek. Plat-

gereden sneeuw, glibberige ijzel. Diederik rijdt kalm aan. De wereld is uitgestrekt wit en het 

wit is doorsneden door de diepgrijze vaart. Open water, open loodgrijze vloeistof in kaarsrech-

te dwarssloot. Diederik pruttelt over ‟s Heeren wegen. Soms is Roorda hem toch wel iets te 

vrijzinnig, maar ergens heeft hij misschien wel gelijk. Rusten, spelen, genieten, mág allemaal 

en dat is iets anders dan wat allemaal niet mag. Vagelijk voelt Diederik het verschil, een mo-

ment voelt hij de ruimte in zijn gemoed, dan is het weer: twee keer melken, drie keer eten, 

omkleden: vier keer en tussentijds een boek lezen, de krant. De puzzel invullen: mag wel, mag 

niet? 

Uit de lucht valt klare ijzel. Als Dien zich maar niet buiten waagt.  
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Diederik geeft iets meer gas.  

De ganzenvluchten gaan noordwaarts vandaag. 
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Dien komt zo. 

Dien wast nog even af en dan komt ze ook. 

Zondag. 

Op zondagmiddag slaap ik nooit in het hooi. 

Op zondagmiddag slaap ik in bed. Goed kans dat Benno en Lettie op een zondagmiddag be-

gonnen zijn, of op een zaterdagavond trouwens, kan ook. 

Op de kastanjetakken ligt sneeuw. Bevroren sneeuw, vastgevroren aan haar ondergrond – haar 

ondergrond? Zijn ondergrond? Mannelijk, vrouwelijk? Haar ondergrond zou ik denken – dat 

wit dat smelt niet bij het eerste het beste straaltje zon. Wit in de slaapkamer. Helder wit licht, 

alsof .. Alsof … alsof ook hier sneeuw licht. Ik zou de slaapkamer in kleurpotlood op papier 

kunnen zetten en ik zou over alles nog een keer met wit gaan, met grijs wit eerder dan met 

warm wit. Het raam staat op een kier, ik snuif de sneeuw op. Wat is Dien mooi, al is ze de 

vijftig voorbij. Strak nog, zweem van rond misschien bij de heupen, vindt ze zelf, vindt ze ook 

van haar bovenarmen. Volle lippen heeft Dien, die Dien van mij, verduld, komt ze? De twin-

keling in haar ogen toen ik zei: „Vanmiddag ga ik niet. Ik mág zelfs niet eens verschijnen al 

bellen alle broeders me op of ik hen wil vervangen. Met dank aan Roorda lappen wij de hele 

wereld aan de laars, zijn we zo ongeveer ingesneeuwd hier, dus wat zijn we? Twee mensen 

met een zee van tijd. Twee menswezens alleen op de hoeve, Stef weg, kinderen het huis uit. 

Nou ja, Stef weg, stomme magazine van hem hier op Dien‟s nachtkastje, wacht, Diederik 

geeft het een zetje, het glijdt op de vloer. Zo. Verduld, wat is hij kinderachtig, wat kan hem 

dat nou schelen, vanmiddag, hup, half uit bed, kom maar weer Filosofie Magazine, hier, lig 

maar weer netjes op het nachtkastje, zo, pff, Diederik ligt weer op zijn plek. Verduld, wat kan 

hij zich toch druk maken en dat terwijl ze hier maar met twee menswezens zijn, twee mensen 

in een lege witte wereld.  

Een takje vol sneeuw die schudt niet meer zo hard, een takje vol sneeuw staat tamelijk bevro-

ren en die twinkeling in haar ogen. Hoor ik de stortbak van de wc? Dan komt ze bijna. Volle 

lippen die Dien van mij en ho ho Diederik, als ze al zin heeft, enige zin hoeft alleen maar, be-
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gin van zin hoeft alleen maar. Hebben we ooit zoveel tijd gehad, tijd ontstolen aan de wereld, 

sneeuwwitte bijna kil witte slaapkamer. 

Ik hoor haar naar boven komen.  

Of bedoelt ze: lekker lang slapen vanmiddag? 

Bedoelde ze dat met die twinkeling? 

Mijn verlangen kan nog zo hoog oprijzen, zonder haar is het nergens, zwabbert het maar wat 

in het niets, dus kalm aan asjeblieft daar in mijn midden. 
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Deuren dicht. 

Deuren niet alleen dicht. 

Deuren op slot. 

Deuren niet alleen op slot. 

We zijn hier ingesneeuwd. 

We zijn hier niet alleen ingesneeuwd. 

De sneeuw op de weg is een ijsbaan geworden. 

Dien loopt de trap op. Wie zegt dat je de kinderen zo mist als ze weg zijn. Zij mist de kinderen 

niet, ze heeft genoeg voor hen gezorgd, zelfs is ze er moe van geworden. Achteraf gezien dan, 

zou je achteraf zeggen althans nu ze op de overloop staat van een verder lege bovenverdie-

ping, op Diederik na. Het midwinterlicht is met sneeuwschijnsel gemengd, alsof zelfs het licht 

meer bezit neemt van de bovenverdieping nu iedereen weg is, het huis uit, ontgroeid, te groot. 

Behalve Diederik en zij. 

 

Hij voert zijn speeksel aan met zijn vinger, hij voert aan en hij voert aan van zichzelf, uit zijn 

mond naar mijn vagina, ik weet ook niet wanneer we dit wisten, dat ergens in de diepte zich 

dan iets losmaakt, zich begint los te maken, het is gemakkelijk genoeg, het is als met de pomp 

in het weiland, er is een leeg blikje voor nodig, voor dat eerste omhoog halen. Pomp maar wat 

je wilt, maar als het op de bron geen vat heeft, niks, niks komt omhoog. Doe dan ook eerst wa-

ter in dat stroopblikje, giet dat leeg in de pomp en zorg dat je die hendel gelijkertijd beweegt, 

bgggrr, bllllk, bulkkkk, daar is het eerste water, pomp maar verder, het water gulpt naar buiten 

de bak in voor de koeien; hebben we het hier van? Ik weet niet hoe we het ontdekt hebben, ik 
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weet wel dat Diederik wacht tot ergens in mij zich iets losmaakt, kleintjes, genoeg eigenlijk 

maar vanmiddag heeft Diederik alle tijd van de wereld, best gezegend die Roorda, om hem te 

verbieden naar de kerk te komen, Diederik voert aan en voert aan en ergens languit door mijn 

lichaam schicht iets naar buiten en dan komt hij over mij heen gekropen en dan komt hij in 

mij, stom gezeur van gelijktijdigheid, gelijktijdig, pfff, onderwerp voor de volgende visite met 

Anneke en Fina, ha ha. 

Wit. 

Witte lege kamer. 

En zo stil het huis. 

Of kijk ik langs hem heen en zie ik zwarte takken achter het raam en hoe die hun eigen dikte 

aan sneeuw daar dragen.   
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„Welk ras?‟ 

„Montello.‟ 

„En hoeveel zakken moet ik bestellen?‟ 

„ Voor hoeveel hectare? 

„Acht.‟ 

„Bestel maar 16 zakjes.‟ 

‟ Zullen we dan maar?‟ 

De koffie is op.  

„Even mijn laarzen pakken.‟ Diederik loopt naar de auto. Hij maakt de achterbak open, zet zijn 

voet op de rand, maakt de veter los. Schoen uit, laars aan, andere voet. Denk nooit: dat kleine 

stukje dat we lopen, ik hoef geen laarzen aan. Nee, dat is iets van de zandgrond, niet van de 

klei. 

Klaas steekt een sigaret op. De jassen hoeven niet dicht geknoopt te worden. 

„Verduld, wat zacht ineens,‟ zegt Klaas. 

 

In de boomgaard staat het schapenhok. Drie, vier schapen? Moeten die allemaal lammeren? 

„Ja, eind februari.‟ 

Breeduit lopen ze te grazen.  
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„En met die sneeuw?‟ 

„Toen hebben we ze bijgevoerd. Maar ze kunnen ook zelf het gras opdiepen trouwens, als het 

moet. 

„Gemakkelijk.‟ 

„Echt wel. Ik snap niet dat jullie geen schaap hebben. Ze houden gratis het gras kort hier en je 

hebt altijd koffiemelk bij de hand.‟ 

„Hoe is het nu?‟ 

„Gaat de goeie kant op. Alleen Fina, die is zo bezorgd.‟ 

„Dat is toch logisch.‟ 

„Ze is veel te bezorgd. Het liefst wil ze me nog aan de stoel vastplakken.‟ 

„Dat lijkt me niet goed, nee.‟ 

„De specialist zegt: “Alles zo gewoon mogelijk doen, niet steeds denken, ai, mijn hart.”‟ 

De grond hier is echt pure klei. Hoge messcherpe bonken liggen geploegd op het land.  

„Zware grond Klaas.‟ 

„Tuurlijk Diederik, een Friese boer wil niet anders.‟ 

„A, doe mij toch maar die grond van ons. Iets gemakkelijker door te komen.‟ 

Klaas tikt op het pakje, steekt een nieuwe sigaret op. Als hij zó beter wil worden. Diederik 

denkt het, hij zegt het niet. Zo‟n zeurpiet heeft Klaas al dagelijks om zich heen. 

„Staat er mooi bij man.‟ 

In rechte rijen staan de rozetjes tarwe, plat tegen de grond geduwd door de sneeuw van de af-

gelopen weken.  

„Mooi heldergroen nog.‟ 

„Ja, heeft ook niet veel gevroren, behalve de afgelopen weken.‟ 

„Maar wat dóe je eigenlijk de hele dag Klaas?‟ 

„Zo‟n beetje de opa karweitjes,‟ zegt Klaas verbitterd. „Hooi in de bakken strooien, aardappels 

schillen, harken, bah.‟ 

Diederik hoopt niet dat hij hier ter plekke weer een hartinfarct krijgt.  

„Kun je je geen hobby aanschaffen?‟Oppert hij. 

„Hobby?  Mijn koeien zijn mijn hobby maar van Fina mag ik ze nog niet eens melken. Dat 

doet zij. En ik moet dat morgen eten dan maar klaar zetten.‟ 

„Puzzelen, lezen, vissen, natuurwacht, vogelwacht.‟ 

„Vogels, die interesseren me wel ja.‟ 

Ze slenteren terug langs de weilanden. 
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„Vissen. In de vaart hier zeker.‟ 

Alles beter dan puzzelen en lezen, in Fina‟s buurt, denkt Diederik.  

„Dan ga je vogels kijken, hoe vaak zie je ze niet staan op de Ketelbrug, je meldt je gewoon aan 

bij de club in Kampen.‟ 

„Diederik jongen, je geeft me weer lucht. “Fina, ik ben weg straks, vogels tellen.”‟ 

De twee grinniken. 

 

„Diederik zei dat ik moest gaan vissen. En vogels gaan kijken. Dus ik ga me een hengel aan-

schaffen en voor de volgende verjaardag mag je me een kijker cadeau doen.‟ 

„O, zei Diederik dat? Best een goed idee, maar trouwens, in de tuin is ook nog genoeg te 

doen.‟ 

„Tuinieren is toch jouw hobby?‟ 

Diederik drukt Fina de hand. 

„Doe Dien de groeten,‟zegt ze. 

Diederik drukt Klaas de hand. 

„Hou je goed, jongen.‟ 
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De naaimachine staat voor het raam. De naaimachine snort al een hele tijd niet. Werkeloos ligt 

de kiel op het hout. Werkeloos is een half lapje al vastgenaaid, andere twee kanten nog niet. 

Dien kijkt van het grasveld naar de kiel. Het grasveld is groen, de kiel bleekgroen. Dien moet 

nog wennen aan de kleuren buiten. De sneeuw die alles bedekt, zit nog op haar netvlies. De 

sneeuw is weg. De struiken staan verlegen grijs in de tuin, met dunne uiteinden. De linde staat 

statig gevormd als haar eigen blad, best apetrots vanwege zijn eigen vormvastheid. Die strui-

ken, die doén maar wat, zegt de linde met zijn rechte takken in het midden en de keurig gebo-

genen naar opzij, die struiken maken een rommelzooitje van jouw tuin Dien, zegt de linde. Het 

grasveldje. Gras. Kiel. Gras onder sneeuw vandaan en toch is de kiel bleker. Verbleekt door 

het dragen? Zo bleek van zichzelf? Gras groener? Het gras lijkt al zo bleek. Bleke groen kiel? 

Verbleekt van het dragen? Van het wassen? Van het drogen in de zon? Dien wendt haar blik 

af van het raam. Ze pakt de zak van de kiel. Ze keert hem binnenstebuiten. Groener. Veel 

groener. Ze kijkt van dit binnenste groen naar het gras. Het gras wint. De kiel is van bleker 
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groen gemaakt. Iemand vroeger heeft nét lichter groen dan gras bedacht en daarin loopt de 

helft van de boeren rond. De andere helft loopt in blauw. Diederik loopt altijd in blauw. Nee, 

soms tegenwoordig loopt hij ook in groen. In de kleur van haar vader. Nee, niet waar, alleen 

maar omdat die kielen van Stef daar in de schuur hingen. 

Dien kan nog niet wennen aan de kleuren buiten. De sneeuw staat nog op haar netvlies gegrift. 

Dit wat ze nu ziet. Waar is het groen, dat uit de takken bot?  

Ze wendt haar blik af. Ze geeft het wiel een zetje, trapt de naaimachine voort, beweegt de stof 

onder de naald langs, draait de kiel negentig graden. Nog bleker garen, schiet het door haar 

heen. Ze draait de kiel, gaat terug over de naad, draait de kiel opnieuw. Vast genoeg. Ze knipt 

de beide draden door, legt de kiel opzij, pakt het volgende van de stapel. Schort. Nee, wacht, 

heeft ze nog iets voor dezelfde draad? Overall. Zoom hangt los. Dien legt de broekspijp onder 

de naald, geeft het wiel een zetje, trapt de naaimachine langzaam voort. 
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„Vandaag is de lucht wel heel bijzonder Dien.‟ 

„O.‟ 

„Kijk maar, opklaringen.‟ 

„Bedoel je die dunne grijze lagen?‟ 

„Ja. En die blauwe plekken. En kijk, geel zelfs. 

Je weet toch nog, voor mijn verjaardag, van Lettie.‟ 

„Die kleurdoos.‟ 

„Ja, ik denk dat ik straks na het voeren maar eens boven ga zitten.‟ 

„Waarom niet,‟ zegt Dien, niet helemaal overtuigd. 

„Dat snoeiwerk komt toch wel af,‟ voegt ze toe. 

„En kuilvoer ligt er ook genoeg, voor een paar dagen.‟ 

Dien snijdt een stukje van de pannenkoek, brengt die naar de mond. 

„Op welke slaapkamer wou je gaan zitten?‟ 

Ha, ze is overtuigd. Zo ongeveer.  

„Ik denk op die van Lettie. Kijkt op het zuidwesten. 

En jij?‟ 

„Ik? Ik ga naar de winkel. Dus zo eerst de aardappels vast schillen en zo.‟ 
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Ze smeert appelstroop op de laatste pannenkoek. Dien smeert altijd dun appelstroop. 

„Naar de winkel en eten koken voor ons beiden.‟ 

„Ja, zoiets,‟ zegt Dien. Ze maakt een kokertje van haar stukje pannenkoek, neemt een hap. 

„Je hebt best gelijk, ook ik kon me weleens een hobby aanschaffen.‟ 

Eindelijk. Eindelijk haar zegen. Even wordt Diederik ruim van binnen, maar toch kan hij het 

niet laten: 

„Je hebt toch al een hobby?‟ Hij heeft al spijt dat hij het gezegd heeft. 

„Hoe bedoel je?‟ 

„Nou ja, filosofie.‟ 
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Ze zet de plant op het aanrecht. Ze klikt het valletje los uit het oogje, legt de vitrage over de 

stoel. 

Ze wringt de doek uit, draait zich naar het raam. Het water druipt op de vensterbank. Op de 

vensterbank ligt stof. Dien gaat met de doek over het grijze marmer. 

Ze wringt de zeem uit. Ze begint bovenin het raam, gaat naar de ene hoek, beweegt de zeem 

over het glas. Kleine spikkelsporen nog.  

Ze spoelt de zeem uit, wringt de gladde stof tussen haar handen, gaat losjes over het raam. 

Dien hangt het valletje terug. Ze zet het vlijtige liesje terug op de vensterbank.  

Waar kan ze het water verder nog voor gebruiken? 

Ze pakt de emmer, loopt naar de bijkeuken. Raam in de muur, raampje in de deur, twee hoge 

smalle raampjes in de achtermuur, raam aan de westkant. 

 

Ze was het echt niet van plan, maar nu is het geen gezicht. Dan toch maar de trap halen. Dien 

huivert als ze de deur uit loopt. Bij de hoek komt de wind haar tegemoet. Ze trekt de schuur-

deur open, pakt de trap van de kant, hangt de bovenkant om haar schouder.  

Ze klimt met de emmer omhoog. Verduld, alsof ze de club op visite krijgt compleet met de se-

cure Anneke, terwijl het alleen Lettie maar is. Ze belde gisteravond.  

„Goed als ik morgenavond kom? 

Ben ik zeven uur in Kampen.‟ 
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De kan is van ijzer. De kan is van verlegen ijzer gemaakt, maar aan de vorm is niks verlegen. 

Deksel. Ruim naar voren stekende tuit en een handvat waarmee de verkoper lijkt te jongleren. 

„Koffie koffieieie, koffie koffieieie, koffie koffieieie, koffie koffieieie.‟ 

Dan fluit de conducteur. Eén, twee, ook de derde hand krijgt nog een beker aangereikt terwijl 

de trein zich in beweging zet. Lettie zet de kraag op van haar jas, loopt naar de verkoper. 

„Eén graag.‟ 

„Tuurlijk mevrouw.‟ 

Hij zwiert de kan met de lange tuit boven de beker. De damp waait grillig weg. Lettie geeft 

twee kwartjes, - „Is goed zo,‟- neemt een slok. Ze pakt de weekendtas op, loopt onder de tun-

nel door, stapt naar het verste perron. 

 

De regen striemt tegen de auto. De ruitenwissers kunnen niet overal tegelijk zijn, pa zit bijna 

rechtop achter het stuur. 

„Zal ik rijden pa?‟ 

„Goed, maar ik kan niet zomaar hier stoppen. Even wachten tot bij die terp.‟ 

 

Lettie schuift de stoel naar voren, draait de zitting een slag rechter, kijkt de weg op, rijdt ach-

teruit. Dan zoeven ze verder. 

„Precies uit het westen,‟ zegt ze. Is het een nederlaag voor pa, dat zij nu rijdt? 

De ruitenwissers bewegen in de snelste stand. De auto die tegemoet komt heeft twee koplam-

pen die uiteen vallen in duizend streepjes en dan weer koplamp worden.  

Ze ziet twee rode lichtjes vóór zich. Nu kan ze gerust achterover leunen. Ze heeft overzicht. 

„Nog geschaatst pa?‟ 

„Op die oude botjes zeker, nee Lettie. En jij?‟ 

„Ja, zo van de gracht de Kromme Rijn op, helemaal naar Bunnik. En aan een tocht meegedaan. 

Henschotermeer. Josje was er ook.‟ 

„Die kan schaatsen als de beste, inderdaad.‟ 

„En Stef?‟ 

„Stef was ook een goede schaatser. Alle Buitinks waren goed. In alles.‟ 

„Zìjn goed, zul je bedoelen.‟ 
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„Zìjn goed, inderdaad. Vorige week was de weg hier zo glad. Ma kon een paar keer niet naar 

de winkel. En zondag konden we niet naar de kerk.‟ 

„Jij niet naar de kerk pa? Ma, dat kan ik me nog voorstellen. Maar jij?‟ 

‟s Morgens ben ik wel gegaan. Ik had dienst. Ik heb de traktor genomen.‟ 

Lettie grinnikt. 

„Koud zeker.‟ 

„Ja, dit is beter.‟ 

Als ze afslaan, is het zicht ineens goed. De regen striemt nu tegen de zijkant. Lettie duwt de 

verwarmingsknop helemaal naar rechts. 
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Het licht kiert verduld alweer door de ramen. Hoe bestaat het, zo met sprongen. Zeg maar rus-

tig: andere morgens ben ik bij Wilma en is het nog pikzwart achter het raampje, nu ben ik bij 

Wilma en is het lichtblauw, lichtste blauw, ijlste blauw, wel heb ik van mijn leven, maakt de 

aarde een snelle draai of zo? Zie je dat Wilma, nee, kan niet, je hebt geen ogen in je billen, 

maar kijk, aan de andere kant van de schuur, zelfde of kijk, Diederik moet zelf het hoofd naar 

achteren draaien, daar boven, één en al glanzende hemel en dan is hier het licht nog aan, het 

licht in de schuur zou uit moeten, kan dat licht uit? Kan ik op de tast namelken? Tuurlijk, 

wacht even. Diederik springt over de grup en loopt naar voren, klik, linksom en het is sche-

mer, verduld, zo licht al. Of was het gisteren bewolkt, ja, het was gisteren bewolkt, dat was 

het. Diederik pakt de emmer op, stapt over de grup, zet de emmer neer, zet het krukje onder 

zijn achterste en zoekt de spenen. Zie je nu Wilma, hoe vlug het weer licht wordt, zie je het 

licht uit het ruitjesraam, ai, dat wordt weer een hele klus als jullie naar buiten zijn. Ruiten 

wassen. Ruit voor ruit voor ruit voor ruit. Muren witten, vloeren schrobben, aj, voorjaar en jul-

lie voorgoed naar buiten en reinheid in de stal graag. Elk jaar de muren witten? Die is gek, zei 

ik vroeger tegen Dien. Elk jaar ja, elk jaar de muren witten, zo deed vader dat, reinheid en 

lucht en licht in de stal, zo moest dat. Goed dan, vooruit dan maar, elk jaar witten en elk jaar 

teren, geen boer vreest de grote schoonmaak en geen boerin, hupsakee, aan het werk, lui win-

terlichaam, even wachten nog Wilma, ze gooit haar kop in de nek alsof ze nú de stal al verla-

ten wil; Diederik pakt de andere twee spenen, laat maar los die laatste beetjes melk, rozekleu-

rig steken de spenen bij zijn handen af, bleek en leeg hangt de uier nu onder haar lichaam, 
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klaar Wilma, geen druppel meer. Diederik pakt het krukje en staat op, emmer in zijn linker-

hand. Hij giet de melk door de zeef. Zo, dat was het voor vandaag, zeef op de emmer, deksel 

op de laatste bus, bussen naar de weg, klaar. 
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De regen moet opgehouden zijn. De wolken moeten de hemel uitgedreven zijn, ergens. En van 

ergens zijn ganzen losgelaten, ze doorkruisen de hemel als zwarte silhouetten, drie stuks gak-

gakgakgak, verbeeldt Dien zich te horen. Op het plaatsje tript een merel, vacht wijduit, koud, 

zegt hij, koud hier. Helder. 

Dien klopt het beslag. Ze giet een scheut melk bij uit de koker. Wacht, een ei. Extra lekkere 

pannenkoek nu Let thuis is. Dien gaat de keldertrap af. 

Ze tikt het ei tegen de rand, breekt het open. De inhoud valt in de schaal, twee dooiers zelfs 

die zich ook nu nog omhullen met eiwit temidden van het witte mengsel. Iets meer beslag dan 

anders, ietsjé, niet zoveel als met Stef, meer dan twee eet Lettie er nooit, Stef kon gemakkelijk 

vier pannenkoeken op.  

Dien kijkt op de klok. Eerst Let roepen? Nee, laat maar, die komt wel. 

Ze zet de pan vóór op de kachel, plaatje weg, ringen weg. Sissend smelt het spekvet tegen het 

zwarte gietijzer. Dien giet een lepel beslag in de pan, draait deze in de rondte, gave cirkel die 

afsteekt tegen zwart. Stolt.  

Dien loopt naar het aanrecht. Buiten is alles roerloos, wie niet beter wist zou zeggen: zomer-

morgen. Wie geen ganzen aan de hemel zag klepperen zou denken: hooien vandaag. Wie niet 

wist dat het al half acht was, die dacht: kom, melken, hoofddoek om, naar buiten, Grada en 

Dorien en Wim. Stef en Josje die sliepen nog.  

De pannenkoek begint te ruiken. Dien pakt de pan op, schuift de pannenkoek op het deksel, 

kiepert hem terug in de pan. De eerste. Altijd een beetje bleek, die eerste.  

Lettie heeft nooit melken geleerd. Dat is ook nergens voor nodig, Diederik kan dat melken 

gemakkelijk alleen af, met de machine. Hun dochter studeert.  

 

Bij het klaarzetten van de borden komt de zon op. Rood. Net links van Zwart. 

„Ma, waar kwam hij op in december?‟ 

Verduld, dat ze dat nu net ook ziet. 
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„Daar, net rechts van Zwart, daar in die eik.‟ 

„Goed als ik na het eten ga studeren? Of zal ik eerst met jou gaan poetsen?‟ 
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„Hoeft niet. Mag wel,‟ voegt ma toe. 

„Ik help je ma. Word toch gaar als ik de hele dag studeer.‟ 

„Wat moet je leren?‟ vraagt pa. 

Hij pakt de eerste pannenkoek. Stukje spek in het midden, goudbruin vierkant brokje spek, 

bakt ma altijd mee voor hem.  

„Ik moet een scriptie opzet maken.‟  

Lekkere appelstroop en dan oprollen. Ma kijkt naar mij. 

„Zo doen we dat bij ons.‟ 

„O ja, waarom ook niet,‟ zegt ma. 

„Er is wel een nadeel aan, hij eet zo snel weg. En bij ons, met zoete stroop, je wilt niet weten 

wat voor plakzooi dat geeft.‟ 

O ja, pa vroeg iets. 

„We moeten een skriptie lezen van het instituut, kijken wat de vraagstelling was, hoe die uit-

gewerkt is, welk onderzoek gedaan is enzovoort.‟ 

„Wat is het voor skriptie?‟ 

„Deze gaat over de Wieringermeer, interessant hè. Vraagstelling was: zijn de Noordhollanders 

daar de baas? Zijn ze in de meerderheid? Op welke manieren hebben ze hun stempel gedrukt? 

Ik geloof dat een kwart Noordhollander was, Groningers en Friezen allebei eenvijfde.  Men-

gen ze zich? Of is het Hollanders tegenover Friezen en Groningers? Dat soort vragen. 

„Friesland en Noord Holland is koeien, Groningen is akkerbouw,‟ dus misschien ligt de schei-

ding ook daar,‟ zegt pa. „Trouwens, in de Wieringermeer wonen rijke boeren, dacht ik, daar 

zijn ze gelijk begonnen met veel grotere kavels dan hier, dus in elk geval wonen daar boeren 

met geld.‟ 

„Goh, wat een interesse,‟ zegt ma. Iets ontgaat me hier. 
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De pan staat helderoranje op tafel. Ik houd van véél groen in de boerenkool, zo vind ik hem 

lekker. 

„Ben ik al bruin?‟ vraagt Lettie. 

„Nee, je hebt teveel gebogen gezeten.‟ Diederik weer. 

„Leuk hoor. Maar ik ben erg veel opgeschoten. Ik neem onze eigen polder. Is er een tegenstel-

ling tussen mensen van de klei en mensen van het zand? Of tussen Noord en Zuid?‟ 

„Dus ook klei en zand dan toch,‟ zegt Diederik. 

„Nee, Zeeland bijvoorbeeld is ook Zuid.‟ 

„We zitten allemaal in dezelfde kerk,‟ zeg ik. 

„Wat bedoel je daarmee? Dat we allemaal gelijk zijn?‟ 

„In elk geval gelijk zouden moeten zijn.‟ 

„Zouden moeten zijn? Zíjn,‟ zegt Diederik. „Er zitten bijvoorbeeld in de kerkeraad niet meer 

kleiboeren dan zandboeren.‟ 

„Nee, logisch,‟opper ik. „De meest slimmen zijn naar de polder gegaan, de rest is blijven zitten 

waar ze zaten.‟ 

„Aha, weer een factor,‟ zegt Lettie. „Je bedoelt dus: het is één ambitieuze gemeenschap hier.‟ 

„Beetje wel ja.‟  

„Die kerk, dat kon weleens een goede ingang zijn. Turven waar iedereen vandaan komt. Tur-

ven wie met wie contact heeft.‟ 

„Turven? Dat moet je dan toch eerst navragen.‟ Diederik.  

Ik zal m‟n mond maar houden, over zijn wetenschappelijke bezorgdheid. 

„Klopt. Punt één: steekproef nemen. Punt twee: diepteinterviews houden.‟ 

„O.‟  

Ik zucht. „Ze zien je aankomen.‟  

 

 

162 

 

Hij schuift de deur open. De koeien liggen. Ze kijken naar Diederik. Hun kaken vermalen de 

brij. Doet een koe dat zelf? Zeggen tegen die brij, kom op, naar boven, beetje bij beetje graag, 

herkauwen, goed zo, weg ermee, volgende portie? De dames liggen. Poten naast zich, achter-

lichaam tegen de vloer, hoofd tamelijk opgericht, liggende driehoeken. Bij het herkauwen is 
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de kop opgericht, om te slapen draperen ze die ergens naar omlaag, ergens tegen hun eigen li-

chaam, liggende koe is ovalen koe maar nu, midden op de dag, nu wordt er herkauwd. Het 

moet een rustige bezigheid zijn, lodderig kijken ze uit de ogen. Diederik stapt de ladder op. 

Dag dames. Een stal waarin ze rond konden lopen, dat was wel iets. Of een stal, nog moder-

ner, waar ze ook in- en uit kunnen. Misschien maakt hij nog weleens zoiets, zelf dan, geen 

nieuwe stal maar gewoon het middenstuk eruit breken, de vloer egaliseren, nee, echt geen 

nieuwe stal. Voor wie? 

Diederik spreidt het jute dek over het hooi, gaat liggen, trekt het andere dek over zich. Zo, 

prettig bed. Geen nachtkastjes met tijdschriften opengeslagen. Verduld, wat een kinderachtig 

mens is hij toch. Kinderlijk. Dan maar kinderlijk. Wat hij denkt dat denkt hij. Klaar.  

Hij kijkt naar de raampjes. De tijd is voorbij dat de zon horizontaal naar binnen scheen, die 

tijd ligt alweer achter hen, de kortste tijd is alweer een maand oud, van lager stuurt de zon zijn 

stralen, scheef vallen ze naar binnen door de rechthoekige ruiten, klaarlichte aprildag zou een 

mens ook geloven, zo licht is het alleen lag hij hier dan niet zo rustig, verduld, een stuk ach-

terwand wegbreken, koeien in en uit, maar hoe moet dat dan, verharden dat eerste stukje bui-

ten? Anders komen ze met modderhoeven de stal in. Modderhoefjes, verduld, hij zit niet eens 

zelf aan de regelknoppen, wat als ze de polder te nat laten? Diederik zucht. Hij sluit de ogen, 

draait op de zij. Ja, een stuk weghakken uit de achtermuur. Daar een schuifdeur maken, net zo 

groot als voorin. Schuifdeur open maken op een dag als vandaag en ineens staat de stal in een 

enorme baan licht.  

 

…Kom, zegt Wilma, ze is de aanvoerder van de kudde, kom, we gaan een luchtje scheppen. 

Wie gaat er mee?  Ze stapt naar buiten maar help, het gras is bedrieglijk, de poten zakken de 

grond in, goddomme, zij briest van woede,  draait de kop naar achteren en Diederik ziet de 

angst in haar ogen; snel draait hij het nummer van Waterstaat, antwoordapparaat: heden heb-

ben de Zeeuwen de oorlog verklaard aan de Noordelijken, generaal Korstanje is aan de macht 

vanaf nu, over en sluiten. Diederik gooit de hoorn neer, rent naar de schuur. Hij knoopt dikke 

touwen aan elkaar, grist een houten wagenplank mee, legt deze op het gras en gaat er languit 

op liggen, verdomme, hij haalt het net niet, terug, plank iets verder leggen, kan hij nog terug 

zo? Hij zoekt waar de achterpoot van Wilma is, pakt met andere hand het touwuiteinde, legt 

een knoop. Wilma loeit, kijkt achterom met uitpuilende ogen. Geen woede meer… 

Diederik is wakker. Het hooi wordt hel verlicht. De kleinste uit-stekende sprieten zijn mes-

scherp zichtbaar. In de zonnebaan zweeft het stof. Oei…  
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Mijn moeder kookt mij havermout. Mijn moeder denkt: weet je wat, ik kook haar havermout. 

Mijn moeder denkt: weet je wat, die blokkende dunne magere dochter van mij, ik maak ha-

vermout in plaats van die door-de-weekse karnemelkse pap. Havermout van volle echte on-

verdeelde melk met vlokken haver, platte vlokken. Geplette vlokken haver strooit ze in de 

melk en ze voegt een klein beetje zout toe en ze laat de vlokken gaar worden, achterop de ka-

chel. Dat blokken van die dochter van je valt best mee trouwens, ik heb al bijna een opzet 

klaar voor mijn eigen onderzoek, grap grap, de Haarlemmermeer liep vol met wie toevallig 

nergens meer thuis was, dus je kunt ze voorstellen wat daar allemaal die nieuwe polder binnen 

trok, zelfs het ontginnen moesten de eerste boeren daar zelf doen; helemaal anders moest dat 

in de Wieringermeer, nette mensen met geld graag; ze troffen een gespreid bedje aan; de 

Noordoostelijke ging alweer een stap verder: er moesten niet alleen boeren komen maar ook 

burgers, ook dorpen dus en industrie; de gemeenschappen moesten gemengd zijn; het moest 

een afspiegeling zijn van de kerkelijke gezindheid van Nederland, ha ha, het ideale nieuwe 

land, niet alleen rijke boeren moeten een kans krijgen, ook de arme, dus kleinere kavels, grap 

grap, de ideale nieuwe maatschappij werd hier gesticht en nu ga ik het standsverschil onder-

zoeken: hoeveel hectare hebt u? Pacht of eigendom? Wie acht u uw meerdere hier in de pol-

der, wie uw mindere? Van wie was u de mindere op het oude land. Van wie de meerdere? 

Mannen interviewen? Echtparen? Vrouwen? Man en vrouw apart? 

Anomiem? Ze kennen mij toch allemaal, dus dat gelooft geen mens. 

Vanavond met Paulien over hebben, man en vrouw apart of als echtpaar? Als echtpaar, beter 

waarschijnlijk. 

Ma kookt mij havermoutse pap. Net zoals vroeger, als ik om negen uur nog zat te leren en zij 

gingen al bijna naar bed. „Hier,‟ zei ze dan. Meer zei ze niet. Het stond op mijn schrift. Een 

bord havermout.  

Ik ben het niet vergeten ma, lekkere havermout na de boerenkool; dat blokken, dat valt best 

mee. Soms knijp ik mijn ogen dicht en zit ik hier te soezen achter het glas. Vanavond naar de 

vereniging, benieuwd wie de inleiding heeft. Of Paulien er eigenlijk wel is. 
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Er waait een andere wind daarbuiten, er is geen ster te bekennen achter het raam. Wolkenlaag. 

Weg snijdende oostenwind die me zowat van de weg afblies met boodschappentas en al, die 

mijn hals vernikkelde onder het dunne sjaaltje en het mooiste van alles is: kom ik thuis en zit 

Lettie daar doodgemoedereerd, dik ingepakt op het plaatsje, boek op schoot. „Word ik al 

bruin?‟ 

Het vel over mijn benen zit strak, mijn handen, ook al schuurpapier, het liefst zou een mens 

zich niet douchen bij zo‟n schraal weer, maar het is zaterdagavond en dan douchen we alle-

maal en dan belanden we in een schoon bed en aangezien dit de uitgaansavond was van Benno 

en Lettie was dit dus onze avond om te vrijen of deden we dat altijd al vanwege onze ge-

douchte lichamen; ha ha, op zondagmiddag wou Diederik weer, nu is het bed toch al niet meer 

schoon zei hij dan, ha ha, smoesje Diederik. Of nee, het zat anders, op zondagmiddag deden 

we samen de middagslaap, door de week apart, daarom vrijden we op zondagmiddag.  

Best schraal, dat vel van mijn handen, ik had er beter wat op kunnen doen of zal ik dat nu nog 

doen, opstaan, naar beneden sluipen, blikje nivea uit de keukenla pakken, ai, ja, beter ook mijn 

benen insmeren dan maar dat moet er dan ook nog intrekken, anders wordt ons bed zeker vuil, 

brr, voet op zeil, andere voet, stapstapstap de trap af, de douchestraal is nog kletterend bezig, 

gelukkig, blauw blikje, likje crême, voet op stoel, been insmeren, dun, heel dun, schrale knie 

vooral en langs de scheen omlaag en langs de zachte blubberkuit omhoog, andere voet op 

stoel, goed idee, trekt gelijk minder, vage lekkere geur, knieplooien soepel maken, omlaag 

langs de botten, omhoog langs dijbeen, handen nog goed insmeren,  

oei, douche is uit, snel nu, rustig maar, hij moet zich nog afdrogen, zwieber de zwabber de 

zwaai met die benen alsof ik een clown ben, intrekken die crême, wapperen die handen van 

mij, ruime voorsprong heb ik nog op hem, als een vlerkige Benno die lopen leert, zo gaat deze 

grote Dien naar boven;  

Stef verduld, Stef die door een veld met rijstpluimen loopt, zelfde planten als op die zendings-

plaatjes vroeger; met blote benen loopt hij door het water, hij lijkt met zijn voeten in de grond 

te stampen, broertje van mij, wat ben je toch aan het doen?  

„Ik duw met mijn voeten het onkruid de grond in. Handig hè, geen hak nodig.‟ 

Ja, handig, hier is de laatste tree, overloop, zeil, deur nog half open, slaapkamer in, deur zacht 

dicht trekken, bed als vlek, voeten over zeil, ja, hier, hier is het bed.  
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Wacht, weg met dat Filosofie Magazine, klik, deurtje open, in het nachtkastje, klik, deurtje 

dicht, opgelost.   

Onder de dekens nu en heel rustig – klopklopklopklop – alsof ik de hele tijd al op hem lig te 

wachten. 

 

 

165 

 

Hij loopt de trap op. Zijn geslacht zwiebert in de pyama. Ga liggen, ding, wat moet Dien wel 

niet denken. Er gaat niks liggen. Iets als een bezemsteeltje beweeegt stokkerig vanaf het aan-

hechtingspunt. De knallende helderheid van de zon heeft zich in alle vezels van mijn lichaam 

genesteld. Daar is de uitweg.  

Wie een dag gesnoeid heeft in helderste zon en in koudste lucht, die komt de schuur binnen en 

denkt dat de kachel daar brandt of zoiets.  

Rozig, slomig, tintelend, hij had dat ding echt wel kalm gekregen onder de douche, echt wel 

klein gekregen maar vandaag is het zaterdag, zwieber maar, ik schaam me niet voor Dien, nou 

ja, de pyamabroek dekt mijn geslacht toe en Dien, Dien die kijkt toch nooit hoe het erbij staat, 

zwieberdezwieber, bij elke traptree, vage geur van crême hier op de trap, Lettie die zich opge-

tut heeft voordat ze naar de vereniging ging? Ik hoor geen wind meer, waar is de wind die om 

het huis blies? Waar is die venijnige oostenwind, waar is die verraderlijke hete koude oosten-

wind, kijk toch uit kind, je vernikkelt nog als je buiten zit. Niet alleen naar huis fietsen van-

avond, dan neem de auto maar mee, ja pa, nee pa, ik fiets echt niet alleen naar huis. 

Mijn pyamabroek is een tentje met een beweegbare middenstok, Diederik toch, en dat terwijl 

je de vijftig allang gepasseerd bent. 

 

 

166 

 

Hij draait de auto. Hij zwaait nog een keer. Dan rijdt hij terug.  

Lettie gaat het station binnen.  

„Een enkeltje Utrecht graag.‟ 
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Over de weilanden ligt een dun laagje sneeuw. De vaarten steken donker af tegen het wit. Let-

tie ziet de kavels aan zich voorbij trekken. De lucht is grijs, boven de witte aarde.  

 

Ze loopt onder de tunnel door, naar perron 4. De onderaardse afgesmeerde betegelde ruimte 

sluit haar een moment af van buiten. Dan is er weer licht. Ze loopt de trap op. Haar weekend-

tas is licht. 

Ze loopt zo ver mogelijk naar voren op het perron. Vooraan. Vooraan wil ze zitten. Niet alleen 

de meeste plek altijd; het is ook de prettigste plek. Het minste geschommel. 

„Koffie koffïe, koffie koffìe, koffie koffìe.‟ 

 Lettie krijgt een beker volgeschonken. Melk zit al in de koffie.  

Daar is de trein. Lettie stapt de treden op. Beker koffie in de ene hand. Weekendtas in de an-

dere. Plaats genoeg, zo midden op de morgen. Ze zet de beker op het plankje. Tas kan op de 

bank tegenover. Jas aan het haakje. Lettie gaat zitten. De koffie kringelt nog, mooi zo. Met 

haar gezicht tegen de wollen jas kijkt ze hoe de trein het station uit rijdt. Pa is vast alweer 

thuis.  

„Morgenavond komt Benno, volgende week vrijdag ben ik er weer,‟ heeft ze gezegd. 

 

De trein doorsnijdt de Veluwe. Dicht opeen gepakte sparren dragen witte sneeuw. Lettie 

wacht tot ze het pad ziet. Daar is het pad, als een tunnel van donkergroen het bos in, als een 

tunnel van diepgroene sparren, als een duistere tunnel. Ze wil daarín zijn, ze wil niet voorbij 

racen. 

Ze ritst de tas open, pakt het boek. Ze ziet het blauwe blikje. Meegenomen uit de keukenla. Ze 

pakt het uit de tas; draait het deksel open. Ze ruikt aan de crême. 

Lettie leest in Sociologische Onderzoeksmethoden.  De woorden zijn wazig vanwege haar tra-

nen. 
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1 

 

Gitzwart is de lucht als Sonja naar buiten stapt, verbaasd is ze niet dat daar vlokken uit komen, 

natte sneeuw jaagt over het erf. Ze trekt de deur achter zich dicht. De kaasmakerij glimt en 

blinkt haar tegemoet. Sonja doet een kapje op, stapt in de witte laarzen.  

Ze draait het kraantje open, stromen maar die melk. Uit de tank, in de ketel. Stromen maar, die 

witte vloeistof, val maar en val maar tot het bekken vol is. Haar blik valt op het raam. De 

loodgrijze wolkenmassa lijkt weg te trekken, naar het Noorden? Goudomrand is het waar de 

zon opkomt.  

Ze draait de kraan dicht; zet de thermostaat op 34, draait de klok op 60 minuten, klaar, Stef 

kan de tank verder vol melken voor de volgende partij. 

Ze laat de laarzen achter. In de klompen stapt Sonja over het erf naar de stal. Ja, Diederik is er 

ook.  

„Eet je bij ons mee?‟ 

„Ja.‟ 

Ze gaat aan de andere kant de stal uit. Ook de koeien wagen zich buiten. De koude deert hen 

niet. Sonja strijkt Stephanie over de rug. Haar vacht is rul. 

 

 

2 

 

Diederik schuift de stoel naar achteren. Hij pakt de pet van de stoelknop, loopt de bijkeuken 

door, stapt in zijn klompen, gaat naar buiten.  
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„Verradelijke zon,‟ zou vader zeggen of: 

„De zon steekt.‟ 

Zó is er zon, zó striemt de hagel langs je blote gezicht.  

Diederik loopt binnendoor naar zijn eigen huisje. Zijn buik is behaaglijk vol, verduld, Sonja 

kan net zo lekker chapati‟s bakken als Dien vroeger de pannenkoeken. Net zo snel ook. Het 

pad is nu al – Diederik denkt na, hoe oud is Prija? 26? – al meer dan 25 jaar onofficieel pad, 

vanaf haar eerste dribbelpasjes dwars door het perkje naar oom Died; inderdaad, waarom he-

lemaal voor het huis langs als het ook rechtsstreeks kan? 

Helwit bengelen de sneeuwklokjes aan verlegen groene stengels, brr, zonnig en waterkoud. 

Diederik gaat zijn huisje binnen, stapt uit de klompen, drukt als eerste de computer aan, zo, 

behaaglijk gebrom komt uit het grijze kastje.  

Hij pakt de gieter, vult deze met water. De chlorophytums op het dressoir krijgen een straaltje, 

de citroengeranium boven het aanrecht, de vaderplant in de hanger, zo, jullie kunnen weer een 

paar dagen vooruit. 

Diederik hangt de pet aan de stoelknop. Hij gaat aan het bureau zitten, pakt de ledenlijst uit de 

la. Waar was hij gebleven?  

Bruinewoud. Tab. Ajm. Tab. Noorderrandweg. Tab 14. Tab. …… Tab. Ens. Tab. 12-4-1920. 

Tab. Verduld, Arend is van hetzelfde geboortejaar als hij. 

 

 

3 

 

„Doei pa,‟ schreeuwt ze de stal in. 

„Daag.‟ 

Stef zwaait. „Succes,‟ roept hij nog. Hij snijdt een nieuw pak stro open, pakt de vork, strooit 

het uit over de vloer. Prija neemt het beeld in zich op. 72 mooie schone zwartwitte koeien in 

een open stal, vers gestrooid stro, verre lege polder voor de dieren om in te grazen, pa in groe-

ne overall, yes, dit móeten de Denen herkennen, zoiets als de smaak die gezonde koeien vast-

leggen in hun melk. Ha ha, niet te vergeten de liefde van ma die de koeien krijgen, ze graast 

nog net niet mee met de dames maar ze loopt daar rustig een uur tussen, kent ze allemaal van 

naam, klopt ze op de hals. 

„Ma is een stadse,‟zegt pa altijd. Hij bedoelt dat alleen een stadse zoiets doet, een beetje raar 

vindt hij het wel.  
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Prija trekt de sjaal dichter om zich heen. Ze knerpt door het grint, loopt over het klinkerpad, 

klopt op de keukendeur en stapt gelijk naar binnen.  

„Oom Died, ik ben weg.‟ 

Diederik draait zich om.  

„Ga je? Doe je voorzichtig op de weg.‟ 

„Tuurlijk, daag.‟ 

Hij zit nog te kijken als ze langs het keukenraam loopt. Prija zwaait. Oom Diederik. Verdomd, 

die vindt het helemaal niet raar dat ma soms tussen de koeien is. Oom Died is anders dan pa.  

Ze stapt in de Suzuki, start, draait de weg op.  

„Arla, here we come.‟ 

 

 

4 

 

Dat heeft ze niet van hem. Dat: zoef, erop af. Dat: mantelpakje aan, hup, hier ben ik. Pakjes 

panir bij zich; pakken met gebakken blokjes, pakken met brandnetelvariant, met koriander. 

Prijslijst, leveringsvoorwaarden, in Nederlands, in Engels en nu in Deens. Alleen al die reis 

naar Kopenhagen. Die dochter van hen neemt het allemaal op in haar lichaam, geen deeltje dat 

nog uitsteekt, geen twijfel die ergens nog om haar hoofd hangt, zij reist af naar Arla. 

Stef snijdt een stuk kuilvoer los, steekt de punten van de voorlader in het blok, rijdt de traktor 

terug, keert. Het erf is nog te weinig verhard om in één keer te draaien, achteruit en dan voor-

uit, Stef ziet de polder voor zijn ogen verschuiven, eindeloze weilanden, zwarte akkers en 

vaarten kaarsrecht. Verdomd, is hij hier thuis? Is dit zijn thuis? Verdomd, dat kan och, in barre 

uitgestrektheden is dit hun nederzetting, hun onderkomen. 

Prija crosst naar Kopenhagen en Stef is graag de achterblijver, graag graag graag, haag haag 

haag, vlaag vlaag vlaag, waag waag waag. Hij geeft gas en rijdt naar de stal. Zeker te weten, 

zestig jaar geleden was hier allemaal nog water maar ergens ergens is deze aarde nu al zo in-

geklonken, dat loopt niet zomaar meer onder, dat zuigt zich niet zomaar meer vol.  

Stef draait achteruit, rijdt naar de maïskuil voor een nieuw vrachtje. Prija crosst linea recta 

naar Arla en hij, hij blijft. Hij rijdt een beetje rond op het erf hier. Op dit ingeklonken klei 

plekje van nog geen zestig jaar oud; is dit zijn thuis? Open stal, huis met ramen zonder vitra-

ge? Sonja, Kannan, Prija, 

Linea recta Arla 
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Prija Prija gamaar 

Nieuw gui nea 

En chi na da 

Comme ci comme ca 

I  a  

Iii aaa 

Ia ia ia 

Prija prija prija 

Arla arla arla 

 

 

5 

 

Ze ziet de Suzuki in de verte verdwijnen.  

Sonja draait zich om. Ze snijdt de citroenen doormidden, twintig, die heeft ze zeker nodig 

vandaag.  

Ze legt een halve op de pers, haalt de hendel omlaag. Volgende. De rinse geur prikkelt haar 

neusgaten. Ze pakt de lege schil op, duwt een nieuwe halve op de pers, beweegt de hendel. 

Gele straaltjes, gele druppels, puur puur puur sap. Sonja pakt de lege helft, perst van de vol-

gende het sap uit het vruchtvlees.  

„Veertig helften ma, dat is veertien minuten,‟ zou Kannan zeggen. „Koop toch dat verse ci-

troensap.‟ 

„Reken jij maar lekker uit jongen,‟ plaagt ze hem terug. Hij kent zijn moeder inmiddels. 

Ze haalt de uitgeperste helft los, pakt de laatste, voorlopig genoeg. Kijken hoe sterk deze ci-

troenen werken.  

Ze controleert de temperatuur van de melk, 76, bijna goed.  

Langzaam schenkt ze het sap bij. Die eerste siddering door de melk, die eerste vage stolsels 

die de vloeistof beroeren. Sonja duwt de knop in. De massa komt in beweging. Sterk genoeg, 

dit citroensap, dat ziet ze zo. Klonter maar lekker, klonter maar.  

Ze loopt naar de pers, schroeft de kop los, wast deze schoon onder de hete kraan.  

Een jerrycan vol citroensap. Scheelt veertien minuten per dag. En dan heb je het schoonmaken 

nog niet eens meegerekend, Kannan, haha, zeker ook weer vijf minuten.  

„Dus zeven keer negentien minuten per week ma.‟ 
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Hij rekent maar. Verse melk en vers citroensap en daarmee uit.  

Tien voor tien. Tijd om koffie te gaan zetten. 

 

 

7 

 

Stef zit.  

Hij zit liever in de houten stoel. 

Hij knoopt zich een das om, hij doet de wollen trui aan over de overall en hij zit. 

De koeien zijn nog niet wakker; de dieren liggen driehoekig, zoals Stef het zich voorstelt: po-

ten steken vanuit het achterlijf in kleine hoek, rug maakt flauwe bocht, voorpoten zijn inge-

trokken, kop ligt op voorpoten. Stro. Stilte. Beseffen ze dat hij er bijna aan komt? Dat hij hier 

alvast zit, bed verlaten, onderweg naar de stal maar eerst: zitten. Bomen kaal, wiegende tak-

ken, klamme atmosfeer en donker nog, aardbol boven de zon nog, Noordoostelijke polder die 

op noordelijke deel van de aardbol zich bevindt, nacht nog, nanacht en Prija in een hotelka-

mer, nee, nog niet in Kopenhagen, daar arriveert ze vandaag. Prija is alles in hem dat niet twij-

felt, nooit ergens aan, waar hij alle vaagheid nog graag om zich heen houdt is Prija klaar, hel-

der. Vogel. Vogel half februari. Lichte geraamte van berk en zwaar geraamte van kerstboom 

van hoeveel jaar geleden? Klamheid. Vocht. Oververzadigd. Koeien hebben een huid van leer 

en koeien hebben haartjes op die huid. Hij draagt wol van een schaap, mens is te naakt om 

warm te blijven. Sonja is binnen. Sonja zit in volmaakte lotushouding en hijzelf zit hier. In 

stoel van hout. In houten stoel die nog van Dien is en van Diederik. Hoe vaak heeft Dien in 

deze stoel gezeten, Dien zaliger, Dien Dien Dien, Prija is eveneens Dien maar dan honderd 

procent meer lef, bravoure, ambitie. Hun kern van helderheid is dezelfde. Vochtige dag en 

sterloze hemel en hier rookt hij zijn Caballero. Sonja vindt alles goed. „Stef beoefent de En Oo 

Pe variant,‟ zegt ze altijd. 

Hij zit en hij rookt en tegelijkertijd gaan de kale bomen heen en weer en rusten de koeien en is 

de lucht klam en zit Sonja binnen en tuimelt de aarde verder, ergens kleppert een gans, gak-

gakgak, twee en in de Noordelijke Landen heerst vorst dus gaat daar noordenwind komen? 

Hier zit hij en hier zat Dien vroeger en natuurlijk moet er gemediteerd worden, daar heeft Son-

ja helemaal gelijk in, ergens moet een plek zijn dat je niet in alles gemengd bent, natuurlijk. 

Zitten, noemt hij het zelf, lichaam in de stoel, zijn lichaam in deze stoel, dat moet op gezette 
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tijden, hij zit en de bomen staan daar en de lucht is vochtig; het hout waar hij op zit en waar 

hij tegenaan zit, asbak op stoelleuning.  

„Koeien, ik kom er aan.‟ 

 

 

8 

 

De spaanders vatten vlam. Het begint te knetteren. Sonja pakt dunne houtjes. Of is dat te 

vroeg?  Ergens langs de gladde bast aarzelt een vlammetje, krijgt geen vat, wordt blauwig te-

rug gefloten maar ineens, een bres. Te pakken. Waar eenmaal een begin is, dartelen vrolijke 

vlammetjes, klein geknetter, geruis van lucht, één en al verplaatsing hier onder haar ogen. 

Haar gezicht gloeit, niks wil Sonja missen van dit schouwspel, op een keer komt hier net zo‟n 

oven als daar, echt, een oven van klei en onderin brandt het hout, ronde holle ruimte van klei, 

liever een iets te kleine opening boven dan te groot, je moet naar binnen kunnen met deeg, je 

moet naar binnen kunnen met de spiesjes, het moet nét kunnen en dan is het goed, elke milli-

meter te wijd geeft warmteverlies; jazeker, komt hier op het erf; vrolijke vlammen nu in de 

kachel, ze hebben hout nodig om aan de gang te blijven, ze legt een blok hout in de vlammen, 

het houtjes bouwwerk stort in, vonkenregen, nog een blok hout, zo, klaar, tawa op de kachel, 

wordt maar lekker inheet.  

Even is het fris als ze naar het aanrecht loopt, dan voelt ze hoe niet-koud het is, geen winterse 

ijzige kou vandaag, zacht eerder, geen winter meer en nog geen zomer; kachel op een zacht 

pitje vandaag, net brandende, genoeg. Ze kijkt uit het raam. Grijze en witte hemel, flauwe be-

weging van takken, druilweer, zeg maar rustig: druildag.  

Ze pakt de beslagkom uit de kast, zak meel. Wacht, even vragen of Diederik ook wil. Sonja 

loopt naar de bijkeuken, stapt in de laarzen, gaat de deur uit. Een merel scheert weg. 

 

 

9 

 

Inspringen. Shift. Tab, hup.  

Paginagrootte, cursor wordt dubbel pijl, slepen of via bestand, paginagrootte?  

Diederik heeft zijn nette kleren al aan, straks naar les, windows voor senioren, had hij eigen-

lijk best over kunnen slaan, heeft hij zich al doende al eigen gemaakt maar hij is nu eenmaal 



 284 

zo iemand die denkt: dan komt alles een keer aan bod. Natuurlijk, het gaat hem om de ver-

volgcursus voor senioren, Excel, dan kan hij de boekhouding invoeren, opsomming, rtsj, se-

lecteren, aanklikken, mooi zo, keurig in een rijtje.  

Paginanummers veranderen: bewerken, selecteren, extra, pagina, paginanummers, bovenaan 

centreren, klik en uit het vage staat daar een twee, vaag zegt niks, bij het printen staat daar een 

twee. 

Kijken, heeft hij alle vragen gehad? 

Diederik tuurt door de bril. Boven het boek staat de bureaulamp en een moment voelt Diederik 

zicht ingesponnen, totaal los van de godsganselijke plek hier waar hij extra is, luxe. Wie had 

dat ooit gedacht?  

Zijn ogen dwalen over de vragen. 

Deel verkleinen? 

Deel inkaderen? 

Kom Diederik, afsluiten, lamp uit. Even is de kamer vol donkere schaduwen maar dan is het 

weer normaal. Grijs buiten, zelfs een grijze waas over het weiland. Diederik bergt het boek op 

in de tas, draait de pen dicht. Hij pakt de jas in de hal. Deur op slot? Nee, hoeft niet, rond de 

middag is hij weer thuis. 

Hij loopt naar de auto. Legt de tas naast zich op de stoel. Oude schooltas van Benno.  

Hij draait het slot om. 

 

 

10 

 

Kedoingkedoingkedoing. Prija haalt diep adem.  

De zon gaat onder, red at night, fishermans delight, mooi weer dus morgen. Allemaal hersens 

aan de westelijke hemel, roodverlichte hersenen, zee met drijvende dieprode eilandjes, water 

met gestolde, nee, wei met gestremde eiwitten maar dan rood belicht, roodpaars. Het eerste 

dorpje ligt achter haar, zoef, Prija geeft gas, is er iemand geboren met zoveel licht? Is er ie-

mand geboren met zoveel plaats? Is er iemand geboren onder zo‟n koepel vol lucht? Vooruit. 

Omgekeerde bezempjes die uit de grond komen, nederzettinkjes van twee hoeven en twee ar-

beidershuisjes, daar vier hoeven op vier hoeken en zoef, daar is een mens ook alweer voorbij; 

een mens raast onder het hemelgewelf door, het is een prettig besef: alles lucht tot waar haar 

huis is en daarbinnen, daar is zijzelf. Thuis, Prija is weer op eigen bodem. In Denemarken reed 
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ze door stukken die op hier leken, eveneens hemelkoepel van de ene naar de andere kant, hon-

dertachtig graden van welke ene naar welke andere kant ook, maar meestal is dat land toch 

met heuvels bezaaid, mellow, meadow, kan het nog intenser paars? Hoe verdwijnt dat? Ver-

domd, vraag het haar en ze zou het niet weten en ze zou het wel moeten weten. 

Ze draait het erf op.  

Eerst naar binnen, naar ma en dan naar boven rennen, naar Kannan achter z‟n bureau of gaat 

ze eerst naar de stal, „yes, Copenhague wants your maelk…‟ 

 

„Ma, please, zet je de tawa op het vuur en maak me er een paar,‟ en de eerste is klaar en ik doe 

een heel klein beetje ghee op de chapati; goudgeel drijft de klare boter en het druipt langs mijn 

kin als ik een hap neem, ma, please. 

 

 

11 

 

Het dambord staat al klaar. Het koffiezetapparaat hoort hij zelfs buiten sputterend tekeer gaan. 

Twee kopjes staan op de keukentafel, de zondagse kopjes, de gebloemde, met gouden randjes.  

„Goedenavond Zwart.‟ 

„Goedenavond buurman.‟ 

Diedeirk hangt zijn jas over de lege stoel. Hij gaat aan de korte kant van de tafel zitten. De 

klok slaat acht uur.  

Zwart duwt het apparaat uit. Hij giet de koffie over in de thermoskan, draait de deksel erop en 

zet de kan op tafel. Melkpoeder, ja, suiker, ja. Hij kan erbij gaan zitten. 

Het tafelzeil is okergeel.  

Zwart draait de dop open, schenkt koffie in. Er komt damp af. Schepje melkpoeder, dwarrelt 

uiteen. Schepje suiker.  

„Steken we er gelijk maar eentje op?‟ 

„Ja, natuurlijk.‟ 

Bij hem thuis altijd Willem II. Hier Agio.  

„Wit begint?‟ 

„Zwart wint,‟ vult Diederik aan. Niet dat het waar is, hijzelf wint altijd. Hij denkt na over de 

eerste zet. Beetje onvoorspelbaarheid, nooit weg. Hij schuift de steen naar voren.  

„Prija weer thuis?‟ vraagt Zwart. „Ik zag haar autootje weer staan.‟ 
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„Ja, gisteravond. Ze heeft goed zaken gedaan bij Arla.‟ 

„Hebben ze daar geen melk genoeg dan?‟ 

„Melk genoeg, maar geen kennis van panir. En wel genoeg van die alternatieve klanten daar, 

in Kopenhagen helemaal.‟ 

„O.‟ 

„Prija zegt dat iedereen daar alles op de fiets doet, heel veel van die bakfietsen waarin ze de 

kinderen naar school brengen. En een zuivel daar in de schappen, zoveel.‟ 

„O.‟ 

„Wat zei je? In bakfietsen?‟ 

Het is stil. De slinger van de klok gaat heen en weer. Zwart heeft al vijf stenen voor zijn bord 

liggen, hijzelf pas twee. Niet dat dat iets zegt. 

Ook Zwart weet dat Diederik toch wint. 

Ineens moet hij aan de merel denken, hij hoorde de merel toen hij van de stal naar huis liep. 

„Eerste merel gehoord vanavond.‟ 

„Ja, het wordt weer voorjaar.‟ 

Hij heeft ook al eenden het zien doen. Kan hij daar Zwart mee aankomen? 

„Achterin de vaart paarden twee eenden.‟ 

‟‟t Is de natuur,‟ zegt Zwart.  

Zwart is nog zuiniger met de sigaar dan hij. 

Het potje dammen is nog niet half af. Wat zouden ze zich ook haasten. Hun potje dammen 

duurt twee kopjes koffie en één glaasje. En bij dat borreltje nemen ze de tweede sigaar.  

Buiten het keukenraam is het donker.  

„Loop je zo even mee, ik heb een nieuwe pink op stal.‟ 

Zwart drukt zijn sigaartje uit in de asbak.  

Diederik pakt de jas van de stoel. Dat dambord wacht rustig op hen. De stenen staan kris kras 

op het bord.  

Ze steken het plaatsje over. Zwart trekt de schuifdeur naar achteren. Hij draait de schakelaar 

om. De schuur is best groot voor zes stuks jongvee. 

De nieuwe pink is nu al gewend. Ze kijkt niet schichtig wie daar aankomt. Zes koppen staren 

naar Zwart en naar hem. Dan reiken de bekken weer omlaag naar het hooi.  

„Past zich al goed aan, Zwart. Heb je ze vandaag buiten gehad?‟ 

„Nee, teveel motregen, dan zijn die beesten toch ook zelf liever binnen.‟ 



 287 

Ze lopen naar de schuifdeur. De schuur lijkt op een groot hol met ergens, verdwaald, zes die-

ren. 

 

Als het glaasje leeg is, slaat Diederik de laatste zwarte steen.  

„Wit begint en wit wint,‟ zegt hij. 

„Een Rodink wint altijd,‟ zegt Zwart. 

„Donderdag bij mij?‟ vraagt Diederik. Hij staat op, trekt zijn jas aan. 

„Donderdag bij jou.‟ 

 

Het voorhuis is in donker gehuld. Diederik loopt de weg op. Op zijn erf brandt volop licht. 

Diederik laat het huis links liggen en loopt naar zijn huisje. De nachtlucht is grijs. 

 

 

12 

 

Wat een stel, denkt Stef. 

„Wat een stel,‟ zegt hij hardop. 

„Inderdaad,‟ zegt Sonja.  

Ze laat de chapati los; als een frisbee komt deze bij Kannan terecht. 

„Lekker ma.‟ 

„De volgende voor mij?‟ vraagt Prija en ze richt zich weer tot Kannan: 

„Nee, echt, dat kun je niet maken.‟ 

Stef is er de hele morgen al over onderhouden. Laaiend enthousiast is Kannan. Een melkrobot.  

„Of de robot die nu om de uiers doet of pa of oom of jij of ik.‟ 

„Dat is nét het verschil,‟ betoogt Prija. „Een melkrobot. Dat kan ik echt niet verkopen. Het 

concept is juist dat de koe haar ziel en zaligheid in de melk legt, dan moet ik toch niet aanko-

men met een robot?‟ 

„Aha, we moeten ze dus allemaal met de hand gaan melken.‟ 

„Nee, tuurlijk niet, dat kan niet, dat hoeft niet maar nu staan daar nog altijd twee mensen in de 

melkput en die hebben contact met de koe, met elke koe.‟ 

„En als pa en oom Diederik nu oude opaatjes zijn..‟ 

„Zijn we al.‟ 

„.. Dan sta ik daar dus in mijn eentje in die melkput?‟ 
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„Nemen we iemand aan. Luister broertje, je kunt geen panir in een luxe spanen doosje stoppen 

als het proces daar naar toe niet klopt, kan wel, een tijdje, maar ineens verkoop je niet meer. 

Waarom, denk je dan. Elk onderdeel moet kloppen, stro, gras, vrijheid om in en uit te lopen, 

verse melk van eigen koeien..‟ 

„Gesprek met elke koe minstens één keer per dag.‟ 

„Och jij,‟ zegt Prija. 

„Wie nog?‟ 

Kannan vangt de laatste chapati. 

„Weet je wel wat vers in India betekent? De melkboer komt met de koe langs, melkt ter plek-

ke.‟ 

„Goed idee,‟ grijnst Kannan. „Gaan we rennen, na het eten?‟ 

„Natuurlijk, in Kopenhagen heb ik beide dagen gerend, door het Frederiksberg Have.‟ 

Buiten het raam is het grijs. Grijs. Licht. 

Grijs en licht, wijs en zicht, prijs en gewicht, onwijs en plicht, zeis en zicht, verdomd, zeis en 

zicht. 

„Allee, niet te lang wegblijven dan Kannan.‟ 

„Nee pa, dat houdt ze toch niet vol,‟ plaagt Kannan. 

„Nee serieus, lees toch gewoon eerst de krant, ik doe dat kuilvoer wel of dat doen we samen?‟ 

 

 

13 

 

Ze schroeft de dop open. De wei gulpt naar buiten. Vruchtwater. Ziet er uit als vruchtwater of 

is dat niet zo groen? Sonja loopt naar het raam. Het wordt maar niet helder. Grijs hangt de 

lucht boven de weilanden. Kon de grasvlakte het grijs weerkaatsen, ook het groen ware grijs. 

Het groen houdt haar kleur. Het groen blijft een tammig tapijtje vandaag, bah. Wanneer breekt 

de zon door? 

De zurige geur dringt door in haar neusgaten. Onderste laatste diepste geurigste wei, druppel 

maar in de bak, druppel maar en druppel maar.  

Wei. 

Verdomd. 

Wei en wei.  
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Wei en weiland, zal wel weer eens niets met elkaar te maken hebben. Sonja zucht en draait 

zich om. Wei verwarmen, citroenen alvast uitpersen en wat als ze toch eens niets te doen zou 

hebben? Hoe meet ze zich de gelatenheid aan van de weilanden op deze druildag? 

Ze pakt er tien. 

Kartelmes, schil doorzagen, losjes mes heen en weer door de vrucht, twee helften. 

Fris sappig geel. 

 

 

14 

 

O, Niels is er. Zijn Audi staat op het erf, keurig naast de gele Suzuki. Stef snijdt een nieuw 

pak los.  

„Nog een pak, wat denk je?‟ 

Kannan kijkt naar het lege stukje vloer.  

„Nee, genoeg,‟zegt hij. Hij strooit de gedroogde stengelstukjes losjes uit. „Taddam taddam.‟ 

Kannan, kannan, denkt Stef. Hij zit op een baal stro, neemt een trekje van de sigaret. 

„Let op Dientje bij het melken. Leek wel wat opgezet, derde kwartier.‟ 

„Ja pa, ik red me echt wel, ga nou maar.‟ 

Ga nou maar. Zoveel zin heeft hij echt niet, om op visite te gaan. Verduld, de klamme grijze 

zaterdag schijnt hem ineens heel huiselijk toe en deze strobaal zit zeer prettig; hij zou hier best 

willen blijven, een standbeeld; hoe de schemer over de stal zou neerdalen. Diederik is een 

bofkont, zit lekker rustig in zijn huisje, tikt wat adressen in en hij Stef, allee, douchen en in de 

auto, op naar Haarlem.  

„Eten jullie dan gezellig mee?‟ 

Iek.  

Stef neemt een trekje, drukt de sigaret uit op de vloer. Zelfs slapen zou nog bijna gaan op deze 

ene baal, zijdelings, benen intrekken, hoofd naar de buik. Het stro probeert te glanzen. Het stro 

wil glinsteren nu het uitgespreid is, het wil best trots zijn op hoe rijp het was, hoe goudgeel op 

zonnige dag, augustus? Vandaag glanst het niet, vandaag dringt de grijsheid tot in de schuur 

door; hier blijven zitten als een standbeeld en dat niemand hem miste. 

„Pa, doe toch maar die erbij, beetje dun hier.‟ 

Met een zucht staat Stef op. Hij snijdt de touwen los.  

Dan loopt hij de stal uit.  
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„Doe Ayah de groeten,‟ roept Kannan. 

 

 

15 

 

Grappig. Mamma Sonja is nog niet weg of het huis wordt kaal, echt grappig. Ginds gaat hun 

auto, hij wordt kleiner en kleiner. Is het licht onbarmhartiger hier in de keuken; heeft ma de 

schilderijen van de muur gehaald of zoiets? Of heeft ze de kachel vergeten? Prija huivert. 

Verdomd, hoe doet ma dat als ze thuis is? Wat omkleeft haar dat je het huis binnenkomt en dat 

... . Wat is vertrokken nu ma weg is? 

Prija neemt de pook, haakt die in het kachelplaatje, kijkt. Niks aan de hand, behalve dat ma 

kolen op het vuur heeft gegooid.  

Prija hangt de pook aan de haak. Ze loopt de kamer in. 

Niels zit in de grote stoel. Hij kijkt tv en hij studeert. Prija neemt de afstandsbediening van de 

leuning, gaat daar zelf zitten.  

„Wat is er?‟ vraagt Niels. 

„Niks.‟ 

....en wat er voor de export verandert als Hong Kong bij China hoort… , knalroze gearceerd. 

„Moet jij maandag?‟‟ 

„Ja, maandag ben ik aan de beurt.‟ 

„Mooi programma?‟ 

„Zeker.‟ 

Bruintje Beer neemt een kijkje op Cabrillo Beach State Park. O. Die kan ze net zo goed met 

rust laten dus.  

„Doei.‟ 

Prija loopt de keuken in en krijgt een idee. Ze kijkt op de klok. Half vier. Bijna. Het beslag 

kan ze alvast maken.  

Ze pakt de kan uit het aanrecht, loopt ermee naar buiten. 

 

Meel, beetje zout, ei tegen schaalrand, plok, nog een ei tegen de rand, plok. Melk bijgieten, 

roeren, nog wat melk, roeren, nog een beetje melk, zo, mooi dun beslagje. Linzensoep van ma 

en pannenkoeken van Prija, wacht, oom Died ook vragen. 

Bellen? Naar toe lopen? 
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Prija is al buiten. Ze loopt om het huis, tikt tegen het kamerraam, trekt een gek gezicht tegen 

Niels en loopt door het grint. 

„Oom Died, eet je straks mee bij ons?‟ 

„Help eens even hier. Die tekst is veel te smal. Ik klik hierboven maar dat blokje doet niks.‟ 

Prija pakt de muis van hem over, klikt op bestand, pagina instelling, breedte… 

 

 

16 

 

 Stef ploft neer. Hij zet de mok op tafel, neemt een trekje van zijn Caballero. Ai, niks gedaan, 

op zijn leeftijd. Heen en weer naar Haarlem, biertjes drinken en laat thuis. Het is een gekwet-

ter van ganzen, het hangt tóch al in de lucht, deze trillende rillende ijle geile atmosfeer, alles 

wil elkaar opzoeken, vinden, paren, poezen, vogels, alles. Stef geeuwt. Hij zit hier goed op de 

houten stoel, hij hoeft eigenlijk niks; de melkmachine bromt in de stal, Kannan neemt de hon-

neurs waar, wat héét. Het bedrijf is allang van Prija en van hem wat niet wegneemt dat.. Gan-

zenmarsje, bewegende vleugels door het grijs als door glinsterend water; Stef brengt de sigaret 

naar de mond, inhaleert, blaast uit. 

Niks tegelijk, juist niks tegelijk hebben die vijf ganzen afgesproken, misschien.. 

Ja Kannan, ik kom je zo helpen, als Diederik hem tenminste niet voor is, zou kunnen, ijl schor 

gekwetter en brommende melkmachine, meer geluid is er niet, trekje van de sigaret, slokje 

koffie, mok weer op tafel, grijs, toch, staken van struiken reiken omhoog, grijs en ijler grijs en 

nog ijler grijs, ijl grijs, ijl grijs of wordt het dag,  

Yes, we vliegen lekker ongelijk, we vliegen lekker in een niet rechte V, we kuieren hier wat 

door de lucht,  

Morgen wordt het, morgen is het of nee, hij is aanwezig bij  

blij vrij klei mei kei 

En zolang de ouwetjes kunnen, helpen ze; de melkerij draait op Sonja, de stal draait op hem, 

nou én, wat is een boer met een lege dag? 

Stef drukt de sigaret uit in de asbak. Je melkt de koeien nog een keer en je tuimelt in het graf, 

zoiets als met Dien, 

Het onderste uit de kan smaakt bitter, prettig bitter en voordat hij overeind springt om naar de 

stal te gaan houdt hij zichzelf tegen, 

Schorre ganzen zitten ergens in een weiland, als enigen, zondagmorgenkreten, zou? 
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Waarschijnlijk niet vandaag, maar hier zit hij, 

Wie dood is is pas echt niks, 

Wie dood is houdt pas echt geen greep meer, 

Februari wordt maart en donker wordt licht en winter wordt lente en ergens daar vloeit het, het 

vloeit daartussen en ergens op vier houten poten en plankjes horizontaal en plankjes voor rug-

leuning en plankjes voor armleuning, ergens daarbinnen bevindt zich dit weke wezen, 

Tijd om op te staan. 

 

 

16 

 

Ze recht haar rug. De bilbotjes rusten op het wollen kleed, haar hand rust losjes op de knie, de 

rechtervoet raakt het kleed, de linker kruist de rechter, Sonja zakt weg in haar ronde rug, ze 

recht zichzelf, ronde rug en wirwar van ademhaling, continue te veranderen in: rechte rug, in-

ademen, uitademen, anders niks. Prija mag best blijven liggen, zij zet de ketel wel aan, ergens 

zijn ook vogels wakker, gekwetter komt het open raam binnen samen met de koele lucht, im-

mens overdadig overvloedig gefluit altijd bij de moeder, Sonja zet de rug recht, hoofd losjes 

daar op, nee, hoeft niks naar raam te wenden, wat het oor binnen wil komen komt toch wel 

gedwarreld 

aangezweefd 

Kannan melkt, Stef zit. Diederik? Melkt hij? Ja, waarschijnlijk helpt hij Kannan.  

Prija. Slaapt. Niels. Slaapt. En verdomd, denkt ze aan iedereen, is die ademhaling weer een 

zootje, kom, hup, rechterop, doe ook mee, word ook doorademd, kom hele bekken en benen, 

hoek als kom, als kom? Niks kom, leegte, koelte, reis maar adem, neus, borst middenrif, heup, 

ruggenmerg, nek, achterhoofd, voorhoofd, buik verward, buik bezet, laat los die spieren dan 

zakt maar, buik weer vast, Sonja leunt voorover, laat los, alle draadjes los, ergens loert de … 

als een leeuwtje klaar voor de sprong, iets loert in haar buik, ergens daar is een plek waar ze 

het niet weet, hoezeer ze ook rechtop zit, hoezeer ze haar adem overal stuurt, loslaat, Sonja 

trekt de voet dichter naar zich toe, nee, net iets hoger, rust meer op andere been, van buiten de 

merel en frisse lucht, van buiten en ineens maakt dit lichaampje niet meer uit, is het van alle 

kanten door frisheid omgeven, Sonja lacht. 

Ze hoort Prija op de trap. 

Ze hoort Prija de kamer binnen komen. 
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Dan hoort ze niks meer.  

De merel. En nóg iemand die ademt. 

 

 

17 

 

„Ik ga vast,‟ zegt ma. 

„Ik kom zo.‟ 

Oftewel ik neem het zo van je over ma, toe, maak je ons barfi, zal ik vragen, maak je ons weer 

eens barfi, toe, ma, maak je voor ons barfi net als vroeger op zondag, wat een koude lucht 

door het raam, plaid graag,  

Prija pakt de plaid van de bank, drapeert de wollen lap om zich heen, indiaantje en geen india-

se, indian, indiase, indiaanse, indiase, is oom Died ook al op? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk 

staat hij in de melkput, rug aan rug met Kannan. Of met pa, drie is teveel voor in de put, maar 

nummer drie mag rustig blijven, nummer drie strooit vers stro uit of nummer drie die haalt 

vast het voer, nummer drie zal niet meer terug in bed kruipen of het moet Kannan zijn, ha ha, 

de enige die hier nog slaapt in huis is Niels, koude, koele luchtstroom en vogels fit en fluitend 

door de lucht, Niels, tja, we zien wel. Ik berijd hem, hij berijdt mij, quitte, ik ben hier eigen 

baas, hij is op zijn werk eigen baas, nou ja, compagnon, quitte, alles beter dan vorige vriendje, 

ja Prija nee Prija, Niels is niet zo. „Interessant,‟ dat is zijn woord. Hoe ik dat aan denk te pak-

ken, dat is zijn vraag. Hoe ik aan een passende grondstof kom, hoe ik de afzet denk te vergro-

ten, of er geen HACCP keurmerken bestaan voor dit bedrijf, slimme vragen jongetje. Ha ha, 

HACCP, zelf denkt ze altijd meer in andere termen. Moeten die koeien bloemenslingers gaan 

dragen voor onze panir of kan ze een soort koeienwildernis maken van alle aaneengesloten 

weilanden bij elkaar en bruggetjes waar ze over kunnen en misschien ook nog een stuk bos er-

bij. Maar komen ze wel naar de stal dan, om te worden gemolken? En hoe komt ze aan zoveel 

aaneengesloten grond, Zwart hebben ze er al bij, wat sluit aan op dit blok, wie zitten daar, 

sterven die ook uit of willen ze juist ook groter worden? En moeten ze het bedrijf dan mis-

schien verplaatsen, maar dan heet het toch geen polderpanir meer, ergens binnen de polder, 

kan wel, aroma van de Zuiderzeeklei moet wel blijven, kan toch ook in de andere polder? 

Mmmh, kan, maar de koeien zijn hier al zo gewend, haha, zijzelf bedoelt ze. Niels is in orde, 

Niels eet vlees en Niels geeft geen ene rimbam om mediteren oftewel dit Prija, dit hier binnen 

deze plaid, dit is jouw leven en hij heeft zijn eigen leven, ma, maak je ons barfi asjeblieft, net 
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als vroeger op zondag en Ganesha krijgt barfi op het altaar en oom Died die breng ik een scho-

teltje en Niels eet barfi, mmmh, nootjestoffee zou hij zeggen, ja ja, nootjestoffee van eigen 

melk en van eigen polderbietensuiker, rot toch op met die rietsuiker overal, wij hebben toch 

zelf de bieten…  

De vogels houden het voor gezien, ik hoor geen vogel meer, nee, wat dacht je dan Prija, er 

moet gegeten worden en er moet geconcurreerd worden en er moeten nesten gebouwd worden, 

het voorjaar is losgebarsten toch… 

 

 

18 

 

Ik ben Ganesha en ik waak hier over het huis. Elke dag geeft Sonja mij plukjes chapati recht 

van de ijzeren plaat boven het houtvuur.  

Ik ben Ganesha en vandaag zwellen mijn olifantswangen van plezier en glinsteren mijn ogen, 

vandaag ruik ik barfi. 

Ik ben Ganesha en het is best onwennig om in een land te wonen, waar zoveel zonlicht uit de 

lucht is gehaald, maar langzamerhand ben ik gewend, zien mijn ogen zelfs beter zonder die 

schittering in mijn eigen land. 

Ik ben Ganesha, Sonja heeft mij op een goede dag in een doek gewikkeld en mij in haar koffer 

gestopt en toen het weer licht werd, toen was het dit licht, koel, noordelijk, maar wat kan er 

een godheid als mij gebeuren in de buurt van deze vrouw, Sonja. 

Ik ben Ganesha en ik sta in de hoek van de kamer en gelukkig stoft ze me niet al te vaak, ik sta 

hier namelijk het liefst wat te dutten, op mijn achterste en de tijd vloeit voorbij. 

Ik ben Ganesha en ik waak over Sonja en ik waak over de haren, over Ayah die ik nog van 

mijn eigen land ken, over Stef waar ze op een dag mee aan kwam zetten; over Diederik die 

vaak mee eet, over de twee kinderen die hier geboren zijn en over iedereen die ze weer mee-

brengen, ik waak. 

Ik ben Ganesha en het verschaft mij vreugde om hier in deze hoek te staan; ik zie een stuk van 

de keukentafel en ik kan uit het raam van de zijmuur kijken, ik kan mij verbazen over het licht 

in dit land van Sonja, zoals gezegd: men gaat eraan wennen. Men zou kunnen beweren: wat je 

ziet dat zie je beter. 
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Ik ben Ganesha en in het huis heerst barfi vreugde, barfi vrede, wie herinnert zich niet de 

overvloed aan suikers in de eerste moedermelk, nou, dat dus en dan de houten lepel die rond-

gaat over de bodem van de pan en dan het houtvuur onder dat gietijzer. 

Ik ben Ganesha, ik ben maar een beeldje, anders zou ik in mijn handen klappen van vreugde, 

ik ben een beeld dat hier onafgebroken zit, op dezelfde plek, dag en nacht, ik ben maar een 

beeld en dat ik doodstil zit, dat is mijn kracht. 

Ik ben Ganesha, ziet iemand dat ik bloos? Ziet iemand dat ik mijn spieren bijna niet kan be-

dwingen? Ziet iemand dat het water mij in de mond loopt nu het vocht daar verdampt, al het 

overtollige vocht verdampt, wat overblijft caramelliseert, wit van de melk en oranje van het 

vuur en roerende mens, essentie van barfi. 

Ik ben Ganesha en ik hoor Sonja roeren, nee, ze versaagt niet, ze bewaart haar kalmte want 

wie niet roert, de barfi verbrandt en wie voortijdig stopt, nog niet alles is uitgezuiverd. 

Ik ben Ganesha en ik verheug me op een schoteltje barfi, ik ben de eeuwig stil zittende, ik ben 

de constante aan wie zij zich spiegelt, zij, Sonja, de vrouw die mij meegenomen heeft naar dit 

vreemde heldere noorden. 

 

 

19 

 

Hij heeft echt geen zin.  

Belde Zwart maar af.  

„Nee buurman, ik heb de griep,‟ of 

„Ik heb Erna onverwachts op visite, je weet wel, van Marries kant.‟ 

Diederik vult de ketel met water, steekt het gasstel aan. Bijna half acht. 

Hij zet de suikerpot op tafel, twee kopjes en twee schoteltjes, lepeltje naast de kopjes, zo, 

klaar. Nee, wacht. Diederik snijdt vier plakjes kruidkoek af. Zo. 

Hij zou goed al in bed willen liggen. Het donker omringt zijn huisje, verduld, dat zou wat zijn 

als hij nu geen bezoek zou krijgen. Hij zou zomaar onder de dekens kruipen. Lezen. Willekeu-

rig eentje pakken uit de stapel. 

Diederik kijkt rond. Dambord op tafel, suikerpot, asbak. Kopjes op het aanrecht, water aan de 

kook. Net als Dien vroeger, iets krijg je toch mee van dat ritme van de vrouwen, hij kan zich 

de geur van koffie voorstellen in een lege keuken, dus oftewel voordat het bezoek binnen 

kwam, dat kon hij ook weleens doen. Ai. Duister buiten. Hij zou een moord kunnen doen als 
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Zwart niet kwam. Lekker naar bed. Lekker zich uitstrekken op de matras, deken over, hoofd in 

kusse, lampje aan, tijdschrift erbij, één artikel, één bladzij, ook goed, dwalen langs de streep-

jeszinnen, dwalen langs de streepjeszinnen die Dien gelezen heeft.  

Nee, hij zou natuurlijk niet naar bed gaan, wat zouden Stef en Sonja wel niet denken, ze zou-

den zich zorgen gaan maken. 

„Nee, mij mankeert niks, ik had alleen maar zin om in bed te liggen.‟ 

Hij doet een lepel koffie in het filterzakje. Nog een lepel. Nog één. Dan schenkt hij water op. 

Klein beetje eerst, haha, hij kan niet zomaar gaan kluizenaren hier en toch, nee, hij kan echt 

niet zeggen dat het voorjaar al door hem heen bruist, nee, zoef, zomaar lekker in het donker te 

liggen en al uren geslapen hebben voordat het twaalf uur is. 

Voetstappen in het grint. 

„Goeienavond buurman.‟ 

„Goeienavond Zwart, kom binnen, je ziet er witjes uit.‟ 

„Waterkoud buiten, brr.‟ 

Diederik steekt het pitje aan onder de steelpan. 

Zwart hangt de jas over de stoel.  

„Koffie buurman?‟ 

„Ja, doe maar.‟ 

Diederik zet de filter in de gootsteen. Hij schenkt de kopjes vol, draait de dop op de thermos-

kan. Buurman moet de melk door het zeefje. Diederik neemt het vel erbij.  

Hij zet de kopjes op tafel.  

Zwart inspecteert zijn koffie met het lepeltje. Vol afgrijzen kijkt hij naar de vellen bij Diede-

rik. 

„Dat jij dat lust.‟ 

Ze schieten in de lach.  

Diederik gaat op zijn plek zitten.  

„Zwart begint, wit wint,‟ zegt hij en ze lachen weer. 

 

„Nee, geen tweede kopje meer. Nee, ook geen plakje kruidkoek. Wat blijft het lang nat hè, dit 

jaar.‟ 

„Ja.‟ 

Diederik verzet een steen. 
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Zwart slaat, heeft een dam. En krijgt moed, denkt Diederik. Hij táált niet meer naar zijn bed, 

verduld. 

„We waren al zeker twee keer over het land geweest om deze tijd.‟  

„Je bedoelt, wij, hier in de polder?‟ 

„Ja, voor de aardappels.‟ 

„Jazeker, de aardappels moeten een schoon veld.‟ 

Wat Stef dit jaar verbouwt, vraagt Zwart. 

„Maïs weer. En tarwe, voor de vruchtwisseling. En een veld bieten natuurlijk, voor de suiker 

hè.‟ 

„Verandering van gewas is ook veel beter, of het nu biologisch heet of niet,‟ zegt Zwart en 

Diederik had deze man niet willen missen. Met zijn tanige lichaam zit hij hier tegenover hem, 

trui aan, overhemd onder de trui.  

 

De klompen knerpen door het grint, de duisternis in. Alles is nog licht hiernaast. Dan komt de 

hoeve van Zwart. Alles donker natuurlijk. 

Diederik blijft in de deuropening staan het grint daar hoort. Mooi zo, gearriveerd. 

Hij sluit de deur achter zich. 

 

 

20 

 

„Wat een wind hè,‟zegt Sonja. 

„Wat een wind, ja.‟ 

„Herfst lijkt het wel en midden op de dag voorjaar en vanmorgen vroeg winter.‟ 

„Zo is het wel, ja.‟ 

Stef ligt op de rug en zij ligt tegen zijn zij en buiten het raam is het nachtelijke duister, nou ja, 

duister. 

„Bijna volle maan.‟ 

„O.‟ 

Zal ze zich omdraaien, in slaap vallen, een keer overslaan dan maar, ze zijn immers allang op 

de leeftijd, wie doen het nu nog met elkaar. Kom Sonja, zegt ze tegen zichzelf, maak duidelijk 

wat je wilt, je wilt toch, je wilt toch niet opgeven, eenmaal opgegeven voorgoed opgegeven? 
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Ze draait op de rug. Even afstand, even niks, niks afdwingen, niks bedelen, niks in gang zet-

ten, verdomd, daar klettert ook nog regen op de dakpannen, hoort ze de wind nog?  

Ze maakt van haar hand een schelp om het oor, bah, net nu ze zich met de wind wil bezighou-

den, nu overstemt de regen, geen wind meer te horen, geen vlagen meer om te volgen, tikke-

tikketikketik, zo tinkelt de regen maar die wind, is de wind gaan liggen? Gaat wind liggen als 

wolken zich ledigen of ledigen de wolken zich als de wind weg is? 

Tikketikketikketik, stroomstroomstroom gorgelgorgelgorgel, gootsteen, regenpijp, bzzzz, gor-

dijn van regen, wat hoort een mens, hoort een mens druppel tegen druppel… 

Stef draait zich om, hij komt boven haar liggen, hij vindt haar borst, hij zoent haar buik, hij 

zoent haar hals, hij streelt haar vagina, iets borrelt daar, Sonja buigt over de matras, kom ge-

slacht van hem dat hier in het ledige hangt, ik neem je in mijn mond, mijn lippen zijn een 

monding rondom jou, mijn tong strijkt de rimpels glad en hier is de stevigheid van een kaak, 

holte, huid. 

Ze ligt, Stef komt in haar, ze sluit haar armen om zijn rug, nee, ze maakt de armen los, ze 

raakt zijn heup met één vingertop, lichtjes graag, losjes graag en niks afdwingen. Hij gaat uit 

haar, komt achter haar liggen, komt in haar. Alle steun nu allebei en stil verstild in de diepte. 

De wind is opgestoken. 

De regen is opgehouden. 

 

 

21 

 

Brr, eerste moment, kille stoel om in te gaan zitten, Stef rilt. Hij legt de sigaret neer, knoopt de 

sjaal nog een keer extra om de hals, zo. Hij neemt een slok koffie, zet de beker op tafel. Koud, 

dat wel, maar nooit echt nat, wonderbaarlijke eigenschap van hout, van hoe oud al, dit tuin-

stel? Witte stoelen en witte tafel opzij van het huis, op de grote grasvlakte met de linde, met de 

eik, knalgroene grasvlakte voor wie toen kind was en knalwit tuinstel en dus verduld, hoe oud 

al, zestig? Zeker. Al drie generaties geherbergd en al hoeveel keer Dien geherbergd? Van een 

oud tuinstel doet men geen afstand, haha, Diederik wou het best mee toen ze ruilden maar die 

ene zin was genoeg: hoe herken ik het huis als de witte stoelen hier niet staan? Grapje natuur-

lijk, tuuttuuttuut, fietfietfiet pjieuwpjieuwpjieuw tititi biepbiepbiep tiektjuwtjiektjuwtjiektjuw, 

hoe weet een lijster het getal drie? Tuuttuuttuut prrtprrtprrt titieuwtitieuwtitieuw, 

whietwhietwhiet, hoe weet een lijster de weg terug naar hier, elk voorjaar weer? Stef neemt 
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een slok, een trekje van de Caballero. Als hij ooit niet meer hoeft te melken, ooit, als Kannan 

uitgestudeerd is, ooit, dan… 

Dan rookte hij z‟n Caballerootje twee keer zo langzaam. Dan hielp hij Sonja in de kaasmake-

rij. Dan wachtte hij tot het licht werd, bestudeerde de lijster, noteerde de klanken of nee, mis-

schien alleen maar ogen dicht en het gedein meevoelen van de spar, verdulde klankenkunste-

naar, slokje koffie, trekje, kleine slanke vaalzwarte vogel overstemt de ganse ochtend, kom 

Stef, tijd voor de zwart witte dieren op vier poten, tijd voor hun lijven, voor de geur van hun 

melk. Duif komt koeren, zometeen is Diederik hem nog voor, ja, dat was ook waar, hoe kon je 

je eigen huis terug vinden als dat witte tuinstel niet op de plaats stond, klopte, vanzelf, maar 

toch, hij had geaarzeld, logisch, zijn gezin was er ook op groot geworden, hij was eraan ge-

hecht, zei hij, zijn Díen had er in gezeten, dat bedoelde hij natuurlijk vooral en dat bedoelden 

ze natuurlijk allebei en waar dat tuinstel dan nu het meest thuishoorde? Op de plek waar het 

altijd gestaan had? Of achter het nieuwe huisje van Diederik, het oude van Stef?  

„Laat maar hier.‟ 

De lijster tettert maar door; iets schrijnt er in Stef. Dien dood en waar was hij toen? 

Hij drukt de sigaret uit, neemt de laatste slok, staat op. Prietpretpriet nietnietniet kierewietkie-

rewietkierewiet bietbietbiet vlietvlietvliet genietgenietgeniet verdrietverdrietverdriet, Stef 

stopt z‟n rechterhand in de broekzak, brr, koud geworden, warme lies onder de stof en dan is 

de ochtend ineens overdonderend de lijster en lege lucht en menswezen met twee oren, wat is 

een erf zonder landingsplaats voor vogels? Stef stapt de stal in. 

 

 

32 

 

 Het valt mee. Dat tussenvest kan uit. Diederik legt de hark neer, loopt naar het plaatsje, 

knoopt de kiel los, ritst het vest open. Vest uit, kan hier op de bank liggen, kiel weer aan, kno-

pen dicht, niet dat de zon u zo uitbundig schijnt maar een graad of tien is het zeker wel.  

Diederik pakt de hark. Hij wil een blote tuin. Weg alle bladrestanten van vorige herfst, mooi 

geweest met dat bladerdek in de winter maar weg ermee nu. Verduld, Sonja heeft hetzelfde 

gedacht, Prija zeker in de kaasmakerij dan, ha ha, Sonja loopt veel verder achter dan hij, ze 

moet ook nog eens alle dode staken weghalen, hippietuin heeft ze altijd of liet Dien ook alle 

stengels staan in de winter, ja, vast wel, hebben de vogels ook nog wat te eten, ja, vast, zo‟n 

vrouw was Dien ook, iets te eten en iets te klauteren en iets te scharrelen, zeker, die vrouwen 
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hebben gelijk, haha, hij heeft de netste tuin, dan komt de hippietuin van Sonja en dan komt pas 

de echte wildernis, het erf van Zwart, daar is geen beginnen meer aan, dat groeit en bloeit 

maar zoals het zelf wil, sinds Marrie dood is, is daar niks meer gebeurd, een godswonder dat 

die dahlia‟s toch elk jaar weer in het gelid staan daar naast het pad, nee, Zwart doet helemaal 

niks aan de tuin. 

Diederik harkt hele noten te voorschijn, winterlang opgeborgen gelegen, donkerbruin van 

vocht doortrokken. Hij harkt witte sliertjes te voorschijn, ontkiemde steeltjes daar onder de 

bladlaag en hier, rozet van hyacinth, zal hij Sonja helpen als hij klaar is? Hij is zeker eerder 

klaar, hij heeft dit zo bij elkaar geharkt, hier onder de boom is het best nattig, had al best hef-

tige zonnestralen kunnen gebruiken, het licht is er al naar, katshelder zoals volgende maand, 

ergens eind april, juist voordat de bomen in blad komen te staan, juist daarvoor is er dat op-

perste licht en daar heeft het vandaag al wel iets van weg, aha, dus Sonja had ook de geest. 

Diederik stampt het blad aan in de kruiwagen. Zo. Naar de vaalt. Die hark kan hij wel zolang 

hier laten liggen. Diederik pakt de kruiwagen op. Hij kijkt nog een keer naar zijn tuintje, ver-

duld, bloot, leeg, in zoveel licht, elk afzonderlijk stengeltje bijna messcherp. Dan stap hij het 

pad over. Hoeveelste maartlicht komt dit land hier nu tegen? Meer dan vijftig? Meer dan vijf-

tig. Keurige nette tuinen vroeger, van die eerste bewoners. Keurig netjes, vanzelf. Overal. 

Diederik loopt door de boomgaard. De kruiwagen stuitert over de molshopen, geeft niks, bla-

deren liggen goed ineen gedrukt, keurige nette huizen met schone ramen en met geharkt grint 

en met onkruidvrije voortuinen en nu? Ha ha, bij hem tamelijk netjes, bij Sonja een hippietuin, 

halfwilde tuin met veel van die stokrozen en van die blauwpaarse stekelbollen. En dan dat erf 

van Zwart, je ziet het zo, een man alleen. ‟t Is dat hij de ramen nog bijhoudt maar anders? 

Waar moet dat heen met de noordoostelijke?  

Diederik kiepert de kruiwagen leeg. Hij gaat langs de andere kant terug. Langs de kant die 

vroeger van hem was. Dat stal wordt ook al zo haarscherp beschenen, wat is dit voor een dag? 

Grijze lucht en toch zo katshelder, hij zou willen schilderen, bomen op het punt van uitbotten 

maar uiterst kaal nog en dit wittige licht. De kruiwagen stuitert niet meer. De rubberband rijdt 

rustig over het betegelde erf. In de kruiwagen zijn plekjes roest.  

„Sonja, helpen?‟‟ 

„Als je wilt.‟ 

Her en der liggen bossen stengels. Daar zal hij maar eens mee beginnen. 
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Als de heilige Christoffel met het kind op zijn schouder – hoe komt hij nu weer aan dat beeld 

– sjouwt Diederik met zijn arm vol stengels. Hoe komt hij aan Christoffel, hij draagt niks op 

zijn schouder, hij draagt iets tussen zijn armen maar wel dit: hij doorwaadt een opperst heldere 

ochtend. 

 

Diederik pakt de laatste bos stelen vast en tilt ze op. Het weegt niks. De tuin is zo leeg nu. De 

aarde is een stuk lager nu. Sonja heeft de aarde een stuk leger gemaakt. Verduld, wat een licht. 

Het licht kan overal bij nu.  

Stokroosstaken zijn langer dan een mens. Diederik houdt de bos scheef in zijn armen. Op naar 

de mestvaalt. Kom ouwetjes, plaats maken voor nieuwe stengels, ai, weg met de ouwetjes? 

Terwijl ze nog gewoon vastzaten met al hun dorre vezels. 

 

 

33 

 

De ruitenwissers zwiepen heen en weer. Binnen raast de ventilator en schalt Freddíe uit de ra-

dio „when you‟re in need I give you love and attention.‟ Kannan schreeuwt mee, weg van 

school, weg van juffie Nuffie zoals ze haar noemen: 

„Goed verhaal Kannan, maar teveel naar jouzelf toe geschreven, volgende keer schrijf je twee 

verhalen, één vanuit de tegenstander, tweede vanuit voor noch tegen.‟ Oké juffie Nuffie, die 

trut van een Carla zat gemeen te lachen, Silke niet, Sylvester niet, Sylvester helemaal niet.  

Links begint Kampen. Achter een lucht vol regen en achter een ruit die vervormt, maar toch: 

Kampen en daar ergens woont Sylvester, in Brunnepe.  

„Daar zijn de Schoklanders bijeen geveegd.‟ Zoiets zei hij in zijn voordracht. 

Wat zou ma gekookt hebben, hij rammelt, wacht, hij heeft toch nog een appel. Kannan rom-

melt in zijn rugzak tot hij iets ronds in de hand heeft, help, moet hij schrijven vóór de Betuwe-

lijn, je doorsnijdt toch ook niet je eigen midden, Kannan ziet het al voor zich, onder zijn rib-

ben en boven zijn heupbot roetsj, zagen we door maar wel millimeter voor millimeter, repare-

ren we ook weer gelijk, maak je niet ongerust, alles groeit weer dicht alleen zit daar nu een 

ritssluitinkje. Kannan ziet de mierenhoopmensjes voor zich in de bouwput die het midden van 

Nederland zal zijn, elk miertje een eigen taakje, kunstig toch, stel je een buitenaards wezen 

voor die het allemaal volgt, juist ja, buitenaards wezen, zo voelt hij zichzelf, de miertjes heb-

ben fijn elke dag werk en elke maand salaris, mooi meegenomen toch aan die hele Betuwelijn, 
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ja hallo, zo kun je elk project wel vergoeilijken, Brunnepe, brunne pe, dankzij de besturende 

kwaliteiten van zijn pa mocht Sylvester verder leren, niemand leert daar verder in Brunnepe 

maar Sylvester wel, pa in de kerkeraad, pa in de oranjevereniging, niks meer te makken dan de 

buren maar rustiger, niet onmiddellijk zo emotioneel, ergens ontworstelt een mens zich aan 

zijn afkomst en tegelijkertijd waren zij allemaal jaloers, tjee, die dappere eilanders met al dat 

hoge water, die armoe, dat pannetje eten dat gedeeld werd en dat ze daar echt weg moesten 

maar dat ze toch nog liever verdronken bij de volgende overstroming, zo‟n vastklampen aan 

hun eiland en nu, achterachterkleinkind studeert aan de School voor Journalistiek, Sylvester en 

Silke of Sylvester en Kannan of Silke en Kannan; 

Boing boing,  

Wie eenmaal de polder inzoeft die trapt vanzelf op het gaspedaal. De regen is opgehouden, de 

ruitenwissers mogen rusten en even optreden en rusten en ratsj ratsj heen en weer. Grijze pol-

der. Leeg. Lucht. Gaat hij melken vanavond of gaat hij zich uitleven op de computer, Betuwe-

lijn natuurlijk? 

Tuurlijk gaat hij melken, rug aan rug met pa, pa wat denk je van de Betuwespoorlijn? Fijn 

Rijn klein pijn mijn dijn wijn plein zal mijn vader opdreunen, haha, niemand heeft zo‟n grap-

pige vader als ik.  

Terugspoelen.  

Yes. Hij galmt mee: „give you love and attention Syvesteeeeeeer…‟ 

 

 

34 

 

Diederik sluit de deur achter zich. Hij knippert met de ogen. In zijn oude huis brandt licht. 

Sonja staat in de keuken. Bij Kannan boven brandt licht. Uit het doucheraampje komt damp. 

Diederik gaat de klinkerweg op. Rechts laat hij rechts, ander leven, hun leven, zijn leven in het 

verre verleden toen Dien het huis vervulde. Toch worden de dagen al langer, vorige week liep 

hij hier nog echt in het donker.  

Daar is het huis van Zwart, schijnsel van de keukenlamp door de glazen ruit van de kamer-

deur, alles donker verder, groot huis met man alleen en ineens een vleugelslag boven hem, met 

brede vleugels klapwiekt de uil het donker in, die moet hier in de hoekboom hebben gezeten. 

Krrt, de achterdeur hapert als Diederik hem dicht doet. Het is donker in de bijkeuken; de deur 

naar de keuken is open, het dambord staat op tafel. Zwart draait het gas uit, tanige gestalte 



 303 

staat bij het aanrecht, tanige mannen en struise vrouwen daar in Zeeland, Marrie ging dood na 

Dien, er zat nog geen twee jaar tussen. Zwart schenkt water op de nescafé.  

Nescafé? Zet hij geen koffie meer? 

 

„Alweer lang licht, vind je niet?‟ 

„Zeker. Dat we dit weer mee mogen maken Diederik, alweer een voorjaar. Geloof jij in God?‟ 

„Wat?‟ Diederik vergeet het dambord totaal en Zwart pakt hem de twee stenen af. 

„Domkop.‟ 

„Ik geloof wel in God ja,‟ zegt Diederik. 

„Hoezo?‟ 

„Gewoon.‟ 

 De kansen van Zwart zijn toegenomen, maar evengoed weet Diederik dat hij wint, hij blijft 

slimmer met dammen, hij kijkt altijd een paar zetten vooruit en Zwart die doet maar wat. 

„Nog koffie?‟ 

„Graag buurman.‟ 

Zwart pakt zijn kop en schotel. Hij doet het gas aan, zet de ketel op. 

„Moet je zelf niet?‟ 

„Nee, één is genoeg.‟ 

Hij pakt de pot nescafé uit het bovenste kastje. Het water begint te zingen. Zwart strooit kor-

rels in het kopje, draait de deksel strak aan, zet de pot terug. Best mager, die buurman van 

hem, nu Diederik hem daar zo ziet staan. Eigenlijk kent hij hem niet anders. Tanige gestalte 

naast struise Marrie. 

 

Zwart tuurt op het bord. Hij verzet een steen naar het midden en zegt: 

„Ik denk dat ik bij jullie kerk ga.‟ 

„O. Dan kun je met mij mee zondags, ik zit toch alleen in de auto.‟ 

„Dat had ik ook al gedacht.‟ Zwart glimlacht. 

„Sterk genoeg? Of moet je nog wat meer nescafé?‟ 

„Nee, goed zo.‟ 

Diederik ziet ineens Zwart hier voor zich, hale dagen alleen, alles rondom hem aan het ver-

krotten. 

„Ik heb al opgezegd bij ons.‟ 

„O.‟ Diederik schuift de steen naar opzij.´ 



 304 

´Nu nog bij jullie inschrijven.´ Plok plok, twee witte geslagen. 

´Op Beveland had ik dit nooit gedaan.´ 

´Nee, natuurlijk niet.´ 

Diederik overziet het bord.  Zo zo zo, ja. Hij verschuift de steen.  

´Koffie op.  Hier, neem dit plakje nog.´ 

Zwart is echt zo helder als wat vanavond. 

Hij haalt de kopjes van tafel, loopt de keldertrap af, komt naar boven met twee Grolsch. 

´Geloof je dat je in de hemel komt?´ 

´Natuurlijk. Dat geloof ik niet, dat weet ik zeker.´ 

´Proost.´ 

 

Diederik loopt naar huis. Zijn oude huis is links van hem. Aan de hemel is geen ster te beken-

nen, grijs wolkendek dicht alles. Er staat geen wind, of toch? Diederik kijkt langs de populie-

ren omhoog. Ampere beweging van takuiteinden. Dikke knoppen. 

Omdat wij niet aan predestinatie doen, daarom komt hij bij ons.  

´Mijn neef wil dat ik daar kom wonen.´ 

Ha ha, liever ongezien en alleen in een verkrottend huis dan in een keurige bejaardenwoning 

tussen de vrezende bevende Bevelanders.  

 

 

35 

 

Zijn er sterren? 

Nee, er zijn geen sterren. 

Zijn er al blaadjes? 

Nee, er zijn nog geen blaadjes en Stef draait op de zij, knielt boven haar. 

Het raam is nu achter hem met de voornachtelijke duisternis, alleen wat is duisternis voor wie 

een raam beziet zonder gordijn. Achter hem nu en niks anders hier dan vage omtrekken, hier is 

haar sleutelbeen, hier haar hals, hier haar borst, zwelt hier iets onder zijnlippen, hier is het 

middenrif, strak getrokken vel tussen de ribben en zachte buik nu, duisternis voor wie het 

raam achter zich laat, duisternis van onder het dekbed, duisternis van achter de dichte ogen en 

ergens is er het wachten, ergens gewacht op de vaart, maar wie niet handelt: waar moet de 
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vaart zich in voegen? Hij gaat met zijn tong langs haar navel, hij dwaalt met de lippen om-

heen, wat moet hem leiden, hoe moet hij zich hier gedragen? 

Ergens komt daar een vinger over zijn rug geslopen, een hand langs de onderrug, lichtste vin-

ger zoekt achterkant van aanhechtingspunt, van al wat „geslacht‟ heet. Begint. Begint. Als 

eenmaal zij zich gevoegd heeft 

dan is hier een 

Langs de heup gaat zij naar voren, strak vel en daar ja, daar Sonja, raak mij daar aan, omvat 

mij daar, beweeg de huid daar over wat binnen is en vormloos, beweeg die huid, beweeg, be-

weeg en blijf, blijf bij wat vaster wordt en harder en huid gaat raken en huid vervult en huid 

wil doen barsten, vaart verschaft, wacht 

Sjjt bzzj, mond langs jouw zij, bzzj bzzj tong langs jouw hals, bzzj bzzj bzzj, hoe hard wordt 

je tepel, sjjt sjjt sjjt, amper langs je andere en die reageert, speeksel, speeksel omcirkelt je va-

gina, speeksel, monding, omcirkelt omcirkelt, zachte doffe plofjes weer en weer en wie mij 

boven haar beduidt, bij wie ik naar binnen mag, ik baan mij een weg. 

 

Alles onder de dekens behalve een hand daar om haar hoofd en plakvinger van mij in haar an-

dere hand, raam aan onze ogen behalve als ze die al dicht zou hebben. 

 

 

 

36 

 

Diederik knipt het licht aan en sloft naar de ketel. Hij vult hem met een bodem water, loopt 

langs het aanrecht. Verduld, goeiemorgen, ben je daar weer, klein en zwart en onbeweeglijk 

tegen de muur geplakt met zijn duizend pootjes. 

Diederik steekt het gas aan, zet de ketel op de vlam. Hij leunt met de ellebogen op het aan-

recht. Het huisdiertje is wigvormig, heeft pootjes aan weerszijden, net glanzende haartjes, ook 

goeiemorgen. 

Het beestje wordt niet eens zenuwachtig van deze mensenkop in zijn buurt. Van ergens is hij 

te voorschijn gekomen, verduld, winterslaap gehouden soms? 

Ook van geluid schrikt het diertje niet. Diederik pakt zijn mok, zet de filter er op. Filterzakje, 

lepel koffie, melkpannetje op gasvlam, kokend water op de koffie.  

Het diertje blijft onverschrokken zitten, herinnert het zich dit koffie zetten nog van vorig jaar? 
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Het maalsel wordt een heuvellandschapje, Diederik giet een straaltje water op de kammen, 

doordrenken graag elk droogste deeltje, sterk donkerbruin graag wat daar zijn mok in sijpelt. 

Hij tilt de filter op, klein beetje water nog. Glanzende bruine drab en witte belletjes lucht en 

wacht, melk op de vlam. 

Diederik draait het gas uit als de bovenkant begint te golven. Filter in gootsteen. Melk in mok. 

Vel overhevelen met lepeltje. Kiel aan, pet op, mok mee naar de stal, licht uit, deur dicht. 

Schemer totaal gevuld met twee drie merels en binnen dit diertje dat zich vroeger schichtig uit 

de weg maakte en dat nu daar pontificaal blijft zitten.  

In de stal brandt licht. Stef? Kannan? 

 

 

37 

 

Ze gaat met de spuit over de vloer, laatste stuk bij het putje, alles druipt en alles lekt. 

Prija pakt de trekker en gaat over de vloer. Blinkende grijze tegels en rechte drogende banen 

en alle water richting putje, bllkbllkblllk, gorgelt de diepte in.  

Zo. Klaar. De witte laarzen kunnen uit, de witte schort kan af, het hoofdkapje kan in de prul-

lenbak, ha, naar buiten.  

Ze knippert met de ogen, heeft op slag zin om een rondje te rennen, yes. Vanaf hier of eerst 

met de auto naar het bos? 

 

De schaduw van de populieren ligt messcherp op de weg. Het is zeldzaam helder, lichtste we-

reld, zon boven lege polder en alle bomen ook nog eens kaal, nog kaal, Prija stuurt haar Suzu-

ki over de kaarsrechte weg. Ook zelf neemt ze nauwelijks plaats in, trainingspak aan, haren in 

een staart, leegte bij zoveel licht, overdonderend licht over kale polder, zelfs de auto lijkt ál te 

ruim om haar lichaam. 

 

Ze opent het portier, trekt haar loopschoenen aan, doet de deur op slot, stopt de sleutel achter 

de rits, rent. Zelfs het bospad is ingedroogd bij zoveel zon, de blubber van eergisteren is ge-

krompen, dof geworden, Prija hoeft niks meer te omzeilen en overal dat licht, dat licht, ze 

wordt zelf nog doorzichtig bij zoveel licht, nou nee, niks doorzichtigs, peuter met armen en 

benen naar vier verschillende kanten om te beginnen, dat lichte moet nog komen, vogelgefluit 
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overal en vastgetrapte bladerlaag op het pad en winderige atmosfeer en hele droge schaduw-

plek hier en vooral overal overdadig licht,  

Kan nan  kan nan  ze komt in een ritme, kom dan kom dan kan nan kan nan pad dam pad dam 

bak dan bak dan ram‟adam ram‟adan tam tam tam tam dam dam dam dam ta ta ta ta ti ti ti ti 

wie wie wie wie zie zie zie zie drie drie drie drie kie wie kie wie jri ja pri ja i a ia ia mi a mi a 

di a  di a zie ja zie ja su ja su ja bru na bru na kun lan kun lan mi alu mi lau mi hoe mi hoe wie 

hoe wie hoe bu toe bu toe bos pad bos pad niet nat niet nat ge had ge had pa tat pa tat wie wat 

wie wat ja schat ja schat ha Niels ha Niels Niels zit Niels zit Niels pit Niels pit Niels viel Niels 

viel Niels piel Niels piel wiel wiel wiel wiel kiel kiel kiel kiel  

En de adem klopt ineens, twee passen één keer in en uit 

Ta tam ta tam kannan kannan boomstam boomstam coornhert coornhert 

Als een ribbenkast op de heup op lange staken zoeft Prija door het Kuinderbos en zoals ze nu 

rent kan ze heel lang rennen, zou ze zich kunnen rennen tot doorschijnend vergaan herfstblad. 

 

 

38 

 

Ze ligt lekker op de scheiding van hun matrassen, Stef is zojuist opgestaan, hij rommelt in de 

keuken, ze hoort naar buiten gaan, de stoel verzetten, de asbak naar zich toehalen, werkelijk, 

ze zou nog bijna de koffie kunnen ruiken, zo pal boven het plaatsje is hun raam, een minuutje 

nog, Sonja drapeert het kussen tegen haar gezicht, de matrassen vormen een holte voor haar 

lichaam, ze zat op hem gisteravond, ze zat op hem en ze had zelfs de matras losgelaten en haar 

rug gerecht. 

Fuut fuut fuut fuut, hoort ze vanaf het plaatsje, verdomd, hij doet de merel na, hij zit daar gans 

binnen zijn eigen mensenhuid te zitten en hij fluit. 

Fuut fuut fuut huhuut, verdomde gek, soms heeft een mens zo puur geluk met de ander, of 

tenminste, dat blijkt, iets wist ze wel, anders had ze hem toen niet gebeld:  

„Kom. Kom je dochter zien, ik ben voor even in Nederland.‟ 

Iets iets iets. Hoeveel verwarring kan een relatie hebben. 

Veel, denkt Sonja, mits daar onder iets dragends zweeft, vreemd soort respect al lijkt dat er 

niet op. 

Fuut fuut fuut fuhuut. Dit dus. De mens die zo op niets gericht daar zit met zijn sigaret en met 

zijn koffie en dat hem deze klanken ontsnappen. 
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Zoiets moet het wel zijn. Dat er een deel is van hem dat zich totaal niet met haar verwart, en 

andersom. Verwarring valt weg te slijpen, wat daaronder is is niet af te dwingen. 

Bleek zo te zijn. 

Heeft hen gered. 

Jim en Simone zijn niet meer bij elkaar. 

Greg en Jeanne zijn niet meer bij elkaar. 

Gérard en Liliane niet meer. 

Hij verschuift de stoel, ze hoort hoe hij over het erf loopt en zij? 

Nee, niet nog een minuutje, had je maar een burgerman moeten zoeken. 

Sonja duikt nog een keer ineen, snuift op wat daar nog hangt.  

Nú. Ze slaat het dekbed naar achteren en stapt uit bed. 

 

 

39 

 

„Hoor. Is het soms november?‟ 

Diederik staat achter hem. 

„Had je vandaag willen..?‟ vraagt hij. 

„Ja, verder met injecteren. 

„Kan misschien toch wel.‟ 

„Misschien ja.‟ 

„Niet zeker dat het te nat is.‟ 

Vier poten blijven staan. Stef maakt de uier schoon. Flobber flobber flobber flobbber. 

Flobberspenen schoon?  

Plok plok plok plok, het melkstel zuigt zich vast aan de uiers.  

Stef loopt naar voren, maakt het melkstel los bij Doortje, neemt het mee naar Pleuni. Ze staat 

daar al van: nu ik. 

Eerst de spenen schoonmaken. 

Flobber flobber flobber, het woord wil niet uit zijn gedachten.  

Plok plok plok plok en weer terug naar Doortje, namelken. 

Bsssjt bsssjt bsssjt, de spenen van een koe zijn best raar lang. 
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Flobber flobber flobber, van tepel gisteravond naar speen, van spits uiteinde naar slungelige 

speen, wat voelt Doortje hier nog van eigenlijk, zeker te weten, doe haar maar die zachte kal-

vermond die zuigt, maar een stier? Ooit een stier gezien die een speen aanraakt?  

Sonja haalt haar romp omhoog, ze laat de matras los, handen op bovenbenen, daar is ze, zo, 

daar is ze, hij reikt naar haar torsten, zacht vel, tepel, tepels. 

De regen slaat tegen het golfplaten dak.  

„Maartse buien,‟  hoort hij Diederik brommen. 

De wind jaagt de regen aan, striemende regens en golfplaten als strak gespannen vel over de 

schuur. Op scherp. 

 

 

40 

 

Is de tijd veranderd, verdomd, half acht dus al, dan maar linea recta naar de kaasmakerij? 

Roetsj, terug naar boven, omkleden, werken?  

Niks daarvan. Even „in de kamer.‟ Wacht, ze hoeft ook niet eens, ma maakt vandaag kaas, zij-

zelf zou toch op die suikers studeren. 

Prija zet het smalle raam open en gaat zitten. Van buiten herriet een duif tahtah tahtah tahtah, 

merels hoort ze niet, die zijn allang op hun plaats, waar dan ook, wat weet ze eigenlijk van een 

merel, niks.  

Koel. Dikke knoppen aan de bomen en ja, doe maar net of het half zeven is, de dag begint, de 

dag begint zoals half vijf in de zomer, alles tot kalmheid gekomen in de nacht, lichte lege 

spiegelhemel boven de bomen, niks nog gebeurd deze dag, adem van nacht, adem van koude 

lucht, duif onstuitbaar, her en der vogelgeluiden, liesspieren, dagstilte,  ochtendkou, diepe 

slaap, Niels, Niels ligt om acht uur nog te slapen, eerder dan half tien beginnen ze daar niet, 

Niels, Niels ginds, zij hier. Zit. Kaasmakerij is van haar. Niels daarginds. Pak. Auto. Zijzelf 

hier. Melk. Stroomt golft pulseert de kaasmakerij binnen. Doe er maar wat mee. Zorg maar 

voor de boterham hier. Ja ja, ik zorg, zuiver wit, zuiver gestremd, zuiver verhit, zuiver zoeten, 

zuiver gezoet, zuiverste gezoet, zuivel zoet, zuiverste zoet wat is het zuiverste zoet? Bomen 

berken esdoorns in de polder planten? Aftappen? Bomenzoet? Alles zwijgt buiten. 

Liesspieren 

Licht 

Bomensap 
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Zoet zoet zoet van suikersappen vruchten bomen wortels, hele wereld om te ontdekken, 

Kou, koelte, polderpanir, pp, zeer zeer koel, koel, denk denk, werken is denken, werken is uit-

denken, werken is Sonja, werken is Prija, Sonja werk is kaasmakerij vandaag, Prija werk is 

zoetstoffen uitpuzzelen vandaag. Ril ril. Duif. Golven melk vanuit de koe. Doe er maar iets 

mee. Moderne generatie, Kannan, Prija. 

Goeiemorgen. Prija komt overeind. Ze sluit het zijraam, roffelt naar boven.  

 

 

41 

 

Kannan tikt de bout vast. Hij is niet de enige die buiten gaat werken. In de verte klinken nog 

twee traktoren, bij Sybesma schat hij in, en ginds, bij Vos. Vos noch Sybesma hebben gerend 

vanmorgen, ze hebben een voorsprong op hem.  

Tik, tik, metalig klinken de slagen over het erf.  

Vos twee grote kavels. Sybesma twee grote en één van vierentwintig. Vos 200 koeien, Sybe-

sma iets meer dan 100, pootaardappelen verder. En zijzelf: drie keer klein en één keer half. 

Koeien en akkerbouw, gemengd bedrijf, gesloten kringloop, eigen voer. Deze dag is perfect 

om te injecteren, droge wind, heldere hemel. Hij geeft de bout een laatste tik. Klaar. 

Kannan raapt de hamer op, de tangen, de sleutels. Helder klinkt het ijzer over de stenen. Hij 

legt alles terug in de oude schuur, hangt de sleutels op de omlijnde plek. 

Ha ha, derde traktor in de wijde omgeving, broembroembroemmm, daar gaat hij, helder weer 

en alle boeren aan het werk, nou ja, alle boeren, wat heet, alle drie waar het er vroeger zeven 

waren. Knalblauw is de lucht tussen witte vegen, dreigend donkergrijs komt daar aan in het 

westen, ok, daar doen we het maar mee, de bui kan nooit lang duren. 

Kannan rijdt naar het verste weiland. Zijn ribbenkast zit prettig leeg hier in de cabine, zijn be-

nen zijn sloom moe, ze hoeven alleen maar gas te geven, de koppeling in te trappen. Sybesma 

is een toffe collega, Vos is een pinnig geval die nog geen kunstmeststrooier uit zou lenen of 

alleen maar tegen grof geld, haha, consumptiebonnnen kregen ze op zijn bruiloft, verdomd, 

kievitsnest. En nu? Kannan drukt de injector omhoog, dan maar een stukje niet. De kievitten 

gaan zenuwachtig te keer, ze vliegen met hun pantoffels van vleugels dreigende bogen, shut 

up jullie, ik laat dat nest toch met rust, pa moet maar even stokken zetten in de graslanden of 

Diederik, voor heltzelfde geld was ik zomaar over het nest gedenderd, eieren verplet. 
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Kannan voelt hoe hij rechterop gaat zitten, sjoeww, net op tijd gezien, aj, niet dat hij iets geeft 

om struif aan de machine maar die teergeschaalde eieren, die ga je niet vernietigen, opletten 

nu, gotweet wat voor vogels nog meer hier nesten hebben. 

Grijze wolk schuift over, regen als een kleine douche en dan is de wolk weer overgedreven. 

Kannan kijk in de spiegel, keurige rechte lijnen achter de injector, ginds onderbroken, haha, 

vanwege drie of vier kleine eieren. Maar ma heeft gelijk, alles moet hier kloppen. 

 

 

42 

 

De forsythia is losgebarsten. Als knalgele vlekken dringen ze zich op. Diederik licht de tegel 

opmhoog, bukt, legt hem op de stapel. Hij steekt de bats onder de volgende, wrikt hem los, 

witte sliertjes onkruid zijn tegen de aarde geplakt, meelgrijs insekt trippelt verdwaasd rond en 

daar is weer dat knallende geel, twee knalgele vlekken in zijn border, daar, in Stef z‟n tuin nog 

meer, Stef zn tuin en zijn border of eigenlijk zijn tuin en Stef z‟n border. Alle struiken zijn nog 

kaal, de lucht kan nog dwars door elke boom heen, overal is lucht, overal is overdadig lichte 

lucht en de forsythia markeert hun tuinen, overal leegte behalve hier op twee plekken in de 

border, zijn border die vroeger van Stef was, tuin van Stef en Sonja die vroeger tuin van Dien 

en hem was, Dien zou takken geplukt hebben en die stonden op de keukentafel of gewoon bui-

ten, op het plaatsje. Dien, het wordt weer voorjaar, deze oude botten gaan weer aan het werk. 

Diederik steekt de bats onder de tegel en‟licht hem op, provisorisch paadje hier van het hoofd-

huis naar zijn arbeiderswoninkje, stap stap stap over de tegels. Wat hier allemaal niet geneigd 

is om deze enkele stenen te overwoekeren, verduld, het ligt al klaar onder hen, dikke blote 

stevige zevenblad navelstrengen, behaarde wortelstokken van de guldenroede, alles ligt klaar 

om zijn tegelpaadje te overwoekeren, haha, de verbinding tussen hoofdwoning en arbeiders-

woninkje, ondergrondse worteldraden.  

Diederik leunt op de bats. Het aprillicht weet van schelheid niet wat het moet doen, waar het 

nog meer terecht kan, het maakt de lucht knisperig, het doet de lucht blinken naar alle kanten, 

het wil nog wel door de stammen heen dringen daar in de boomgaard, dwars door de takken 

heenschijnen. April. 

Diederik neemt de bats weer op, steekt hem onder de volgende tegel, vierkante afdruk, wirwar 

van blote bleke worteltjes, straks alles schoffelen, alles schoonmaken hier, weg met welke 

wortelstukjes dan ook want hier wordt weer de weg gebaand, een pad, het pad, de kortste ver-
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binding tussen waar hij vroeger woonde en waar hij nu woont, stap stap stap, kindervoetjes 

van Prija en later van Kannan, stoeptegels die hij toen maar hier neergelegd heeft als rode lo-

per voor kindervoetjes en zo is dit pad hier gebleven en zo is het weer april en zo vindt hier 

weer een grondige opschoning plaats, weg met de belagers van dit pad, weg om te beginnen 

wat ondergronds klaar ligt, wat wacht op meer zon en meer licht en zoef, daar steekt het de 

kop op. Diederik sjouwt de laatste tegel naar de stapel. Wat een licht, wat een overdadig april-

licht, aangewakkerd nog door de schelle wind, alsof de wind het licht tegen zijn ogen aan 

knalt. 

Diederik pakt de schoffel, loopt naar de eerste afdruk, trekt de hak door de aarde. Weg met 

jullie, woekerstengels, ik doorsteek jullie, droog maar lekker en straks hark ik jullie bijeen. 

Elke keer hetzelfde karweitje in april en hoeveel keer nog na deze keer? Hoeveel keer maak ik 

april nog mee? Hoeveel keer is dit lichaam in staat om hier te staan, te schoffelen.  

De sjaal komt goed van pas en de trui komt goed van pas, de wind is nog best snijdend, de 

wind waait elk licht van de plaats en de wind brengt overdadig nieuwe lichtvlagen mee, april 

april, Dien het is alweer april, Dien, ik ben er nog en je bomen staan er ook nog allemaal Dien, 

de appels en de peren en de pruimen en de kersen, alles staat nog rustig in de grond en dit 

stramme lichaam wijdt zich gehoorzaam aan zijn taak. Pad schoonmaken. 

Wat een kaalheid. Wat een licht. 

 

 

43 

 

Vandaag is het de dag. Vandaag gaat dat voorhang weg. Vandaag is het voorjaar, lente, licht, 

weg met dat gaasdoek. Weg met deze  luchtdoorlatende groene wand van gaasdoek die de 

koeien scheidt van de wereld. Weg met dit enorme oppervlak aan groen waar doorheen  ze de 

lucht als ruitjes zagen, als deinende ruitjes op de wind, als buffer tegen ruisende regens. 

Stef klimt de ladder op, maakt de ring los van de haak, flap, onderkant los. Hij klimt een tree 

hoger, trekt aan het doek zodat de ring ruimte heeft, haakt het los, flap, kzzzt, hele rechthoek 

weg nu. De koeien kijken nieuwgierig naar waar eerst zeil zat, wacht maar, ik maak hier alles 

voor jullie open dames. Niet dat ze nu staan te kijken alsof ze het in Keulen horen donderen, 

nee, ze kunnen altijd in en uit, naar buiten naar binnen, maar wel hebben ze hier binnen bijna 

zes maanden tegen dit voorhang zitten te kijken, van alles gewaargeworden, van klamme lucht 

tot vrieskou tot snerpende wind, maar de wand scheidde hen, plok, weg nu met dit groene 
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gaas, het zijgt zogezegd ineen, het hangt omlaag vanaf de volgende paal, maar ook daar ga ik 

het voor jullie losmaken, straks even Diederik vragen, of hij alles mee oprolt.  

Dames, ik scheur de voorhang open en hier is…. 

Hier treedt op… 

Hier komt… 

De lucht is blauw en het gras is groen en de zon verlicht elke spriet  

Ziet biet miet giet wiedt geniet voorziet verdriet overschiet overzien Dien kien trien trein troon 

terug berucht verlucht lucht zucht zuchtje geen zuchtje,  

Asjeblieft dames, laatste stukje zeil weg, voorhang gescheurd. 

Stef loopt langzaam, de pas vertraagt vanzelf, de zon schijnt warm op zijn kiel, zijn nek is in 

de zon, zijn achterhoofd is in de zon. 

„Diederik, help je even?‟ 

De bessenstruiken staan keurig in de rij, hadden ze hier geen Diederik dan hadden ze hier geen 

moestuinstukje, verlegen groene besjes hangen aan de staken die ontspringen uit kale aarde, 

kaal en aangeharkt, alles wacht op wat ontspruit. 

Diederik legt de hak op de grond. 

 

 

44 

 

Sonja heeft narcissen in het vaasje gezet, in het doorzichtige glazen vaasje van Dien. Er is een 

takje ribes bij gestoken. Er is een takje longkruid bijgestoken. Dien had het bij de narcissen 

gelaten. 

„Loop je mee naar ons,‟ had Stef gevraagd. „Drinken we samen koffie.‟ 

„Buiten ja, die vrouwen willen altijd buiten.‟ En dat vaasje, verduld, zou Dien ook doen. 

Diederik gaat verzitten. Die onderrug van hem kan ook niks meer hebben, wat heeft hij nu 

voor tegels gesjouwd, nog geen dertig.  

Sonja komt uit de kaasmakerij. Ze loopt linea recta naar de stoel, blind vertrouwen in Stef dat 

hij de koffie verzorgt. Ze doet haar ogen dicht.  

„Twintig graden?‟ 

„Zoiets.‟ 

Ergens krast de kraai. 
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Binnen klinkt gerinkel van bekers, lepeltjes tegen het dienblad. De zon schijnt overdadig, de 

zon schijnt dwars door alle bomen, de wilg krijgt blaadjes en in het perk staan plukken narcis. 

Op tafel is de glazen vaas met vijf narcissen, met het diepe rood van de ribes, met blauw paars 

longkruid. Sonja maakt meer kleur in het boeket, bij Dien waren het de vijf bloemen en de 

grijsgroene stelen, anders niet en Zwart zit daar nu totaal in z‟n eentje koffie te drinken of thee 

te drinken of helemaal niks. 

Stef komt naar buiten. Dienblad in ene hand, steelpan in andere, lekker, boter op de plakjes 

koek, kan een man zo zorgzaam zijn als Stef? Stef is een zorgzame man, Stef maakt niks uit, 

man, vrouw. Sonja komt nog niet eens overeind, zo blind vertrouwt ze de volgende bezigheid: 

Stef die de koffie in de mokken schenkt, rond gaat met het melkpannetje. 

De zon beschijnt de vlakke polder, de zon valt dwars door de linden, door de esdoorn, door de 

walnoot, kale bomen, hoeveel generaties geleden zijn ze hier in de grond gezet, twee of noem 

je dit drie generaties? 

De koffie is prettig bitter.  

Stef steekt z‟n Caballero aan, gaat achterover zitten. 

Twee mensen zitten achterover in zijn aanwezigheid en zwijgen.  

Vliegtuig in de verte en wijdopen paardebloemen in het gras en rug komt tot rust en afzijdig 

van hem zijn Stef en Sonja. Hij is er bij. Stoelen en tafel hetzelfde als vroeger, vaasje hetzelf-

de, aangeplante hortensia‟s hetzelfde als vroeger. 

Diederik is als neergeplant hier, als bijgezet met de bedoeling om niks te zeggen, het is hem te 

moede alsof hij van elders komt, vanuit de hemel of zoiets, hij kent even geen beter woord 

voor „elders.‟ Zelfs de rugpijn is een moment vergeten tot Sonja zegt: 

„Graspanir. Wanneer, mannen?‟ 

„Een zwaluw maakt nog geen lente.‟ Stef. 

„Gemiddeld, wanneer gaan ze gemiddeld naar buiten?‟ 

„1 mei,‟ antwoordt Diederik.  

 

 

45 

 

Kampen. Emmeloord. Prija neemt de voorsorteerstrook. Djzm, lus en nu rijdt ze naar het wes-

ten. De zon staat in het zuidwesten, anderhalf uur nog schat ze, dan is de zon weg. Bah. Kan 

ze niet meer rennen. En ze is al zo gammel van het auto rijden. Luik vandaag, my god, Maa-
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stricht is al zo‟n uiterste uiteinde en dan nog een uur voordat ze op haar afspraak was, Temps 

de Cérises. 

Prija kijkt naar de zon met toegeknepen ogen. Ze kan ze openen, niks fels meer maar bah, ze 

kan niet meer rennen straks. 

Mooi keukentje daar achterin de winkel, prima kookles, twaalf deelnemers plus de eigenares 

van de winkel, Micheline, bien,  mais oui, kost haar een godsganselijke dag rijden maar ergens 

moet ze beginnen met de promotie, nieuwe adres heeft ze weer, Vajra op de Brusselse 

Steenweg in  Overijsse, moet ze vraiment naar toe, exactement iets voor hun assortiment en zij 

verdelen de producten over alle biologische winkels.  

De zon is een gouden euro zoals hij aan de hemel staat, de gloed is verdwenen, goud met rood 

vermengd, goud met de kleur van bloed in de navelstreng, kalfjes worden geboren en dan? 

Wat doen ze in India dan met de stierkalveren?  

Délicieux, oui, goh, dat dat lekker is als je het bakt, maar kun je het niet marineren in de 

tamari, net als bij tofu? Kan, tout est possible, alleen tofu is China, Japan, panir is India, dus 

kies iets van dat land. En hoeveel liter melk één blokje is en wat of er biologisch is aan hun 

melk en of ze met de hand melken? 

In de verte ligt Kampen, de autoweg doorsnijdt het veen; traag zakt de zon.  

Kruid het met koriander, kurkuma, mosterd, kedoing, kedoing, ze is weer thuis in de 

noordoostelijke.  

Ineens zit Prija rechtop achter het stuur, verdomd, natuurlijk, masala‟s bijleveren om in te 

bakken. De zon is van overal zichtbaar, het land is leeg boven de akkers die ze passeert, 

tulpenvelden staan in banen van dezelfde kleur, knallend mooie polder, verdomd, gebakken en 

wél uitleveren. 

„Kannan, ik heb een ideeeee..‟ 

 

 

46 

 

Hij strijkt de lucifer langs het doosje, vlammetje licht op, inzuigen via de sigaret, Caballero 

brandt, zachte wiegende wind, doen de eerste blaadjes al mee en de esdoorn met dichte 

knoppen in maanlicht, maanlicht? Maanlicht kan niet, esdoorn met verlichte knoppen uit 

zichzelf of voor zijn part bij het licht van zijn sigaret, wiegende wind, ruisende wind, kgkg 

kgkg, kraaien ook al wakker, alles is er en deze mens wordt wakker, alles is er en deze mens is 
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nog lang niet wakker, wind ruist, ster heeft plaats aan de hemel in vroege morgen, klok  is 

terug gezet maar wacht maar, onstuitbaar gaat het gras nu groeien en in het groene gras ligt de 

ene kraai terneer en komt de andere kraai over haar heen gestapt. Bevrucht haar. In het groene 

gras. Chemische fabriekjes in elke grasspriet werken op volle toeren en wordt het straks licht, 

hij zal het zien met eigen ogen. Caballero prikkelt neusgaten, gloeiende punt verblijdt 

middelvinger en wijsvinger, trek van sigaret verheugt verhemelte, verheugt verhemelte, sorry 

ganesha maar doe mij toch maar nicotine en caffeïne, slok koffie stroomt bitter door 

mondholte, verheugt verhemelte van deze kleine mens. Aanwezig bij. 

 

 

47 

 

Vrijdag, vrije dag, vaste dag van Prija om de kaasmakerij te doen. Sonja klikt de trommel 

open, haalt de lakens uit de machine. Ze vult de trommel met broeken, met T shirts, klikt de 

sluiting dicht, strooit waspoeder in het bakje, klikklikklikklik 60° en dzzz, daar stroomt het 

water.  

Sonja pakt de wasmand op, zet deze tegen de heup, stapt in de laarzen en loopt naar buiten. 

Vrijdag, vrije dag, wat heet vrij? 

Ja, maar het is toch prettig dat Sonja altijd op deze dag de kaasmakerij doet, dan kan zij het 

huishouden op orde brengen, toch. Maar vrij? 

Ze loopt de boomgaard in. Knalwit staat de kersenboom tegen het knallende groene gras. Vrij? 

Stef zal niet zeggen: „Wil je niet eens eh…‟ 

Stef denkt er nog niet eens aan, hoe vastgeklonken ze hier zit; kaasmakerij en op vrijdag het 

huishouden, verdomd, hallo. Ze pakt de knalblauwe hoes van Prija, neemt vier wasknijpers in 

de hand, zoekt de hoeken van de hoes, knijpt de ene kant vast, hup, nog een knijper. Ze trekt 

aan de andere hoek, goed strak die hoes. Vrijdag vrije dag? Vrij? Hij zal nog niet zeggen van 

ga toch eens een dagje naar Zwolle, ga toch eens een dag eruit, nee, hij komt nog niet op het 

idee. 

Sonja zoekt de dichte achterkant van hun dekbedhoes, zelfgenaaid, ze kiest de stof zelf uit, het 

moet glad aanvoelen en het moet niet te dik zijn, niet zo van één hoes, hele wasmachine vol. 

Ze hangt de hoek vast met twee houten knijpers, loopt met de andere hoek langs de waslijn, 

hier, ook weer goed strak, hoeft ze niets meer te strijken. 
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Ze wappert binnen- en buitenkant los van elkaar. Kom maar wind, waai maar hiertussen, laat 

het maar vrolijk hier aan de waslijn dollen, vast op twee plekken maar verder heeft de wind 

vrij spel.  

Slopen nog. Twee knallende van Prija, twee zachtblauwe van hen en dan is de hele lengte van 

deze waslijn alweer bezet, drie hoezen, vijf lakens, zes slopen, best een fris en vrolijk gezicht 

hier in de boomgaard, ai, terwijl jullie hier vrolijk hangen te hangen moet ik naar binnen, 

stofzuigen, dweilen, douche schrobben, bedden opmaken. 

Juist ja.  

Geklonken aan de plek. 

Vrijdags een vrije dag? 

Met de lege wasmand in de ene hand en met het wasknijpermandje in de andere loopt Sonja 

terug. Ze víel toch juist op Stef vanwege deze vastgeklonkenheid en ze weet toch dat vrijheid 

niks niks niks te maken heeft met kunnen gaan en staan waar je wilt. 

Gelukkig wel ja, maar mag ze misschien ook eens een dagje lopen te niksen. 

In. Een. Stad. 

 

 

48 

 

Hij maakt een schelp van zijn oor. Wind ja, de wind steekt op. Hij hoort de lakens aan de 

waslijn wapperen. Dan zeilt hij weg. Diederik slaapt op de divan.  

„Buurma-han,‟ roept Zwart. Hij bonst op de keukendeur. Diederik krijgt de deur niet open, hoe 

hard hij ook duwt. Hij rent naar de voordeur, rukt die open. Het water gulpt naar binnen. Met 

alle kracht die hij heeft, duwt Diederik de deur dicht, rent naar het keukenraam. Buurman 

Zwart zit op zijn oude paard Liza. Het dier is de rust zelve, al staat ze tot haar knieën in het 

water. Zwart zit te razen en te tieren: 

„Doe dicht die dijk, doe dicht die dijk.‟ Hij werpt zijn vuist omhoog om elk woord kracht bij te 

zetten. Nergens kolkt water. Uiterst kalm en grijs ligt het oppervlak, komt tot aan de buik van 

het paard en juist voordat het dier gaat zwemmen komt het witte tuinstel de hoek om. Stef zit 

in de ene stoel. Dien zit in de tweede stoel. Benno in de derde. Lettie in de vierde. Het tafeltje 

met de houten latten houden ze tussen zich in als vlot. 

„Doe dicht die dijk,‟schreeuwt Zwart en dan is het keukenraam een aquarium. Diederik zit de 

benen van het paard bewegen, hij ziet de stoelpoten en hij ziet hen alle vier in zondagse 
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schoenen, Lettie met witte kniekousen. Dat is waar ook, het is zondag, hij moet naar de kerk, 

hoe had hij dat kunnen vergeten.  

„Doe dicht die dijk,‟ galmt het na in zijn oor. Diederik kijkt uit het raam. Knalgele forsythia. 

Heel stil blijft hij liggen.   

 

 

49 

 

Het flitst uit de hemel, het barst uit de bomen, de soep staat te pruttelen, geuren van kerrie en 

van geglaceerde uien of is het de knoflook? Sonja veegt het zweet van haar voorhoofd, klam, 

broeierig, zwoel. Wat een zomerse avond terwijl het nog Pasen moet worden, ai, 

godverdegodver, hoe komt ze er dan ook bij om elk jaar weer de hele familie uit te nodigen, 

elk ringetje prei moet toch wel door háár handen, elk schijfje winterwortel is toch wel door 

haar gesneden en daarvoor geschild en daarvoor gewassen, och, hou toch op te mokken, zegt 

ze tegen zichzelf, jij wilt dit toch elk jaar en je bent toch altijd weer blij als iedereen er is en 

zolang zelfs de groten van veertien vijftien jaar nog enthousiast meekomen en door dat gras 

lopen te turen op zoek naar die Jamin eieren en die Hema haasjes, soît, pfff. 

Ze kijkt in de oven, de bovenkanten beginnen te kleuren maar de onderkant? Kijken, 

goudbruin, goed zo, genoeg, volgende plaat. 

„Helpen?‟ roept Stef door het keukenraam. 

„Nee, ik kom er zo aan, kwartiertje nog,‟ 

Even nog deze broodjes hier, minibroodjes maken van restje deeg, ai, wat een rust verder, 

Prija naar Niels, Kannan naar vriend van school, al zet ik hier de hele keuken op z‟n kop. 

„Mmh, ruikt lekker,‟ roept Stef, haha, levende bliksemafleider voor haar drukdoenerij, echt 

een geluk dat ze om vijf uur al begonnen is, anders was het wel nachtwerk geworden. 

Hot cross buns, in India geleerd, dat wel, zo weinig mogelijk cross op de buns, net zichtbaar 

graag en niet zo‟n dikke streep, bah, melige hap krijg je dan. 

Bliksemflits, bliksem nog voordat het Pasen is, och, nou en, de hemel doet wat hij wil en de 

hemel is nog altijd groter dan dit bolletje aarde en dit ministekje waar zij met Stef op zit. 

„Kijk je uit voor die bliksem?‟ 

Och, een mens roept ook maar wat en intussen drukt ze de komkommersnippers droog in de 

theedoek, tzatziki voor bij de salade, niks mag ontbreken, Kannan zal zijn snee brood er wel 

mee vol laden, er is genoeg, er is meer dan genoeg en in het sappige gras zijn morgen 



 319 

gekleurde eieren verstopt en gele paashaasjes, nee, ze wachten nooit lang met verstoppen als 

eenmaal de eerste auto gearriveerd is. 

Buiten is de gloeiende punt van de Caballero. 

„Ik kom bijna,‟ roept ze. 

Die afwas doet ze daarna wel, even spoelen, opstapelen, kijk, half aanrecht alweer leeg.  

 

 

50 

 

„Ja, ik heb er een.‟Summer rent met het ei naar haar moeder. Hoeveel zou ze er pletten onder 

haar voetjes? Sonja grinnikt. 

„Joow, in de boom.‟ Dirk springt omhoog, grist het ei uit de oksel van de perenboom. 

„Ja, twee,‟ schreeuwt Dina en iedereen komt haar kant op gerend. 

„Shit, brandnetels.‟ Ze krabt langs haar enkels. 

„Daar, een vliegend kuiken.‟Anna klimt op de onderste tak en reikt omhoog. 

„Jij zeker gedaan,‟ zegt Sonja tegen hem. 

„Tuurlijk, moet niet al te gemakkelijk. Hoe oud zijn die oudsten al wel niet.‟ 

Dirk huilt.  

„Gesmolten.‟ 

„Geef maar,‟ zegt Lettie. „Geeft niks manneke.‟ 

Het is de zomerste dag van de wereld, daar rookt hij er eentje op. Stef haalt het pakje uit zijn 

borstzak, tikt er een sigaret uit, zoekt de aansteker, vlammetje, ogen dichtknijpen, mmh. Wat 

wil een mens nog meer, sigaretje, gras dat de grond uit knalt, kersen die knalwit bloeien en 

boomgaard met kinderen bezaaid. 

„Ik zie er een.‟ Kannan. Hij staat te springen, maakt met zijn armen een cirkelbeweging. Dina 

en Dirk vliegen op hem af. Summer rent zijn kant op. Hester dribbelt naar hem toe. 

„Waar dan, waar dan.‟ 

„Ik zeg niks, kijk maar naar mijn armen.‟ 

Dirk snapt het. Hij doorzoekt het gras achter Kannan. 

„Ja, gevonden.‟ 

„Ik zie er zo al drie,‟ roept Prija. 

„Waar dan, waar dan?‟ roepen de groten. 

Prija pakt de kleine Hester bij de hand. 
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„Ei, ei,‟ zegt Hester. Ze dribbelt met volle hand naar Ayah toe. 

„Ik zie ik zie wat jij niet ziet.‟ Diederik. 

„Waar opa, waar dan?‟ gilt Dirk. 

Dina vindt het kuikentje, in de schors van de pruimenboom gestoken. 

Saskia staat gearmd met opa. Ze is te groot om te zoeken. 

Kannan neemt Hester op de rug, doorzoekt het gras met zijn voeten. 

„Ja, kijk.‟ 

Hij buigt tot Hester er bij kan. Pas als ze overeind is, juicht ze.  

„Ei, ei.‟ 

Josje komt naar hem toe.  

„Aansteker?‟ 

Hij steekt de pijp op.  

„Groeit allemaal hard hè.‟ 

„Alderebastend hard.‟ We schieten in de lach. Precies zo zou vader het gezegd hebben. Al de 

re bas tend. 

De kinderen geven de moed zo ongeveer op.  

„Kom,‟ zegt Prija. „Grote mensen mee zoeken, nog één keer de boomgaard door.‟ 

Sam en Saskia sluiten zich aan bij Kannan. 

Anna neemt Dirk bij de hand. 

Dina is de dunste van allemaal, een schoonheid, die dochter van Lettie. Met licht gebogen 

hoofd gaat ze door de boomgaard, misschien net iets verlegen. Prija was ook zo‟n schoonheid 

toen ze dertien was, veertien, niet zo verlegen trouwens. Is ze nog steeds niet.  

Kannan heeft voor morgen bezoek aangekondigd, Sylvester, studiegenoot. Is Kannan homo? 

Hoeft niet natuurlijk. Maar toch. 

Summer is een slimme tante. Haar plastic zak hangt al scheef van de eieren. En ze krijgt nog 

van de groten. Stef ziet Dirk sip kijken. 

„Zometeen alles eerlijk delen,‟ roept Stef. 

Dirk krijgt op slag weer energie. Hij zoekt rondom de boomstam. Hij kijkt omhoog. 

Stef duwt de peuk uit in het gras. 

 

 

51 
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Hij ligt schoongedoucht in bed. Prija en Niels zijn uit in Zwolle; Kannan is naar zijn vrienden 

in Emmeloord; huis helemaal voor hen, de beide ouwetjes. Bekaf zijn ze; Dirk is ook veel te 

groot om de rug te nemen. Son staat onder de douche, of hoort hij de kraan al niet meer? 

Nee, hij hoort niks meer lopen, ze droogt zich af en ze smeert zich in, ai, mijn geslacht is een 

lachertje en misschien blijft dat wel zo, bekaf zijn we allebei, liggen, een woord, slapen, 

schoongedoucht en ramen wijdopen en of het zomer was vandaag? 

Nee, eerste paasdag. 

Hoe gaan ze dat eigenlijk redden, Kannan en Prija? 

Bekaf ja, de oude fietsjes staan weer in de schuur, de traktor, de step, de driewieler. Alle lego 

zit weer in de doos, de legokindjes met legobedjes en al, de auto‟s staan weer op de 

speelplank, de kinderboeken liggen weer op een stapel. Sonja werkte zich door de berg afwas 

heen,  

„Ik doe wel de kaasmakerij,‟ zei Prija. 

„Ik melk wel,‟ zei Kannan en Diederik ging hem helpen en zo was Niels de enige die 

verweesd daar zat. 

„Bezwaar als ik wat ga studeren?‟‟ 

„Nou nee, doe maar, doe maar lekker buiten.‟ Hij hielp mee de oude tafel opbergen, op een 

dag als vandaag weet je waarom je oude uittrektafels bewaart. 

Josje zelf in analyse? 

Op z‟n zestigste….? 

„Ja, ik word badend in het zweet wakker, de moffen lopen langs de schuurraampjes en ik kan 

niet meer weg.‟ 

„Jij? We waren toch nog klein, toen.‟ 

Voetstappen op de trap.  

Deur dicht. 

Voetstappen op zeil en blote Sonja met Ganesha-olie of weet ik wat ingesmeerd, ze geurt. 

„Ook zo bekaf?‟ 

Ze zegt niks.  

Het is pas april maar onder de nachthemel lijkt het wel juli, gras spurt daar de grond uit, 

boomblad doorboort tak, koeien, blijven ze buiten vannacht? 

Geur naast mij. Huid schoon en geur wasemt uit huid.  

Ze wil vast, ze is zelf de aarde die gebakken en gebraden en gekookt heeft en klaargezet en 

afgeruimd, zij was de hele dag één en al aarde, één en al ontvankelijkheid en intussen, hup, 
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daar stond alles alweer klaar, zij de aarde, ze wil vast, zij is de klaaiïge vruchtbare minerale 

klei, er is plaats voor mij, er is plaats voor mij maar hoe krijg ik mezelf samengebald, roze 

koeienschedes onder stugge staarten, hoe krijg ik mezelf samengebald, maar wacht, laat maar, 

laat maar laat maar, de dag is achter de rug en al komt hier niets meer van terecht, maar er 

komt wel iets van terecht, er komt altijd iets van terecht vanaf dat ze mijn geslacht zoekt, 

tussen haar vingers neemt; het restje dag is van ons tweeën, de slaapkamer is van ons tweeën, 

het hele huis is van ons tweeën, de wereld is een zandwoestijn van kalme nacht, ik doorwaad 

met diep inzakkende voeten het fijnste zand en ik doe niks anders dan lopen, wegzakken, 

lopen, wegzakken hier in de fijnste zandkorreltjes, zee van zand, woestijn van zand, kalm 

grijzig bruinig blinkend zand in golven hier terecht gekomen, ik waggel, slijpzand, 

geslepenste zand, geslepenste rondste kleinste fracties zand, kiezel, slijpsel, kiezel, slijpsel, 

hoe tergend sterk en hoe soepel zacht waar ik in en uit ga en in en uit, ontlaad,  

Windloos, avond valt… 

 

Er landt iets op mijn buik. Iets kouds. Iets van glas. Verdomde zweem daarin van van 

Caballero. 

Zei ik toch, zij laat alles marcheren tot het einde toe.  

Ik zet het kussen rechtop. Ik zit tegen de muur, steek de sigaret aan.  

Ze legt haar hoofd tegen mijn heup. 

We zijn compleet bekaf.   
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Wordt het zonnig? Blijft het bewolkt? Kannan is op de terugweg. Zon asjeblieft vandaag, 

bonkebonkebonkebonk gaat zijn hart, Sylvester komt voor het eerst bij hem thuis, kómt hij er 

misschien al aan? Kannan springt zijwaarts, kijkt de lange weg af. Geen fietser te zien. Geen 

Sylvester te zien, Sylvester trimester convector pulsator vibrator rollator conducteur 

wonderpan marcheerder kleerhanger, Kannan springt weer zijwaarts, verdomd, fietser in de 

verte, is hij het? Hoe rent hij nu verder? Gewoon, gewoon netjes rennen, geen uitslaande 

armen, gewoon, rustig, alles bij zijn lichaam, gewoon heupscharnier waar vanuit been 

beweegt, stil heup, stil romp, stil alsof alleen de benen bewegen, alsof de rest van het lichaam 

een ledepop is, ziet hij er soepel uit zo? Of ziet hij er helemaal niet uit soms, rood hoofd, bleke 
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benen, haren in de war. Is het Sylvester? Is hij al heel dichtbij? Ziet hij al dat dit Kannan is? 

Zal hij omkijken? Nee, niet. Diep ademhalen, dieper, tot diep in de buik, 

„Kannán.‟ 

„Hé Syl.‟ Ik adem uit en ik adem diep in en verdomde Sylvester doet mee. 

Hij peddelt mee op de fiets.  

Hij ademt met geluid. 

Naar binnen, verder verder verder, naar buiten sjjoefff. Wat een mafkees. Hij ziet me nog geen 

minuut en hij is al afgestemd, ik hoef alleen m‟n benen nog maar te bewegen en in in in en uit 

en in in in en uit 

Populierenknoppen kraken onder de fietsbanden, verdomd, hij ziet ineens hoe de weg ermee 

bezaaid is, diepe rode kleuren op de grijze klinkers, saffraankleurige proppen 

In in in en uit en in in in 

Boven de weg deinen de populierenkruinen, zij dragen vrucht, zij dragen net uitgekomen 

roodachtig blad, versgeboren,  

Sylvester heeft zijn jack open, wit overhemd op khaki broek, geen spijkerbroeken aan zijn lijf, 

geen Nikes aan zijn voeten, gewone bruine schoenen. 

Fazant maakt zich schor uit de weg, haan, ook al dat diepe rood,  

„Hier woont Zwart,‟ zeg ik tussen het hijgen door. 

„En daar jullie.‟ 

„Hoe weet jij dat?‟ 

„Je had je huisnummer gegeven.‟ 
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Anderhalve beker suiker, dubbele portie, drie dus. 

Eén beker water, dubbele hoeveelheid, twee dus. 

Prija steekt de gasvlam aan, zet de pan op het vuur, roert. Wittige massa maakt rondjes in de 

pan, zaadvocht lijkt het wel, goeiemorgen Prija, paneerballetjes in zaadvocht, van de boer? 

Van de stier? Goeiemorgen nogmaals, echt goede ideeën heb je. 

Ze wast de handen. De schaal staat klaar, ma heeft twee ons panir apart gehouden. Prija pakt 

een stukje, rolt het tot knikker, legt op een bord, volgende plukje, hoeveel stuks moesten het 
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ook alweer worden? Ze kijkt in het schrift van ma, zestien kleine van een ons panir die je 

ongeveer uit een liter melk haalt, dubbele hoeveelheid, 32 balletjes dus.  

Buiten deinen de takken in de zon, koele dag na zomers weekend, Niels weer naar kantoor, ma 

in de kaasmakerij, pa en oom Died maaien het weiland vandaag en slepen de eg erover. Ze 

heeft hen rasgulla balletjes beloofd straks bij de koffie. 

Dertig stuks. Prija schuift ze voorzichtig in de kokende siroop. Even dobberen ze ongemengd 

en wel bovenop, dan zakken ze omlaag, zo, pruttel maar. „Minstens dertig minuten door laten 

koken,‟ staat in ma‟s schrift, van dertig jaar geleden? Nee, langer.  

Prija zet de vlamverdeler onder de pan. Ze draait de kookwekker op 30. Tiktiktiktik. 

Volgende . Sandesh. Sandesh van Sonja, noordoostelijke sandesh, nee, gewoon polder 

sandesh. Polder Panir. Polder Sandesh. 

Alles staat of valt met de verpakking en met de bekendheid, zo, opdracht voor Kannan voor 

school, wat is de meest milieuvriendelijke verpakking om kleverige bolletjes in te verpakken? 

Prija roert in de pan. Zwarte gietijzeren pan, dikste bodem van alle pannen. De panir met de 

suiker wordt brokkelig, roeren, roeren, roeren, mag niet aanbranden schrijft ma, met drie 

uitroeptekens.  

Prija heeft voor de gelegenheid haar haren in een hoofdkapje gepropt, ze is aan het werk al is 

het dan in de keuken van ma, ah, het brokkelige wordt smeuïg, mooi zo, alles moet glad 

worden, gladde soort roux van Polder Panir en van poldersuiker. 

Ze pakt twee pannenlappen, doet de massa over op een schaal, schraapt met de houten lepel 

het laatste uit de pan.  

Ze strijkt de massa naar alle kanten, taai, plakt aan de lepel, dan maar met de handen, niet te 

heet? Nee, niet te heet.  

„Strijk zo dun mogelijk uit.‟ 

De uiteinden worden zo rafelig als wat, geeft niet, ze kan niet alles in één keer goed doen. 

„Besprenkel met rozenwater.‟Moeten ze ook nog leren maken, Kannan wil uit India 

importeren, is daar ook bio te koop. Zij vindt dat het van hier moet komen, zoals ma altijd 

zegt:  

„Alles moet kloppen.‟ 

Alles aan dit product komt van de nieuwe aarde, ha ha, zelfs de eigenaren komen van de 

nieuwe aarde, zij is nog net in India verwekt, hier geboren, Kannan hier verwekt, hier geboren.  

De sandesh krijgt roze stippen. Had ze de plak niet in moeten snijden? Ma, wel duidelijk zijn 

he, in dat schrift van jou. Kan ik het nu nog in ruiten snijden? 
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Trrrt, de wekker. 

Prija doet de vlam uit. 

„Koffielepel rozenwater toevoegen,‟ 

Dubbele hoeveelheid, twee dus. Koffielepel? Koffielepel? Zo weinig? 

Prija pakt de grootste koffielepel uit het bakje, schenkt er rozenwater op, doet het bij de 

stroop. 

„Afgekoeld het lekkerst.‟ 

„Dessertlepel,‟ schrijft ze in het schrift.  
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„Smaakt lekker.‟ 

„Smaakt naar caramel, heb je suiker gebakken?‟ 

„Met de panir ja, die proef je ook hè, die melksuikers.‟ 

„Den Haag heeft de Haagse hopjes en wij de polderhopjes,‟ zegt Diederik. 

Ze zitten op het plaatsje. 

„Waar anders,‟ zou Dien zeggen. 

De esdoorn bloeit met lichtgroene kegels, koeien schuieren is een licht werkje en intussen 

heeft Prija hier deze lekkernij gemaakt. 

„Zoet is eigenlijk uit,‟ zegt Prija. 

„Ja, we hebben hier geen godheid om het aan te offeren.‟ 

„Klopt ma, die moeten we er eigenlijk bij leveren, yes, verdomd.‟ 

„Toeristen kennen we ook al niet,‟ zegt Stef.  Daarvoor moet je met de snoepjes naar Blokzijl 

of naar Kampen. 

„Nee nee nee,‟ zegt Prija. „Die godheid, dat is het, hier zijn toch ook dorpen onder water 

gevonden, verdronken dorpen, misschien hadden die wel een godin die ze aanbaden, dat ga ik 

uitzoeken.‟ 

Daar kon ik haar best eens mee helpen, denkt Diederik. Dat is ook een mooi werkje voor mij 

op de computer. Of misschien moeten we in de gemeentehuizen op zoek gaan? 

„Als je naar een archief gaat, ergens, neem mij maar mee.‟ 

Maar misschien wil ze hem er natuurlijk helemaal niet bij hebben. 

„Twee zien meer dan één,‟ zegt Prija. Kan ze gedachten lezen? 
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Sonja heeft vergeet mij nietjes in het vaasje gezet en lelietjes van dalen. Die vaas van glas, die 

kent hij nog. Dien had het bij de lelietjes gehouden.  

Prija schenkt nog een keer koffie bij. Ze houdt het zeefje onder de melkkan, behalve bij mij.  

„Dit ook?‟ 

„Doe maar bij.‟ 

Ik heb vel met koffie.  

„Je zult het niet geloven oom Died, maar in Libanon bakken ze de vellen tot ushta.‟ 

„Polder Ushta.‟ Sonja.  

April is genadig. Er is nog geen enkel karwei echt zwaar. Alles wordt groen en het zware werk 

moet nog komen. April is genadig.  

„Morgen ga ik het gras maaien,‟ zegt Stef. 
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Het gras is nog zo groen als het weiland zelf, alleen ligt het nu plat. Het ligt in rijtjes tegen het 

weiland, keurig in het gelid, daar waar hij geweest is.  

Zwade. Zo valt het Stef in. 

Zwade zwade zwade zwade. 

Zwa de. 

Hij ziet het voor zich: reuzen die bomen maaien zoals hij nu grassprieten, de bomen vallen bij 

bosjes, nee, dat doe je toch niet, dit frisse groen, dit uiterst lichtste felste groen, dat máái je 

toch niet met stam en al en met bladerdos en al, nee, zulke mensenreuzen bestaan niet, nee. 

Snede snede sne de 

Zwade zwade zwa de 

Schede schede sche de 

Gade gade ga de 

Lade lade la de 

Zwade gade lade made 

Baadde gaarde ;aadde 

Wade wade wade  

Waadde waadde 

Lade lade lade 
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Laadde laadde laadde 

De kievit probeert hem te misleiden, als een dolle trekt hij de aandacht met zijn 

vleugelflappen. Zeg mij maar liever waar het vrouwtje van jou zit te broeden, bromt Stef. 
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De koekkoek, Dien, de eerste koekkoek dit jaar, de negentiende april, koek koek, ik zit buiten, 

op de bank, hè hè, anders had ik dit natuurlijk niet gehoord, dat snap jij ook wel, dat ik buiten 

zit.  

Ik heb niks te doen Dien, vanmiddag pas, met Dijkstra de leden aanschrijven. 

Nu niks Dien, ik ben de boomgaard al doorgewandeld, de kersen zijn in-wit, de pruimen zijn 

uitgebloeid, de peren staan in bloei en de appels staan op het punt om uit te koemn, zo roze, je 

weet wel, zo‟n zweem van roze over die knoppen, het staat er allemaal goed bij maar wat zou 

ik jou dat vertellen, dat zie je toch zelf ook wel, ik dacht nog zo: elke bloem een vrucht, dat 

zien we aan de natuur, hoe moet een mens dat weten als er ooit geen vruchtboom meer bestaat 

Dien, elke bloem een kers, elke bloem een peer, elke bloem een appel. Maar goed dat dat bij 

een mens niet zo is, o nee, wacht, bloem moet bestoven worden, anders geen vrucht, vorig jaar 

bijna geen pruimen omdat er bijna geen insecten waren toen, te koud in april, nu niet, nu 

bestoven, nu genoeg pruimen hoop ik, mens moet eveneens bestuiven, anders geen vrucht, had 

ik je elke keer bestoven we hadden vrucht na vrucht na vrucht, een mens is geen bloem, maar 

toch, hoe kwam ik op de gedachte, volbedladen kersenboom, in-witte bloemen, echt, bomvol, 

elke bloem een kers, nutteloos besef van wie doelloos door de boomgaard liep Dien; Diederik, 

die man van jou, 

Die dochter van ons heeft me weer eens iets meegebracht, vroeger toch die aquarel 

kleurpotloden, deze keer krijt, met Pasen, Rembrandt doos vol krijt bracht ze mee en is dit 

misschien dan het moment om te krijten? Er is verder toch niets te doen, de groentetuin, je ziet 

het, keurig netjes, compleet met glasplaat en slaplantjes, een mens hoeft toch niet aan het 

harken te blijven. Moet ik ergens misschien dan nu maar eens in alle ledigheid zitten te 

krijten? Die dochter van ons, die zegt verder niks, ze zei alleen wat ik zelf weleens gezegd zal 

hebben:  

„‟t Is dat hij geen tienen gaf…‟ 

Krijten. Maar wát? 
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Dien, ik had die doos allang stiekem mee naar buiten gebracht en dat schetsboek, dat had ik 

ook al meegesmokkeld, haha, oude man tekent met krijtjes, slik slik, Dien, maar ik heb je nu 

toch uitgelegd – hoop ik – dat er niks anders te doen is, ik heb me al nuttig gemaakt door met 

Stef te melken en te voeren, kom op Diederik, krijt toch gewoon die boomgaard op papier, 

Prija is op vertegenwoordigerspad, Kannan is naar Zwolle, Stef is op het land, Sonja in de 

kaasmakerij, niemand die ineens voor mijn neus staat, jij ja Dien, jij mag het, jij mag 

meekijken, jij mag alles zien. 

Kersenboom. 

Wit krijt op wit papier. 

Kan toch niet? 

Kan wel, verduld. 
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De eerste baan is vuurrood. 

De volgende knalgeel. 

Paars. 

Crêmewit. 

Rose. 

Kannan stuurt en kijkt naar links om ze van rij te zien veranderen. 

Dat is nog eens een binnenkomst. 

„Tulpen, rijen dik, echte vrienden,‟ zingt hij. „Sylvester en Kannan, die zitten bij elkaar, op 

jour na lis tiek, in het laatste jaar, te te te te te te te te, te te te te te te te te, de he le klas, die 

weet het, zwoele nachten die staan ons te wachten, let maar op mijn woohoorden, he le vrach 

ten, kuilvoer valt te verwach ten, let maar op mijn woo hoorden, doehoe doehoeke doe doe 

doe, 

Knalrood, knalknalrood en dan dieprood en dan roomwit, jezus, wat mooi, 

Ke doeng ke doeng ke doeng ke doeng doeng doeng doeng 

Sylvester en Kannan, die lopen hand in hand, die hebben elkaar ge von den, de school die kijkt 

niet raar, daar loopt ‟t homo paar, dat hebben we altijd al geda hacht, gele tulpen, paarse 

tulpen, miljoenen aan mijn o ho gen, tulpen bollen, bollen pellen, de noordoostelijke is uit ge 

bro ho ken, doe doe doe doe doe doe doe doe, ta ta ta ta tá ta, ta ta ta ta tá ta, hij is de man van 
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mijn dro ho men, ta ta ta ta tá ta, ta ta ta ta tá ta, we zijn uit de kast geko homen, tatetáta, 

tatatam, nog samen een trimester, kdoeng kdoeng, kdoeng, kdoeng doeng doeng doeng. 

En als hij verslaggever wordt in Belgrado, wat dan?  

Hij kan toch niet elk weekend. 

Laat maar. 

Niels en Prija leven ook totaal verschillend. Toch. 

Syl ves ter en Kán nan, die zijn een prachtig span. 
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Kannan blijft er zelfs voor thuis, is te begrijpen, we kunnen het inkuilen toch niet uitstellen tot 

hij vrij heeft van school, best jammer dat hij een dag moet missen, maar hoe zou dat anders 

moeten, vroeger, vroeger ja, toen waren de gezinnen groot en toen werd er niet doorgeleerd. 

Diederik  draait het weiland uit. Hij stuurt de traktor over het pad. De struiken langs de vaart 

staan er knalgroen bij, sorry, maar hij kan er met de pet niet meer bij, elke dag lijkt een 

herhaling van de vorige, elke dag denkt hij: nu is het toch echt op z‟n felste lichtgroen. 

De wind waait door de bladeren, de lucht lijkt van glas. Tussen het groen bloeit de meidoorn, 

de rode en de witte, Diederik vangt een zweem op van hun geur, zelfs zou het kunnen zijn dat 

dit verbeelding is, hij sluit niets uit op een glasachtige dag als vandaag. 

Daar gaat Kannan. Hij jongleert met de traktor over de bult, vastrijden dat gras, nee, had hij 

geen vrij genomen dan had Stef dat moeten doen en de loonwerker de opraapwagen, hém 

krijgen ze echt niet meer op die traktor daar over het kuilvoer. 

Hij stuurt de wagen met gras achteruit tot hij niet meer verder kan. Achter de wagen maakt hij 

de klep los, het eerste gras valt. Kannan stopt de traktor, klapt het raam open.  

„Na de volgende lading koffie? Knal ik met je mee naar pa.‟ 

„Je knalt maar mee.‟ 

Diederik laat de opraapwagen terugzakken. Hij geeft gas, draait over het erf, slaat het pad in.  

Glasachtig. 

Zevenenzeventig keren voorjaar in zijn bloed maar het lijken er duizend. Al rijdt hij hier 

afgesloten in de cabine, alles trilt van helderheid, elk blad nog wel aan elke boom of komt het 

door de andere wind? Dien is zó tegenwoordig, ze zou de koffie nu aan het zetten kunnen zijn, 

zelfs de smart lost op in lucht als glas. 
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Kannan draagt de canvas tas. Hij stapt de tree op, trekt het portier dicht. 

„Rijden maar, oom Died.‟ 

De kopjes tikken tegen elkaar, het is een geluid van de zomer, Kannan staat naast hem. 

Er zwiept een tak langs het raam, overal blauwe lucht, koeien in het groene gras en tikkende 

kopjes als geluid van de zomer. Meidoornbloemen, nee, kan echt niet dat hij die rook, kan 

toch niet dwars door het glas, Kannan staat hier maar lekker mee te hobbelen, tinkeltinkel 

zeggen de kopjes in de oude canvastas, de traktor pruttelt. 

Kannan duwt het raam naar boven, de traktor knettert ineens, 

„Oom Died, ik heb een vriend.‟ 
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„Ja maar dat maïsland dan?‟ 

„Dat kan nog wachten.‟ 

„Dat kan nog wachten? Volgende week is het al mei.‟ 

„Toch leggen we vandaag dat gras nog los, het blijft een paar dagen droog.‟ 

„Ik zou anders gekozen hebben.‟ 

„Ik niet pa. Ik maai en jij keert of andersom, ook goed.‟ 

Zo, van wie heeft die jongen dat bazige. Niet van mij, denkt Stef. 

Hij ziet Prija geamuseerd kijken. De plek van Sonja is leeg. Sonja is naar de stad vandaag. 

Wat die jongelui toch lichtzinnig omspringen met dit bedrijf. Zo meteen regent het de hele 

septembermaand en is het elke morgen zo dauwig als wat en dan de maïs oogsten? Ho maar. 

Hoe eerder die korrels de grond in gaan, hoe beter. Verdomd, Sonja is er niet en die jongen is 

gelijk de baas.  

„Nog wat soep pa,‟ plaagt Prija. 

Bruine kleine linzen, wortel, paprikasliertjes, heeft Son gisteravond voor ons gekookt, 

linzensoep. Kannan heeft er koriander bij gesneden, nee, die jongen is niks te beroerd om een 

bosje uit de tuin te snijden en die kort te hakken, die jongen is helemáal niks te beroerd, maar 

die septembermaand, het kan dan al zo nat zijn. 

Prija haalt de borden van tafel, zet de pan op het aanrecht.  

Ze haalt de schaal uit de kelder. Rijstepudding. Met groene stukjes pistache. 
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Terwijl Kannan opschept zegt hij:  

„Het kan nog zo mooi zijn, soms nog tot diep in november.‟ 

Alsof hij mijn gedachten raadt.  
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De aardappels zitten in de akker. De akker rijgt dakjes aaneen. De aardappels liggen onderdak. 

Sonja huivert. Alsof ze zich betrapt op een gevoel van schoonheid. Lege polder en kaarsrechte 

akkers en machines die de grond tot daken bijeen hebben geschoven, aardappels in de heuvels 

gepoot, zodat ze gemakkelijker geoogst kunnen worden, heuvels kaarsrecht. Weiland met 

gemaaid gras, fel lichtgroene grond met donkergroene banen. 

Tulpen. 

Naast haar op de zitting ligt de map met folder. 

Word in window. 

Heggen vlechten. 

Kindertelefoon. 

Eigen onderneming starten. 

Batikken. 

Speksteen. 

Vogels tellen. 

Ze heeft rondgesjouwd door de stad, eerst langs de IJssel, toen volgende straat parallel terug, 

pakhuispanden, rode luiken van het tabaksmuseum, ze had dit veel eerder moeten doen, 

zomaar, niks, lopen, het park dat achter de stad begint, oude oudste bomen die ze bezag, ja, 

hìer wil ik wel iets doen, een stad die zo‟n park bewaard heeft, groene long om in weg te 

kruipen maar wacht, nog op niks zou ze zich vastleggen, Zwolle zou ze ook nog een kans 

geven. 

Pootaardappels in enorme kisten hier, die knollen moeten nog de grond in, warme grond, 

warm genoeg de grond maar de poter kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. 

Sonja komt op bekend terrein, ginds alweer de wildernis van Zwart en daarachter hun 

boerderij, ze is licht als een veertje, ze had dit veel eerder moeten doen, er op uit, er uit, ergens 

anoniem zijn, ergens rondlopen waar niemand denkt: moest die niet kaas maken, moest die 

niet eens de was afhalen? Anoniem ronddolen, een arbeidsbureau binnenstappen, waarom niet, 
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het KCV binnenstappen, waarom niet, een dwarsstraat in stappen, waarom niet, verdomd, ze 

bestaat nog, los van Stef en los van Prija en los van Kannan, wordt vervolgd. 

Ze draait het erf op, parkeert de Suzuki keurig waar Prija hem altijd neerzet. Het is een 

vergeetmijnietjes wildernis hier langs het erf. Ijlig lichtblauw in groene dons. Ongeveer is er 

een evenwicht tussen wat ze op laat komen en wat ze weghaalt, misschien laat ze net teveel 

opkomen, liever dan teveel weghalen. 

Ze pakt de map, stapt uit de auto, sluit het portier af. 
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Diederik kijkt in zijn kasje. Malse sla, groot genoeg om te eten, die hebben geen glas meer 

nodig. Hij pakt het deksel op, zet het blok hout tussen deksel en kasje, zo, koelte van de lucht. 

Iemand moet nu die sla op gaan eten, Dien zou allang dagelijks sla bij het eten gedaan hebben, 

waarom komt Sonja geen sla halen? Hij zal het straks nog een keer tegen haar zeggen. 

Vrolijk klimmen de peulen tegen het gaas en breeduit staan de aardbeien hier in het rijtje, 

Diederik plukt wat grasjes weg, trekt de vertakte hondsdraf weg bij de peulen. Dan loopt hij 

door naar de schuur. Hij schuift de deur open, pakt de zeis. 

Ze omkransen de bomen onderaan hun stam, staan veilig buiten het bereik van de 

motormaaier, dáchten jullie, mompelt Diederik. Verduld, Stef heeft echt te veel boompjes 

tussen de oude geplant. Het wordt hier één dichte bedoening, zo kan geen fruitboom toch 

breeduit groeien, toch. Hij maait de brandnetels los. Ze zijgen schots en scheef tegen de grond. 

Diederik kijkt omhoog langs de oude stam. Grillig gaan de takken. Alle bloesem is weg, in 

hun plaats is een groene verdikking. Vruchtbegin. Diederik loopt naar de volgende boom. 

Jonkie. Laatste die bloeit met majestueuze roze bloemen, luxe appel, gave lange 

bloemblaadjes, egaal roze bloemen, goedemorgen deftige kweepeer, ik kom je bevrijden van 

die prikplant, of voelt jouw schors hier toch niks van? 

Diederik kijkt de boomgaard in. Het lijkt hier wel één grote schuilhut nu alles weer blad heeft, 

bijna het midden overhuift, suffe Stef om alle open plekken op te vullen met nieuwe boompjes 

maar ja, Sonja wou fruit, veel fruit. 

Diederik loopt naar de volgende, wit bloeisel ligt in het kanlgroene gras. Hij maakt korte 

snijbewegingen met de zeis, weg met die brandnetels. De dag is koel, een echt dringend 

karweitje had Stef niet voor hem, dus loopt hij hier maar zo‟n beetje het oude mannetje te 
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spelen, brandnetels op te ruimen, het wordt hier veel te vol in de boomgaard. Lucht moet erbij, 

lucht moet die bomen kunnen omgeven maar het staat veel te vol, de kruinen raken elkaar 

daarboven, dak van groen hier in de boomgaard, echt Stef, veel te dicht op elkaar nu al deze 

bomen, dit worden broedplaatsen voor insecten, wil je dat soms? 

Wit bloeisel laat los op een vlaagje wind, Diederik ziet het met een boog door de lucht gaan, 

tegen het gras terecht komen, wat zou het toch ook allemaal, dit is de mooiste plek om nu te 

zijn, dat hij net nu hier aan het werk is, zoef, wind die het oude bloeisel uit de boom haalt. Met 

rechte rug loopt Diederik naar de volgende stam. En die sla, hij kan er toch zelf thuis zo van 

eten, dat smaakt toch ook best zonder slasaus, dat smaakt misschien oook best bij een 

boterham met kaas, Sonja eet nu eenmaal anders, zij heeft jaren daar in India gezeten en wat 

zou het ook allemaal, ze heeft Stef dan toch maar mooi verlost van zijn alleenheid, jazeker, zo 

gaat hij het doen, een polletje sla uit het kasje trekken, de blaadjes onder de kraan schoon 

spoelen, met elke hap brood een blaadje sla naar binnen stoppen, zo, Sonja zal nog een keer 

raar opkijken als ze wél sla wil, hè, nu al alles op? 

Diederik dwaalt met de zeis door de boomgaard. Vanmorgen heeft hij geen haast. Hij is de 

oude man die gerechtigd is om op zijn allerlangzaamst te werken. Trouwens, niemand ziet 

hem hier bezig. 
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Ze drukt het knopje in, gaat op haar rug liggen. Wat voor dag is het, vrijdag, háár dag voor de 

kaasmakerij, vrije dag voor ma wat wilde zeggen, boodschappen doen, was doen, wilde 

zeggen. Nu niet meer. Tegenwoordig heeft ma echt vrij, leent haar Suzuki, crosst naar 

Kampen, yes, ma zit op beeldhouwen tegenwoordig, ai, hersens, Niels ligt nog op één oor, 

enkele provincies verderop. Merkwaardig hoe goed ze zonder hem kan. Merkwaardig? Is ze 

een rare? Is het raar dat ze dit prettig vindt, zij haar bedrijf en hij het zijne, zij hier en hij daar? 

Om met haar moeders Armatrading te spreken, een mens wordt alleen geboren, dus inderdaad, 

only for the weekends. Kan goed zijn dat ook Joan Armatrading tamelijk raar was maar wat 

vanzelf spreekt, spreekt nu eenmaal vanzelf, zo, genoeg overdacht, liever nog een rondje 

rennen voordat ze zich opsluit in dat kaashok, Prija springt uit bed, stapt in de joggingbroek, 

doet de bh aan, hemd, T shirt, gaat met de vingers door de haren en bindt ze met het elastiek 

bijeen, klaar. Ze roffelt de trap af, roept goeiemorgen naar ma, trekt de loopschoenen aan en is 
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buiten, draait de weg op, passeert Zwart waar het een prettig verwaarloosde bende is van 

stuiken in de tuin, mooi zo man, hem krijgt niemand in het bejaarden te huis, grootste boer van 

de omgeving vroeger, zegt pa, hij had een tweede traktor en die mochten ze altijd lenen en nu, 

tatam tatam tatam, fluitekruid staat hoog in de berm, alle graslanden staan er kaalgeschoren 

bij, de eerste wintervoorraden zijn alweer binnen en mei is pas net begonnen, tatam tatam 

tatam, wat kan ze toch bedenken voor op die sandesh, rozenwater uit de polder, mmh, kan, 

maar rozen zijn niet iets heel typisch van hier, tatam tatam tatam, de grutto vliegt 

waarschuwend over de weg, dat beest denkt toch niet dat ze het weiland in komt rennen, nono, 

nono, nono, meidoorn met witte bloemen, vliersturiken melkwit, vlierbloemen vlierbloemen 

vlierbloemen, vlier blóesem, dat is het, vlierblóesem, dat is het, vlier blóesem dat is het. Maar 

smaakt dat niet erg weeïg? Ja, maar dat is bij rozenwater ook en het gaat toch maar om de 

vleug, is verder toch suikerstroop, vlier blóesem dat is het, wacht, die trossen, kan de tros nog 

heel blijven soms, intakt, hè hè, haar fantasie slaat aardig op hol, trosjes bloemen op de 

melksnoepjes, voorstellen kan ze zich van alles, zoef, weg met die beelden, twee benen die 

een nidden dragen en nmidden dat hoofd draagt en midden dat twee bevestigde armen heeft, 

tataa, tataa, tataa, tatam tatam tatam, kannan, kannan, kannan, ze ziet het huisje van oom Died 

alweer, alles nog op de rij bij hem, alles keurig netjes bij gehouden, vroeger het huisje van 

hem, zegt pa, in zijn wintertijd zat hij toen, zegt pa. Oom Died, vlier aanplanten graag, even is 

ze het kind dat zijn pad oprent, zijn deur binnen gaat, oom Died, bloemenlimonade maken en 

hij laat alles liggen en ze gaan de trossen plukken en die gaan in een pan water en die gaat op 

het vuur en zij mag roeren. Prija gaat het eigen erf op, het T shirt plakt haar tegen de rug, een 

douche, graag. 
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Stef start de traktor. Hij rijdt het pad over. De koeienkudde is uiteen. Doortje en Alida ginds, 

Wendi en Berendina en Berthe daarachter, Nina en Petra en Sien en Vera gevieren, het graast 

allemaal vol genot, nu ze leeggemoken zijn, Wendelien eenling, zal wel eens niet zo zijn, 

verduld, het is niet dat ze genegeerd wordt, het is niet dat ze niet bij de waterbak mag als daar 

al anderen staan; ze verkiest altijd zelf om apart te zijn, vreemde psychologie van deze kudde, 

Stef knettert over het pad met de wiedeg achter de traktor. Alweer een knalheldere dag, op de 

zandgrond maakt men zich al zorgen, zo las hij in „Oogst.‟ De pootaardappelen verdrogen nog 
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in de grond en de maïskorrels, hoe moeten die ontkiemen? Voordeel van de polder, schuifje 

dicht, meer water, schuifje open, minder water, geen god die hier nog aan te pas komt, kijk 

maar naar zijn maïsland, pardon, het maïsland van Kannan en Prija, kaarsrechte rijen met licht 

groene kokertjes boven de grond, ja, ontkiemde onkruiden ook, onkruid, onkruid onkruid 

onkruid? Stef stuurt de traktor naar rechts, de akker op. Hij laat de wiedeg zakken en rijdt 

langzaam door de rijtjes, stop, even op de grond springen, even kijken of alles goed afgesteld 

is, één haak niet, net niet. Stef pakt de hamer en de sleutel uit de traktor en maakt de haak los, 

blikken geluid schalt over de akker; ietsje naar rechts en weer vast zetten, nog een tik met de 

hamer, zo, muurvast. Moervast, zoals je wilt. Stef stapt de treden op, legt het gereedschap 

naast zich, start opnieuw. Mooi zo, precies aan weerszijden van de kokertjes nu, haken woelen 

door de aarde, weg met onkruid en net iets aangeaard, die groene kiemen, moervast moeder 

vast moeder en moeder en moeder vast, moeder hoeder loeder voeder broeder broedt envoedt 

en hoedt en kloet kluit duit uit buit muit geluid gemuit geruit gekluit gekloot geloot gedood 

genood genodigd bezoldigd gemolken 

Stef keert de traktor. 

Kopakker rollator trompetter, hé, ginds de vlier, melkwitte trossen in de houtwal, tijd om te 

oogsten, Prija duja Frija soja milka raja Ayah heya hea lea meega vleeshaak ersatz empa tisch 

nies kies lies bis bis, Prija en Kannan een best span dat alles kan nou je dat hopen we dan 

maar nietwaar klaar baar vaar raar. 

Tijdens het sturen haalt Stef het pakje uit de borstzak, tikt met de hand tegen de achterkant, 

vist er een Caballero uit, doet het pakje terug. Sigaret tussen de lippen, aansteker, inhaleren, 

klaar, joo, zonnetje, sigaretje. Hij gaat keurig netjes door de rij met deze bevloeide tabak erbij, 

klatjs, stop, jonge haas, oren tegen de grond gedrukt. Stef gaat de treden af, pakt het diertje, 

beent terug door de rijen en zet de haas neer.  

Nu snel verder rijden, voordat het dier op dezelfde plek terug is. 
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 Kannan trekt op. Hij kijkt nog een keer achterom, zwaait, draait de weg op. Kampen spiegelt 

in een stille IJssel, yes, hij had een negen, Sylvester had een negen, die slimmerik, daar had hij 

niks van gezegd, dat hij dat erbij ging betrekken. Opdracht prima vervuld: maak een 

interview, geef aan voor welke krant of voor welk tijdschrift en waarom. 
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Wat doet Sylvester? 

Voor Trouw, ok, mooi verhaal voor de Trouw lezer: van polderpionier tot polderpanir, helder 

verhaal met als extra de verbazing van een buitenstaander, hoe biologisch is het om met die 

traktor vijf keer over een maïsakker te knallen, kost dat niet meer energie dan één keer 

selectief spuiten? Waarom houdt het Eko keurmerk zich niet in ruimere zin met milieu bezig? 

Haha, slimmerik, mooi artikel en zelfs een kritische noot,  

„Daarom geef ik je een negen.‟ 

Kannan veegt over zijn wang, brengt zijn hand naar de neus, hoe ruikt zijn binnenste? Nee, hij 

ruikt niks meer, volgende keer nattere zoen graag, dan raak ik je niet zo gauw kwijt, een 

negen, goed zo, geen klef verhaaltje omdat hij mij aardig vindt, wat heet, mijn vriendje zelfs, 

nu nog mijn interview over hem, haha, van Schoklander naar vastelander oftewel: hoe 

ontsnapt een arbeiderszoontje de Kamper wijk Brunnepe, laagste van het laagste wat daar 

woont, maar wat doet zijn vader? Hij wordt voorzitter van de wijkraad, hij wordt diaken in de 

kerk, zo, het lag gewoon al klaar voor de kleine Sylvester, Brunneper jongen, dat wel, maar 

wel een vader uit de besturende elite, ja, zoiets gaat het worden, berooide Schoklanders naar 

Brunnepe verdreven maar wel met een organisatiegraad van heb ik jou daar, zorgden op 

Schokland altijd al voor de allerarmsten, gewoon, vanzelf, hier heb je een pannetje eten. Pa 

van Sylvester komt gelijk bovendrijven in de grote stad, haha, Sylvestertje, ik laat jou ook 

opkijken, ik schets echt niet het wonder van de ontworstelde arbeidersjongen, ik schets de 

vanzelfsprekendheid en wel voor voor voor? Voor eigen parochie? Voor de Volkskrant, voor 

Vrij Nederland? Nee, voor Intermediair maak ik het, onderkoeld, wel een interview maar 

vooral sociologie, yesss, hier waren zijn lippen, kedoing kedoing, hier is de Noordoostelijke. 
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Hij laat de steen los, eindelijk. Ze spelen extra traag, Diederik weet waarom. Ze willen geen 

tweede potje doen want dan moet er misschien een derde volgen, alles liever dan gehaast, 

vertraagde dans, zo ziet hun damspel eruit voor wie door het keukenraam zou kijken, niemand 

natuurlijk en al helemaal niet op dit eenzame erf. Zwart is best te spreken vanavond, alleen 

weet Diederik nog niet waarom. Er heerst een helderheid hier in de keuken. Behaaglijk neemt 

Zwart een slok bier. 

„Jij moet.‟ 
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„Ja, ik denk.‟ 

Zwart steekt zijn pijp opnieuw aan, blaast de rook omhoog. Josje kon cirkels blazen vroeger. 

Diederik zet zijn steen voor de witte. 

„Stomkop,‟zegt Zwart. Hij slaat. Hij heeft zichzelf vast net geschoren, een smal randje 

vergeten op zijn kin. Het bier bruist goudgeel in eht glas en het licht kan uitblijven, verduld, 

zó sneeuwt het en zó is het zomer. 

„Nog geen zomer buurman,‟ zegt Zwart. 

„Zolang al weer licht.‟ 

„Ik heb de ramen gewassen,‟ grinnikt Zwart.  

„Jaarlijkse wasbeurt.‟ 

De zon is aan de andere kant van het huis. De zon is zelfs achter het huis van Stef en toch is 

ook de oostelijke hemel roze. 

„Toch niet op de trap geklommen.‟ 

„Nee, buiten niet. Met de ragebol gewassen en dan je weet wel, soeplepel met water tegen de 

ruit gooien.‟ 

Diederik zet zijn witte steen veilig. 

„En binnen?‟ 

„Binnen móet wel met de trap.‟ 

Och, laat ook maar, de hele wereld praat hem al bejaardenhulp aan, doet hij toch niet. 

‟t Is alderebastend helder ervan geworden Zwart, scheelt je een half uur stroom ‟s avonds.‟ 

„Zullen mijn neven en nichten blij mee zijn.‟ 

Zeven stenen heeft hij nog, Diederik nog acht. De witte staan veilig aan de rand, drie op een 

kluitje middenin, zwart zal iets moeten kiezen om op te offeren. 

Het bierglas is nog half vol en in het flesje zit nog een kwart glas. Neven en nichten, bah, het 

liefst zou zwart de hele boel hier in de fik steken op zijn sterfbed, zoveel weet Diederik 

intussen. Hij slaat de zwarte steen. 

„Morgen komt Lettie.‟ 

„Mooi toch.‟ 

„Zeker. Alleen moet ik wat laten zien.‟ 

„Wat?‟ 

„Wat ik getekend heb allemaal.‟ 

„Geeft toch niks.‟ 

„Zou jij dat dan leuk vinden? Dat je kleurkrijt krijgt en dat je iets moet?‟ 
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„Weet ik niet. Misschien zou ik het niet erg vinden. Eigen dochter.‟ 

„Daar heb je gelijk in.‟ 

Zwart wint op de valreep. De zwarte stenen zijn doffe vlekken op het tafelkleed. De witte 

lichten op. Diederik neemt de laatste slok en staat op.  

„Je rijdt mee zondag?‟ 

„Goed.‟ 

Hij laat Zwart achter in de schemerige keuken. Hij weet niet waar hij precies moet kijken als 

hij langs het raam loopt. Hij steekt de hand maar op. 

De uil klapwiekt de boom uit, laag de weg over. 

In het huis van Stef is alles licht, keuken, kamer, beide slaapkamers boven. Leven in de 

brouwerij. Eigenlijk moet hij Zwart elke dag even zien. Voordat hij daar onderaan de 

keukentrap ligt en niet meer overeind komt. 
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Na deze rij eerst wat drinken. Stef hakt het onkruidje weg. Zijn hak is prettig scherp, het blad 

hoeft de grond maar zo ongeveer te voelen of zoef, het snijdt door de aarde. Amechtig liggen 

de onkruidjes naast de maïsplant en amechtig voelt Stef zich ook, als hij nu niet bijna iets gaat 

drinken, hij voelt zich krommer door de rij gaan, waarom kwam hij twee rijen eerder niet op 

het idee om iets te drinken? 

De zon schijnt onbarmhartig op zijn nek, moet hij een doek onder z‟n pet doen, net als de 

Arabieren, haha, hij krijgt weer schik, Arabier in de polder, Lensink heeft een asielzoeker aan 

het schoffelen, och ja, daar doen ze alles bijzonder. De maïsakker is nog enorm; het deel wat 

hij klaar heeft is maar heel smal, zou niet raar zijn, een paar seizoenarbeiders en om Sonja te 

verblijden: we nemen Sikhs, met hoge tulband op en in lange jurk gehuld schuifelen ze over 

het land, schuifelen schoffelen schuifelen schoffelen schoffelt schuifelt schoffelt schuifelt, 

nee, tussen de rijen staat geen onkruid meer, dat heeft Kannan al met de wiedeg gedaan maar 

in de rij zelf, hier is de mens nu weer voor nodig, tsjak tsjak, punt van de hak is genoeg, 

onkruidjes zijn nog niet hoog en wat verlept in de vorige rij ligt is al bijna onzichtbaar, haha, 

laatste planten.  
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Stef legt de hak neer in de volgende rij. Hij loopt door de berm. Daar is de tas. Fles water in 

krant gewikkeld, Stef draait de rode dop los, klokklokklokklok, mmmh, best tijd om er even 

bij te gaan zitten, Caballerootje. 

Het pakje is oranjebruin en de sigaret is knalwit tegen de achtergrond van de lichtgroenste 

kokertjes in lange rijen op de akker, grijsbruine aarde, witte wolkjes als genadige 

schaduwbrengers. Stef zit in de berm. Een rij of tien haalt hij nog wel de komende uren en 

morgen is er weer een dag, zondag trouwens maar wat geeft dat. 

 

Hij heeft haar niet aan horen komen. Ze staat ineens voor hem, een moment denkt Stef aan 

Josje, dan ziet hij het, Lettie. 

Hij krijgt een zoen.  

„Hard aan het werk nog, die oude generatie.‟ 

„Verbannen naar het land ja, met water en sigaretten.‟ 

„Klinkt goed.‟ 

Stef hakt langzaam verder.  

„Ze redden zich thuis zonder jou?‟ 

„Dat is te hopen. Dorus is voetballen met …. Anna is naar hockey en Diana werkt in de 

dierenwinkel, als het goed is tenminste.‟ 

„En jouw werk?‟ 

„Sociologen zijn hard nodig, oom Stef.‟ Ze grinnikt. 

„Nee, serieus. Ik verzorg de theorielessen, de studenten moeten bij mij een onderzoeksopzet 

maken.‟ 

„Dus je hebt ze vlak voor hun scriptie?‟ 

„Zo is het.‟ 

„En ga je elke dag heen en weer?‟ 

„Vier dagen. Het is een goeie verbinding, nou ja, je weet waar het instituut staat. En hoe is het 

met jou?‟ 

„Mager en gezond. En Kannan zit in het laatste jaar. Daarna zal hij volledig thuis zijn, dan kan 

ik rustiger aan doen. Daar zie ik best wel naar uit.‟ 

Lettie is een echte Lensink…..  Slim. Helder. Praktisch. Uit hetzelfde hout gesneden als Dien 

en Josje. Ze moet toch al achterin de vijftig zijn en kijk haar daar staan. Veertig, vijfenveertig? 

„Ben je bezorgd om Diana?‟ 

Ze kleurt.  
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„Best een beetje. Het is de leeftijd hè, piercings, alles zwart, kleren zwart haren zwart. 

Gevoelig type.‟ 

Stilte. 

„Ik ben weer naar pa.‟ Ze loopt naar hem toe, zoent hem op de wang.  

„Dag oompje.‟ 

Haha, ze heeft zich hersteld. 
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Het geldt voor alles. Sonja ligt op haar rug in bed. Je kunt het wél doen, je kunt het niet doen. 

Ze kunnen echt wel een keer overslaan, ze kan echt net zo goed haar nachthemd aan laten, 

Stef komt in bed, ze gaan slapen. Hij heeft de hele dag immers al lopen te wieden, vanmorgen 

gemolken, vanavond gemolken, slápen wil een mens dan, nouja, één sigaretje nog roken en 

dan komt hij. Je kunt het wel doen en je kunt het niet doen; ze hebben de leeftijd om het niet 

meer te doen, het gros vrijt waarschijnlijk nooit meer. Je kunt het wel doen, je kunt het niet 

doen, Stef vindt alles goed, ligt ze hier met nachtpon aan dan begint hij niet, ligt ze hier met 

nachtpon uit, dan weet hij dat ze wil; eigenlijk begint hij toch niet, hij „gaat na,‟ zoals hij dat 

zelf zegt. 

Je kunt iets wel doen, je kunt iets niet doen. Ze had heel goed in Ponchiderrie kunnen blijven 

met Ayah, ze had gewoon haar baantje kunnen behouden daar, elke dag de planten begieten, 

alle verdorde bloemen weghalen, elke dag weer die indroge tot het uiterst ingedroogde groene 

planten begieten, elke morgen weer kurkdroog en dan dat water, Ayah prettig naar de Franse 

school, je kunt iets wel doen en je kunt iets niet doen.  

Ze hoort voetstappen op de trap. Sonja trekt haar nachthemd over het hoofd, legt het naast het 

bed op de grond. 

Wat bezielde haar toch om hem bericht te sturen, ze had toch gewoon kunnen blijven leven 

zoals ze leefde, had gekund ja, alleen wist ze toen ook al: je kunt iets doen en je kunt iets niet 

doen. Iets waar je al zolang over denkt, ineens doe je het. Ze was voor verlof bij haar ouders 

en ze stuurde hem het telegram:  

„Als je je dochter wilt zien, kom nu.‟ 

Je kunt iets doen en je kunt iets niet doen.  



 341 

Als witte man kwam hij aan bij de moeder, als bruin verwarmde man verliet hij de moeder, 

nou ja, vier jaar later; hoe verloopt een leven. Je kunt iets niet doen, je kunt iets wel doen. 

Buiten het raam steken de kastanjetakken af tegen de nachtelijke hemel, flauw bewegen ze en 

ergens gaat een hand over zijn buik. Je kunt iets doen en je kunt iets niet doen. Vage geur van 

Caballero hangt om zijn mond, vage zalige Stef geur, je kunt iets doen en je kunt iets niet 

doen, ze kunnen niet meer niets doen; niets beseft ze van de huid onder haar hand, dunne 

buikhuid, stevige huid van knie, rimpels in zijn onderrug en van ergens van ergens komt zijn 

hand op haar hoofd. Antwoord.  En waar dit alles ook toe leidt, alles beter dan achterwege 

laten, eenmaal, tweemaal, altijd. De korsten die je zelf laat ontstaan, zegt de moeder.     
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Er is iets in haar gevaren. Sinds ze naar Kampen gaat? Sinds ze beeldhouwt? 

Fier spreidt ze een handdoek onder ons, fier zit ze recht op mij. Recht op. Haar heupen haaks 

op de mijne, haar vagina om mijn geslacht, wil ik bij haar borsten kunnen dan moet ik me 

omhoogbuigen, hier, kom, tussen mijn lippen tepels van jou; fier. 

En waar vindt je trouwens een vrouw die geen commentaar levert dat ik rook, nu, daarna. 

Ze ligt gewoon op de rug en ze legt ergens op mijn heup haar arm en verder, ze laat mij. 

Wat is prettiger dan de gloeiende punt van een sigaret in een donkere slaapkamer? Dat je wéét 

waar de asbak staat en dat je half overeind komt en dat je een trekje neemt, rood wordt 

intenser en verflauwt en blijft juist zichtbaar, dwaallichtje in slaapkmaer, ijkpuntje in 

slaapkamer, tabak vloei Caballero en ergens op mijn heup haar hand. 

Caballero cabaljero cabaljerò, zerò herò, hier o hierzo mierzoeit diervoet pierrot berggod 

berggrot 

Mijn schouders gloeien van het wieden, hakhak hakkehak, na een dag zitten de armen alleen 

nog met touwtjes vast, ai ai ai au maar alles kan rusten nu, alles kan een hele nacht rusten en 

kijk, als een rode geest dwaalt hier iets in het duister, droge tabakslucht prikkelt mijn 

neusgaten, mijn keel en dwaallichtje verflauwt, donker wordt een slaapkamer voor wie kijkt 

naar dit rood, rood is het midden en aardedonker is de rest en naast mij is iemand in slaap 

gevallen, verduld, ik zou er bijna nog eentje nemen, zo lekker. 
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Prija gaat rechtdoor, ze heeft zin in een lange ronde, vier dagen Londen achter de rug en een 

mens wil de hele Noordoostelijke wel omhelzen, so cude, zo kaal, zo leeg. Ze wil rechtdoor 

naar het bos, dubbele afstand of driedubbele afstand, geeft niks vandaag, ze moet de stad van 

zich afschudden, de smog uit haar longen rennen, hello Prija, in Londen vindt niemand haar 

naam raar, in Londen vindt niemand rasgullaballetjes raar, how cude, all the way from dat 

koeienlandje Holland en wel op de bodem van een soort vroegere zee, vijftig jaar geleden 

nog? Verdomd, ze moet hun afnemers hier uitnodigen, hen in de stal laten rondlopen, de wei 

laten doorkruisen, yes, zoiets gaat ze organiseren, ai, had ze niet iets moeten eten voordat ze 

gin; ze is nog niet eens in het bos, even gewoon lopen, armen zwaaien, lucht naar binnen 

pompen en nu gaat het weer, maantje staat als sikkel, momentje nog gewoon lopen, dan is ze 

het zo weer kwijt, ha, hier is het bos, rennen maar weer, verdomd, het zweet breekt haar uit, is 

het soms de goden verzoeken om zo‟n lange ronde te willen, beter rechtsomkeer maken? Te 

kort geslapen, stomme Niels, deze keer was hij echt boos dat hij niet naar Londen mocht 

komen,  

„Je kunt toch wel één avond voor mij inlassen.‟ 

„Gaat niet, alles is vol, alles is afgesproken,‟ 

„Had mij dan eerder gezegd dat je ging.‟ 

„Jaja, volgende keer zeg ik het eerder.‟ 

„Er zijn echt grenzen.‟ 

„Jaja, er zijn echt grenzen.‟ 

Ze gaat het bos niet in. Ze draait om, ze rent in kalm tempo. Ze is echt niet fit vanmorgen 

oftewel, Niels heeft misschien wel gelijk, hoeveel apartheid kunnen ze verdragen? 

Ze denkt altijd: alle. 

Misschien is dat ook wel zo maar deze morgen is ze moe, half doorwaakte nacht, iets klopt er 

niet aan hoe ze doet. Tóch? Dat bedrijf blijft echt wel draaien, pa en ma trekken zich op een 

keer terug en dan zijn daar Kannan en Prija.  

En Niels dan? 

Die mag af en toe komen. Wat hij wil, hoe hij wil, zo hij wil. Nou én? 

Er komt een sprankje zekerheid in haar gevaren, wil hij haar met bedrijf en al, goed, wil hij 

haar niet, ook goed, dit bedrijf wil zij namelijk wel.  
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Er komt een kalmte over haar, met elke ademhaling wordt het lichaam iets leger, leger, lichter. 

Moe, nog steeds moe, wie ligt dan ook een halve nacht wakker. 

Gemaaid gras. Drogend gras, geur van hooi, is ze op de heenweg ook hierlangs gekomen? Ha, 

daar is de woestenij, van Zwart, haha, mooi huisje voor Niels later, kan hij tegen de vlakte 

gooien en eigen villa op bouwen, haha, ze ziet Niels al voor zich, in vrijetijdskleding aan het 

tuinieren, zal wel tuinpersoneel worden. 

Daar is hun huis, haar slaapkamerraam is wijdopen, yes, even weer terugkruipen, dat doet ze, 

even weer in bed terug. 
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De kersenboom heeft groene kralen. De perenboom heeft minipeertjes tussen het verdroogde 

bruine verdroogde bloemgedeelte en de steel. De bessenstruiken dragen massa‟s trosjes. Alles 

nog groen. Maar toch, als Diederik dichterbij kijkt, ziet hij adertjes lopen. Adertjes. 

Foetusbesjes, zo doorschijnend de huid. Ze stevig. Evengoed. 

Bij de peulenrij zet Diederik de schaal neer. Hoog tijd om alles te plukken. Ze worden hem te 

dik.  

Ook bij de peulen zijn jonkies, de bloem verdroogd aan hun uiteinde, twee dikke nerven van 

daaruit en daartussen de bobbeltjes. Alles dendert maar door, anders kan Diederik dit niet 

zeggen. En juni moet nog beginnen. Met twee drie tegelijk plukt hij de peulen. De plant maakt 

het liefst een zo groot mogelijke wirwar, waar elk uiteinde naar toe kan, daar hecht het zich, al 

is het binnen in de eigen plant. De peulen zijn groen, de plant is groen maar geoefende ogen 

vinden elke verstopte vrucht. Wat écht te klein is, laat Diederik hangen. Volgende week nog 

een maaltje. 

Zometeen de kook erover, in zakjes stoppen en hup in de vriezer en als er tijd is gaat hij Stef 

nog helpen in de maïs, anders vanmiddag. Wie geen geld meer hoeft te verdienen houdt zich 

hier onledig met peultjes; vader zette vroeger ook nooit gaas langs de planten, hij liet ze ook 

over de grond kronkelen; bij Dien thuis werd natuurlijk gaas gebruikt en hij, Diederik, zet hier 

in de Noordoostelijk ook altijd gaas, uitweg voor de plant omhoog maar wel veel werk; en 

daar zat zijn vader vroeger niet om verlegen, bij Dien thuis net zo min maar daar moest alles 

op de beste manier, dát was het en dat zijn eigen moeder hem nu even voor de geest komt, 

blauwe jasschort, klein mensje met een bitse kortaffe man als echtgenoot, wit snorretje, twee 
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zulke verschillende mensen dat je denkt: hoe kunnen die samenhuizen, konden ze eigenlijk 

ook niet maar het huwelijk bond hen, ze waren zo wijs om elkaar niet af te breken, ze waren 

net in staat om staande te blijven in de nabijheid van de ander; totaal anders dan de 

onbekommerdheid bij Dien thuis en toch: zíjn moeder en zíjn vader en zíjn onderkomen, een 

seconde is Diederik hen totaal overrompelend dankbaar dat ze het geheel lieten draaien, al was 

het voor hen zelf misschien noodlot. Daar waren dan toch weer de peultjes die zij – kinderen – 

moesten gaan plukken en ze hurkten bij de rijtjes en ze zochten de peulen met hun 

kinderhandjes en ze wanhoopten of het er nóg niet genoeg waren voor het middagmaal; het 

allerallertevredenst was zijn moeder als het hoogzomer was en als ze zomaar tijd had om naar 

de moestuin te lopen en een tomaat te eten, rijpe rijpe tomaat at moeder met blauwe jasschort 

en met dun wit haar en nu hij zelf oud is snapt Diederik wat ze allemaal nog meer proefde dan 

het rijpe aroma: de doorstoofde schil, de afgelopen weken dat ze hadden kunnen rijpen, de 

gave stevige knapperige huid en zij als enige die de tomaten lustte. Allemaal voor haar. 

Het schiet niet hard op vandaag. De dag is koel, de boomgaard is groen, het onkruid in de 

maïs wacht, maar dat is niet zijn zorg, halleluja, de zegen van oud zijn, maar nu dan even 

doorplukken. 

Verduld, de zon kon nog weleens doorkomen. Diederik kijkt op. De bewolking is dunner, de 

zon is een gulden. 
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Ik ben gewoon iets vroeger weggereden dan anders, werken kan ik ook dáár; achteraf heeft ze 

helemaal gelijk, maar ja, achteraf. Wie brengt deze polder eigenlijk ooit nog op orde, 

prachtige welvarende boerderijen zijn er nog wel, maar bij de meesten is de fut er uit, je ziet 

het, de bloeitijd is voorbij, wat kan een projectbureau hier nog van maken? Kijk, hier het 

springlevende Polder Panir en daar de vervallen hoeve van Zwart. 

Verdomd, ze is al klaar met het werk, ze zit al in haar stoel, ze ziet ermoe uit. Niks zeggen, 

nergens over hebben, dobberen. Ik kom bij haar op de leuning zitten en ik streel haar haren. Ze 

is niet zomaar nú al boven, ook zíj is eerder met werken gestopt, hier zit ze al. Niks zeggen, 

dobberen, niet vaak is het zo onmiskenbaar: ik wil haar zien, zij wil mij zien, maar het is ijl, 

het is een zucht, het is net zo goed niks als iets. Stil dus, zeg niks Niels. Haar haren zijn nog 

vochtig van het douchen, hé Prija, hier ben ik gearriveerd, iets eerder dan vier uur en jij zit al 
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gedoucht en wel, meestal ben je nog hard aan het werk, verdomd, moet het eerst knallen 

voordat dit gebeurt? Wát gebeurt? Dat er iets uit haar radieert dat mij omvat, dat mij tegemoet 

komt, niks zeggen, niks vragen of ik verbreek het; stil zit ze, de haren los, oude vale 

trainingsbroek aan,  shirt aan, alles schoon uit de kast, haar hand op mijn knie. Niels in pak en 

Prija in oude vale trainingsbroek. Ze kijkt voor zich uit, ze wachtte op mij en nu ben ik hier en 

nu is het wachten klaar, het wachten is beëindigd en het naar haar toe rijden is beëindigd 

oftewel, zeg maar gewoon: wij zijn bij elkaar. 

Ze had écht wel gelijk, natuurlijk, ze was voor haar bedrijf in Londen en daar moest ze haar 

gedachten erbij houden, ze moest haar tijd vrij houden voor afspraken; was gewoon niet aan 

de orde dat ik me bij haar voegde; achteraf had ze helemaal gelijk, het is zoals ze zei: 

„Als je zo graag naar Londen wilt, gá. De stad is groot genoeg,‟ zo zei ze het.  

Ze heeft gelijk, ze heeft helemaal gelijk, sterker nog, toen ik eenmaal niet ging, toen ik terug 

gewezen werd, toen was het ineens ook heel ruim, eigen leven binnen eigen huid, iets anders 

is er niet, eigen veto over eigen leven zoals we het immers wilden? 

Ze kijkt rustig voor zich uit. Moe. Is ze moe geworden van Londen? Ze lijkt moe geworden 

van Londen en nu is ze schoon en het werk zit er op en ze zat al klaar en ik kwam ook al 

eerder hier en hier hangt iets van ik níet pakken kan en wat er wel is. 
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Kannan geeuwt. Hij maakt de uiers schoon, schuift het melkstel aan.  

„Laat geworden?‟ vraagt Diederik. 

„Ja, om drie uur lag ik er geloof ik in.‟ 

Hij melkt Wendi na, allez, hij geeft haar een tik op de flank. Ze stapt de melkstal uit. 

Verlangend kijkt Kannan haar na. 

„Volgende.‟ Geeuw. Zo meteen weer naar bed, zeker te weten. Of nee, eerst rennen, zin in. Hij 

heeft zin om De Deel van zich af te schudden. Weg ermee.‟ Syl ves ter. 

„Waren ze er allemaal?‟ 

„Bertus niet, die is in New York. Verder iedereen.‟ 

„Allemaal nog aan de studie?‟ 

„Nee, iedereen werkt juist. Behalve Jan Willem, die doet fiscaal recht, Amsterdam. En ik dus.‟ 

„Journalistiek, Zwolle,‟ zegt Diederik. 



 346 

„Begrijpt niemand oom Died, dat pa hier alles nog doet en mij vrolijk laat studeren.‟ 

„Begrijp jij het?‟ 

Kannan denkt na. De straaltjes melk zijn krachteloos, het worden druppels, klaar.  

„Allez Nina.‟ 

„Pa voelt zich jong genoeg voor het werk. En misschien denkt hij ook wel: dan kent hij 

tenminste ook een ander vak.‟ 

Díederik houdt zijn koeien in de gaten. 

„Dat laatste zeker. Maar hij is vooral blij met alles wat je studeert.‟ 

„Hoezo?‟ 

„Je kent het verhaal toch wel? Hij brak zijn sociologie studie af en kwam weer thuis, bij Dien 

en mij dan.‟ 

„Kan toch.‟ 

„Kan toch ja, maar het was geen prettige tijd voor hem.‟ 

Kannan begint zich tamelijk wakker te voelen. Hij staat hier best tevreden, overall over 

onderbroek aangeschoten. Oom Died met zijn grijze haren, groene overall. 

„Bij De Deel weten ze niet dat ik homo ben. Of tenminste: misschien denken ze het wel maar 

ze vragen me niks.‟ 

„Kan. Bij Willem vroeger wisten we ook van niks.‟ 

„Maar jullie sliepen toch met z‟n vieren daar in die barak? Vermoedden jullie dan niks?‟ 

„Het hield ons niet bezig. Je hoorde er toen nooit iets over.‟ 

„En als jullie het hadden geweten?‟ 

„Wat bedoel je?‟ 

„Nou, hoe hadden jullie dan tegen hem gedaan?‟‟ 

„ Geen idee. We hoorden het pas later. Toen hij ineens met Bert kwam. Maar nee, ik denk dat 

het niks uitmaakte. We waren met ons vieren, los van thuis, ik had toen ook al Dien.‟‟ 

„En als hij het daar al gezegd had?‟ 

„Had niks uitgemaakt. We kenden ons viertal immers al, we hadden denk ik grappen gemaakt, 

ons viertal was heel hecht. Wat en wie we daarbuiten waren deed er niet toe.‟ 

„O.‟ 

Syl ves ter. 
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Hij hoort het gras bijna groeien. Het gazon. De boomgaard. De weilanden. Hij hoort de maïs 

zowat groeien, de onkruiden. Stef zit. Hij rookt zijn Caballero. Hij zit in het licht 

tegenwoordig, iedereen kan hem zien zitten, alleen is er niemand op deze vroege morgen. 

Vroeg? Is half zes vroeg? Als Kannan de boer is, komt hij echt niet voor zes uur z‟n bed uit, 

zeven uur als het kan, nog liever, geeft toch niks, ze melken toch alleen voor eigen gebruik? 

Nee, zeven uur is echt te laat, zal Prija vinden. In de natuur begint het kalfje toch ook de dag 

met drinken. Haha, Prija is Sonja en Kannan is laconieker, meer hemzelf. Er komt vast een 

melkrobot, allerbeste, koe wordt gelokt met eten en wordt ontledigd van haar melk, hoe vaker 

per dag hoe beter, Prija is ook overgehaald, tja, dat kalfje, tja, dat kalfje denkt immers ook 

niet: ik moet nog wachten tot vanavond, ik mag nu niet drinken, haha, die beide kinderen van 

hem ook. Dat gras. Hij hoort het zo ongeveer groeien, hier op het gazon, daar in de 

boomgaard, ginds in de weilanden en anders de maïs wel, die lijkt zich elke dag te 

verdubbelen, onkruid ook trouwens, Kannan moet er vandaag of morgen echt door met de 

wiedeg, straks tegen hem zeggen, na schooltijd moet hij er echt aan of anders moet hij maar 

een dag thuis blijven. 

„Je ziet het groeien,‟dat zei vader blijkbaar altijd, zo vertelde Dien,  

„Je zìet het groeien.‟ Maar dat zei hij begin juni, niet al in mei. 

Stef inhaleert behaaglijk, legt de sigaret terug. 

Hier zit hij, ver van zijn geboortehuis, ver van de vaste stal en van de koeien binnen 

gedurende de hele winter, op één en dezelfde plaats, hele gezin staat vroeg op om te melken, 

moeder, Wim, Grada, Dien, Dorien. Hier zit hij op de kale blote klei, hier zit hij in de oude 

houten stoel van Dien, van thuis, blote klei is nu met groene weilanden bekleed en met rijtjes 

maïsplanten; achter hem begint het huis, zonder vitrage, domein van Sonja en van hem, koeien 

lopen rond zoals ze willen, hier zit hij, ver van huis op de kale klei die evenwel alweer zo 

toegedekt is met groen, met akkers, met neergeplante huisjes, Kannan rent over de wegen, 

Prija rent over de wegen, Prija in trainingsbroek, alles anders, ver van huis, Sonja in de kamer 

in huis, Sonja zit eveneens en of hij het gras hóórt groeien, zo is het nu, een dag geregend 

eergisteren en daar knalt alles weer heen, vanavond met de maaier door de boomgaard, over 

het gazon, vandaag een perceel gras maaien of in de maïs wieden, weerbericht straks luisteren, 

een mens hoort het gras groeien,  

„Je ziet het groeien,‟ zo zou vader het altijd gezegd hebben alleen weet hij daar niks van, hij 

was nog te klein.  
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„I‟j zieieiet et gruujen.‟ 

Hij moet toch echt zo langzamerhand de regie gaan overdragen. Niet dat het hem boven de pet 

groeit of zoiets. Nee, maar hij moet Kannan eigenlijk wel bij alles gaan betrekken, gewoon, 

elke morgen: wat moet er vandaag gebeuren? Zeg het maar.  

Stef drukt de sigaret uit. Hij loopt naar de stal. 
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Ze draait de kraan open. De witte vloeistof vult het bekken. Sonja stelt de temperatuur in op 

achtenzeventig. Helder schijnt de zon naar binnen. Ze snijdt de citroenen doormidden en denkt 

ineens aan de buffels. Buffelmelk, hoe tederst wit, hoe smetteloos smetteloos wit, hoe 

zuiverste panir ze daar van maakten.  

Ze duwt de citroen op de pers, volgende citroen. Helder geel sap vult de kan en die buffel, die 

buffel is best te beeldhouwen, gladde huiden, zoveel gladder dan de huid van de koeien. En 

dan die twee hoorns waarin al dat gladde uitmondt. Hard. Scherp. Naar opzij gericht.  

Een weeïge geur vult de ruimte. Melk die verwarmd wordt en zon die overdadig naar binnen 

schijnt, buffels en water, water graag voor deze dieren, water om doorheen te klossen en hoe 

ze Stef zowaar aan het ploegen kreeg, verdomd, dat gaat ze maken, Stef en ploeg en buffel, 

volgt man buffel of leidt man buffel of is het precies daar tussenin? Verdomd, is ze dat 

vergeten of zo? Die buffels veranderden Stef compleet, hij werd de buffelman, hij verzorgde 

de dieren, hij werkte met de dieren, ineens was zijn complete afzijdigheid verdwenen. Hij 

mediteerde nog steeds niet, hij knielde nooit, hij was gewoon bij haar en bij Ayah maar 

ineens, verdomd, ze gaat een buffel beeldhouwen en Stef bovenop het dier, Stef met sigaret. 

Het sap komt in straaltjes omlaag, dan in druppels, volgende citroenhelft. Ma, laten we zo‟n 

sapmachine aanschaffen. Nee, doe maar als ik er niet meer ben. Zo. 

Smetteloos witte buffelmelk, verdomd, zo gladde huid, zo spitse hoorns en Stef die de dieren 

Hollands leerde, vort, hu, hoo, links, rechts, hij hoefde ze niet eens meer te sturen. Hoe heeft 

hij eigenlijk afscheid van de dieren genomen, ze kan zich niks herinneren, waarschijnlijk 

zoiets als: „Ik ga.‟ Geen mensentraan, geen buffeltraan, dat was dan dat. 

Sonja draait de schroef los, haalt de kop van de pers, spoelt deze schoon onder de kraan. 
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Sneeuwwitte buffelmnelk en spekgladde huid en hoe ze zich aandienen: wat ben jij voor een 

mens? Een heersersnatuur of niet? Wij houden niet van heersers dus misschien pas je wel bij 

ons, jij zwijgzame norse man.  

Sonja controleert de temperatuur. Langzaam giet ze het sap in het bekken, ai deze siddering in 

de vloeistof, witte zandige deeltjes, het stolt hier nog en daar. Daar. Nog een klein beetje 

citroensap. Nog een beetje, laatste druppels. 

Gladde huid en spitse hoorns naar weerszijden. 
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Hij is wakker.  

Diederik kijkt op de klok. Half twee.  

Wat droomde hij toch? Iemand vroeg hem waar de „Waarborgweg‟ was, iemand in een 

Rabobank auto. Waarborgweg. Dat moest toch ergens hier zijn. Wacht. Dat kleine stukje 

verbindingsweg misschien. Nee, toch niet. Koortsachtig werkten zijn hersens, daar stond hij, 

buurtbewoner, oud en wel, op de fiets en hij kon die beide deftige jonge mensen niet eens de 

Waarborgweg uitleggen. 

„Ik denk daar aan de andere kant van de Buitinks, ja, vast, daar waar het op de melkfabriek 

aan gaat.‟ 

„Dank u wel meneer.‟ 

Toen ze wegreden  in de blitse auto snapte Diederik er nog minder van. Ze hebben toch wel 

een plattegrond bij zich. Moeten ze het dan aan hem, oude man, vragen? 

Goed. Klaarwakker. Helder wakker en niet in het gehucht van Dien. Maar in de polder. En het 

eerste wat hij straks gaat doen is naar Zwart gaan. Zwart zou de dokter laten komen. 

Diederik kijkt nog een moment rond in zijn kamer. Het licht is overdadig helder. Midden op 

de dag en door alle groen gezeefd. De zon schijnt uitbundig vandaag. Hij beschijnt hun 

trouwfoto. Dien in blauwe jurk, het haar in rolletjes om haar hoofd, volle bos haar.  

Zand. Paden. Waarborgweg. 

Daar. Benno en Lettie en Dien en hij. Opzij van het huis. Wie heeft die foto dan gemaakt? O 

ja, Stef natuurlijk. Op een zondag. Dat wilde Dien al zo lang. Benno en Lettie het huis uit en 

Dien wou een foto van hen vieren en hoeveel zondagen gingen daar overheen voordat het 

zover was: beide kinderen thuis en helder weer buiten. Let met lange rok en slippers. Benno 
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met de haren in een staart. Dien in zondagse jurk en hijzelf in blouse, slipover. Tuinstoelen 

voor deze gelegenheid in het grint gezet, pa en ma in de stoelen, kinderen achter hen. Benno 

achter Dien, Let achter hem. 

Maar nu hup, hoofd onder de kraan en naar buiten. Compleet uitgeslapen, dus je kunt weer 

aan de slag Diederik, je kunt nog best weer wat gaan wieden in de maïs. Maar eerst naar 

Zwart. Wat is het toch helder vanmiddag. Of heb ik zo diep geslapen? 

Diederik stapt in de klompen. Nee, wacht, een schoteltje mee. Hij kon Zwart best wat 

aardbeien plukken. 

 

Zwart zit aan de keukentafel. Diederik ziet hem zitten als hij langs het raam loopt. 

Hij stapt de bijkeuken in, komt binnen, zet de aardbeien op tafel. 

„En?‟ 

„Het leek hem niet best. Morgen naar het ziekenhuis, foto‟s maken.‟ 

„O? Gaat er iemand mee?‟ 

„Nee, ik ga alleen.‟ 

Diederik pakt de stoel, gaat zitten. 

„Eigenlijk ben ik al een half jaar aan de diarree; de laatste week heb ik helemaal niet meer 

gekund.‟ 

„Verduld Zwart, nu je het zegt, je neemt al tijden geen tweede kopje koffie meer.‟ 

„Klopt. En nu kreeg ik mijn broeksknoop al niet meer dicht. Dus toen dacht ik, ik zal toch de 

dokter maar eens laten komen. 
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De bomen langs de weg hebben lange schaduwen; ze vallen op de maïsakker waar ze 

langsrent, verdomd, van stam naar stam beweegt nu een mens over de akker, blote akker met 

rijtjes groen en de schaduw van een mens, Prija kan het niet nalaten om steeds te kijken; de 

zon is net op, precies links van haar, boven de weilanden van Cilia en Willem staat de zon en 

valt op haar en daar is ze, daar aan de andere kant, daar ligt ze, daar beweegt een springding 

van stam naar stam. Ergens is geloei van de koeien, ergens krassen de ganzen over de grond, 

dichterbij klinkt een merel en Prija houdt haar schaduw in beweging, haar lange benen vormen 

geometrische driehoeken en uiteinden, ergens zijn de ganzen opgestegen met schor 
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geschreeuw en over de bruine akker daar beweegt een gestalte, Prija steekt haar arm in de 

lucht, de schaduw doet hetzelfde. Ze duwt haar hand naar voren, de schaduw duwt mee, nu 

weer gewoon. Grasland nu en ook het glad geschoren groen ontvangt haar schaduw tot ze 

rechtsaf slaat, vóór haar op de weg nu, de morgen is vroeg, de morgen is fris en toch zweet ze 

te veel, jack uit graag. 

Prija staat stil. Ze doet het grijze jasje uit, ritst het dicht, knoopt het om haar middel, nee, 

wacht,  ze gaat op de terugweg hier langs, ze hangt het jack aan de struik. 

Als een veertje zo licht is ze nu en rent met de zon in haar rug, haar borsten zwabberen mee op 

het ritme, verdomd, een nieuwe bh kopen, deze is echt te oud. 

Er is een veld geel van het koolzaad. 

Er staat een paal in het land met een ooievaarsnest, pa en ma zoeken het weiland af. Statig. 

Slank. Rechtop. Wit en zwart en er is steeds de verte, wazige blauwig verten, het zou een 

paradijsmorgen kunnen zijn maar ze is net te moe, ze verlangt al bijna naar de stoel op het 

plaatsje of naar de bank in de kamer met de plaid, ai, ze is nog niet halverwege en ze is nu al 

moe en de zon schijnt paradijselijk maar zij, ze is moe, ze zit opgesloten, ergens of kan ze het 

uit zich rennen? Prija voert het tempo net iets op. Ze ziet haar schaduw op en neer gaan over 

de weg, links zijn de weilanden en rechts zijn de weilanden en op het einde van deze weg 

draait ze om, oké? Oké Prija, ginds bij het kruispunt. Ze ziet een bewegend hoof en ze ziet een 

paardenstaart die soms links in beeld komt. Vliegtuig. 

De schaduw is nu achter haar. De moeheid is verdwenen, haar lichaam is ineens een neutraal 

werktuig, alles werkt, alles komt mee met het verzetten van de benen, het T shirt zit lekker los 

en de broek is lekker oud en de weg is lekker stevig voor haar voet na voet na voet na voet… 

 

De zon is hoger nu, de schaduwen zijn korter, korter dan de bomen is haar bewegende 

gestalte. Prija reikt haar arm naar voren, grapje, de schaduw die de boomstam wil tikken, tik, 

volgende boom, tík, volgende boom, tík, arm in lucht om tak aan te raken, tik tik tik. 

Ze pakt het jack van de struik, knoopt het om haar middel en rent verder, de moeheid is totaal 

verdwenen, dun bovenlijf en dunne benen en dikke heupen verplaatsen zich over het maïsland, 

koddig gezicht, Afrikaanse in de polder, de kruik op haar hoofd ontbreekt. Daar is de 

wildernis al van Zwart en daar is de tuin van hun huis, knaloranje klaproos met bladflarden 

precies in de zon en ineens is ze toch moe. 

Prija ploft neer in de houten stoel. 
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„Van pruimen?‟ 

„Moeten op, straks komen de bessen en dan ligt mijn diepvries nog half vol.‟ 

„Nou en?‟ 

Ze moet toegeven, het ziet er niet uit, het lijkt wel modder, stront, poep.  

Stef neemt een tweede schep. Kannan neemt een half schepje. Prija doet ook heel voorzichtig. 

Diederik is weer eens de gemiddelde, hij neemt één schep. 

„Mmmh, lekker.‟ Kannan. 

Sonja heeft schik. Ze heeft het allang geproefd. 

„Echt lekker,‟ zegt Prija. „Intense pruimensmaak.‟ 

„Rijst met pruimen, een tractatie vroeger.‟ Diederik. 

„Met gedroogde dan, moeder droogde ze, op de één of andere manier.‟ 

„In de oven, naast de kachelpot,‟ zegt Stef. „Als jullie tenminste zo‟n breed fornuis hadden. 

Hoe is het met Zwart?‟ 

„Niet goed, ik loop er straks even naar toe. Hij denkt kanker in de buik.‟ 

„Tjee,‟ zegt Kannan. 

Vorken over de borden.  

Stilte. 

Die panirblokjes had ze ook beter ín de pruimencurrie kunnen doen. Of nee, beter zo, 

Knapperig, bruin.  

„Wat eet Zwart eigenlijk?‟ vraagt Prija. 

„Geen idee,‟ zegt Diederik. „Zijn moestuin heeft hij niet meer, hij had altijd nog een stukje 

aardappels, heb ik dit jaar ook niet meer gezien.‟ 

„Wat bedoel je eigenlijk Prija? Bedoel je dat wij niks kunnen krijgen?‟ vraagt Kannan. 

„Nee, met deze pruimencurrie blijven we helemaal gezond,‟ zegt ze plagerig. „Nee, 

afkloppen.‟ 

„Wanneer ga je door de bieten?‟ vraagt Stef. 

„Wie nog?‟ 

Alleen Prija schuift haar bord niet naar voren. Vier dus, elf blokjes zitten nog in de pan, drie 

en drie en drie en twee nog op haar eigen bord. Sonja bedelft ze onder een schep 

pruimencurrie. Samen proeven. Panir is zegeneten. Het is stil en verlegen. Het doet de smaak 
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van de pruimen des te fluweliger uitkomen. Het is eigenlijk niks dan zachte binnenkant, 

sponzig, neutraal en een knapperige buitenkant en dan dat aroma van de pruim, verdomd, hoe 

blijft dat zo in de moes bewaard al kook je de vruchten zo ver mogelijk in? 

„Zaterdag,‟ zegt Kannan. „Doortje 3 bolt en bij Lina 2 twijfel ik.‟ 

Goed zo Stef, je bent een stille rustige onmerkbare overdrager. Stef en panir, schiet het door 

haar heen. Neutraal. Geven alle ruimte aan het andere.  

„Doe Zwart de groeten van mij,‟ zegt ze. 

„En hij mag rustig hier mee komen eten. Toch?‟ Prija. 

„Natuurlijk.‟ 

„Hallo Florence Nightingeeltjes, dat doet die man echt niet, dat hoef je hem nog niet eens te 

vragen,‟ zegt Kannan. 

„Ik breng hem de boodschap over,‟ zegt Diederik. 
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„Mag ik eerst mijn voeten even wassen?‟ 

Ik zet een voet in de gootsteen, zoek zeep. 

Geen zeep. 

O, ik wist niet dat je dat zelf mee moest nemen. 

Dan maar zonder. Flink met het washandje over de voetzool. 

Rode aarde, bijna niet weg te krijgen. 

Shit, ik hoef maar een dag op blote voeten te lopen en mijn voeten zijn rood. 

Afdrogen. 

Andere voet. 

Ik ga op bed liggen. 

Hoogste tijd, de vijf anderen komen al terug. Compleet met baby. 

Ik wist niet eens dat ik zwanger was en nu heb ik al ontsluiting. 

Op het briefje vul ik namen in, straks ben ik ze vergeten. 

Ina. Louis. Louise, kan ook. 

„Waarom moet ik hier bevallen, in Kampen, waarom niet gewoon in Zwolle?‟ 

„O, woont uw vriendin in Zwolle?‟ 

„Ik heb geen vriendin. Ik heb een vriend. Hij woont niet in Zwolle. Hij woont ver weg.‟ 
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Ze hebben dus gedacht dat ik lesbisch was? 

Ik wist niet eens dat ik zwanger was, mijn buik is hartstikke plat en toch zijn we onderweg 

naar de verloskamer. We rijden over het platteland, de verloskamers zijn vér weg van het 

ziekenhuis. Nee, hij zal echt niet komen en ik heb helemaal geen kleertjes en ik heb niet zo‟n 

bak bij me, zo‟n plastic bak die je aan de arm hangt en waar de baby in moet, ik héb zo‟n ding 

niet en ik wìl zo‟n ding niet, die baby neem ik gewoon mee in mijn armen… 

Trrrt. 

Prija drukt het knopje van de wekker in. 
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De bomen schudden. Vanuit het zuidwesten blaast de wind over hen. En ja, daar begint het te 

regenen. Regen zegen. Knetterende donder gaat door de lucht en de regen is alweer afgelopen, 

spookachtige bladeren onder duistere lucht, bliksem verlicht de hemel, rollende donderslag 

volgt en gedruppel, druppels op de bomen, regen zegen. Stef staat op. Hij klapt de parasol uit, 

al wat hij nu wil: niet naar binnen, eindelijk een einde aan de zwoelheid, helwit staan de 

stoelen en op slag knettert de donder en dan ja, daar ja, daar is de ritmische regen waar elk 

boomblad zo naar smacht, zo droog alles, zo leer, zo droog, zo kurkdroog maar hier zijn de 

druppels, waaaw, verheugde miniplantjes op het bietenveld, verheugde maïskokertjes op de 

akker, weg alle stof, weg alle droogheid, bad, fris bad, regenbad. 

Stef neemt een trekje. 

Alles kan een polder, water inlaten, water uitlaten maar niet deze douche van de hemel, het 

eerste gekets is alweer afgelopen, hoort Stef, gewillig meegevend ontvangen de bladeren nu, 

soepel blad nu, geurende bladeren nu, boomstam draagt takken, gezegende Dien en Diederik 

die hier zoveel aan hebben geplant. 

Het onweer ebt weg. Hij kan rustig gaan melken nu. Alles is fris, alles verfrist en geen 

knetterende donderslagen meer zodat je denkt: is het soms ingeslagen hiernaast? 

Stef drukt de peuk uit. Vleermuis maakt laatste dartelvlucht voordat hij zijn nest opzoekt.  

Stef gaat naar de stal. 
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Ze haalt de stukjes bijeen, wrijft ze tegen de schaal. Haar hand wordt vettig, panir is prettig 

materiaal om te kneden, Sonja wrijft de melkwitte verse kaas tegen de schaal, glad, zijdeglad 

moet het worden. Niks blijft plakken aan haar hand, perfecte klei is panir en Sonja heeft 

zaterdagse trakteerzin. Kannan thuis, Diederik eet mee, Niels is er nog niet maar die lust dit 

toch niet, smaakt hem teveel naar melk.  

Ze doet de suiker in de schaal, een kwart ongeveer. Verder kneden, geelwitte panir met 

vaalwitte poldersuiker, geen korreltje mag heel blijven, één smetteloze sneeuwbal moet het 

worden, nee, dan Diederik: „mmh, smaakt nog naar melk, verduld, dat die smaak zó in de 

panir vastligt.‟ 

Jazeker, in de vetten zit de smaak gevangen, maak panir van magere melk en je hebt niks, je 

hebt iets technisch, maak de kaas van volle melk en bak deze kaas met suiker in een pan met 

dikke bodem en laat dit mengsel afkoelen en steek dan een stukje in de mond, het verhemelte 

registreert: koe, zoet, geur, geefster.  

Glad genoeg nu. Juspan op gaspit, deegbal in pan en nu maar roeren. Sonja kijkt onder het 

deksel van de aardappels, kunnen nog even, vuur middelhoog en maar roeren, binnenkant van 

juspan wordt glad als haar handen, roeren en roeren tot het mengsel begint te bruinen, 

aardewerken schaal, sandesh in overbrengen, gladstrijken, aardappels uitzetten, afgieten, nog 

ruitjes snijden in de sandes, schaal op koude vloer van de bijkeuken, aardappels nu stampen, 

fijngesneden steeltjes doorheen roeren, groen geeft vocht af, beetje kookwater nog toevoegen, 

roeren met grote houten lepel, klaar, pan op tafel. 

„Kannan, haal je Prija even?‟ 
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Verduld, warm moet het worden,  jullie moeten harder groeien. Diederik leunt op de steel, 

even de rug strekken. Hij kijkt uit over het bietenland, goed op gang, prima op gang daar niet 

van maar die voorsprong van het begin, helemaal weg. Hoe warm toen de grond was, het zaad 

ontkiemde onmiddellijk, ja toch wel een verschil van toen twintig graden naar nu tien graden. 

Och wat, hoeveel jaren biet heeft hij niet groot zien worden, Diederik grinnikt, vanaf wanneer 

mag hij tellen, heeft een vijfjarige besef van een bietenveld? Nou nee, en vroeger al helemaal 

niet. Acht jaar misschien, toen hij acht was moest hij vast ook al de bieten snijden in de 
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winter, wat vertelden ze vroeger tegen een kind, niets toch zeker, dat moest maar groot 

worden. 

Diederik gaat tussen de rijen staan, zet de hak tegen het onkruid, tsjak, heeft hij z‟n eigen 

kinderen eigenlijk genoeg uitgelegd, Benno, Let? Nee, net zo goed niet. 

Prija, haar heeft hij meegenomen op zwerftocht, al voor ze kon lopen liet hij haar de koeien 

zien, de weilanden, de vaarten, hij liep met haar op de arm. 

Hier is de distelplek, verdulde tentakels van wortels daar onder de aarde, eigenlijk moet je ze 

uittrekken, distels nekken is distels wekken, met wortel en tak moet je ze uit de grond sleuren 

zogezegd. 

Zwart lag te bibberen gisteravond, buurman, zeg waar ik een deken vind. Hij had hem nog 

twee dekens overgedaan, daar, op de divan, nee, hij wou niet naar de slaapkamer, bleef liever 

liggen waar hij lag, op de divan.  

Diederik stuurt de hak rond het plantje, een hak is de mooiste uitvinding van de hele wereld, 

spits toelopend scherp blad, je kunt precies aan alle kanten erbij rondom het bietenplantje. 

Och, sta hier maar als een minihuisje, alweer, toegedekt met eigen bladeren, minihuisje alleen 

loopt het water naar binnen, maar het is ook geen huisje, het is een bouwsel om zonlicht te 

vangen, elk blad wil zoveel mogelijk zon, zonvangers zijn het, al deze ministruikjes hier op de 

akker, maïs is wel kampioen zonvanger, zoveel massa als dat gewas oplevert uit die ene korrel 

en nog wel binnen vijf maanden. Goed dat hij daar toen mee begonnen is, ja, dankzij Klaas 

toch wel, zo‟n vernieuwer is hij zelf niet. 

Glaasje water nog bij Zwart neergezet, tafeltje bij hoofdeind neergezet, welterusten buurman, 

verdulde man alleen in zo‟n grote hoeve, wat zou het, hij is het gewend toch. Zou hij het zelf 

heel erg vinden? Nee, ook niet. Hij is ook alleen, hij is ook zonder Dien. Zonder Dien is een 

mens alleen, maar Stef z‟n gezin geeft afleiding, dat hij nooit op het idee gekomen is om 

Zwart te vragen: „Kom toch een uurtje mee hakken.‟ 

Nee, hij zou toch niet komen, ieder mens z‟n eigen leven, straks even informeren bij Zwart, 

nee, hij wou niet dat Diederik hem zou rijden, nee, hij kwam er wel, bah, uitslag van de foto‟s, 

aan alles merkt hij dat de buurman is voorbereid.  

„Het is niks meer en zo is het al een half jaar, eerst steeds diarree en nu helemaal niet meer 

kunnen.‟ 

De zon schijnt vrolijk en de wind is koud, kielenweer, de komende dagen zal het warmer 

worden, mooi zo, als de kinderen niet komen met Pinksteren dan gaat hij hier rustig nog wat 

schoffelen, maar hoeveel jaren was het nu? Acht eraf dus. Zeventig jaar bietenvelden, van 
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zaadje naar knol, het zou ook wat, het wordt elk jaar wel iets, of nee, er was toch een jaar dat 

de bieten verzopen, in Zeeland toen, in vierenzeventig, vijfenzeventig? 
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Hij is toch geen kind meer. Of is hij een kind? 

„Kersen,‟ denkt het en het dribbelt van stam naar stam en daar zijn de kersen. Kind zoekt in 

het gras.  

Hij is geen kind meer.  

Wel werd hij wakker: ha, kersen. Rond en rood en sappig, voor Sylvester.  

Hier sjouwt hij nu met de keukentrap, slaperige kop. Ruisende wind en de boomgaard is schel 

licht. Kannan knijpt de ogen half dicht.  

Paar weken nog, dan is de school klaar en dan ziet hij hem niet meer.  

„Hier, kersen, elk jaar wil ik ze aan jou geven, volgend jaar en het jaar daarna en daarna.‟ 

Kannan zet de trap onder de zijtak. Lichtrood, dieprood, hangt omlaag langs de tak, blad 

boven de vruchten, blad onttrekt hen aan spreeuwenogen, tak deint, bladeren schudden. 

Kannan pakt het steeltje, knak, los. Hij pakt de roodsten, wacht, daar, volgende tak, drie 

steeltjes tegelijk, hier, vier, spanen doosje eerst op de grond zetten, trap verplaatsen, knalrood 

hangt aan reikende zijtak, wind waait, maar goed dat hij geen veertien meer is en naar de stad 

moet fietsen, pal voor, die wind, hoe kaal is dan een polder; shit, geen spatje dauw meer op het 

gras, zo droog is de wind, alles al drooggewaaid in vroege morgen. Op de zandgronden is het 

eigenlijk al te droog, staat in „Oogst,‟ schadelijk voor de kleine bietenplantjes en voor de maïs. 

Kannan steekt een kers in de mond, bijt hem langzaam stuk, pit uit de kers, binnenstebuitenste 

vruchtvlees door de mond, slikken, pit in mond, knalgroen alles en knalrood en ogen nog 

steeds half dicht geknepen,  

„ Asjeblieft Sylvester, kersen, voor jou.‟ 

„O, dank je wel, wat voor soort?‟ 

Schrikbeeld van antwoord. 

Nog erger:  

„Dank je wel, eet ik thuis wel op. 

Nee, nog erger: 

„Dank je wel, namens mijn moeder.‟ 
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Ai. Sylvester, er sluipt een kind in alle vroegte door de boomgaard, dit kind wil een kers, één, 

twee, drie, net hoeveel het er vindt, net hoeveel rijpe kersen de boom heeft losgelaten in deze 

nacht, het kind wil ze vinden, het kind wil iedereen vóór zijn, het sluipt door de boomgaard 

met het hoge gras, ja, daar is de kersenboom en een, twee, drie kersen Sylvester, ze hebben 

zich vermenigvuldigd tot dit spanen doosje vol, asjeblieft, 

„Dank je wel, zelf geplukt?‟ 

Ja, verdomd, een kers geplet, sap doordrenkt deksel, verdomd. 

„Elk jaar krijg je kersen, waar je ook bent, je moet komen, ik ga je zoeken, ik brengt je het 

doosje kersen,‟ 

„Je bedoelt, elk jaar geeft die boom…‟ 

De trap laat hij staan. Die trap staat hier goed en over de kersen zal hij een stuk keukenrol 

doen en dan pas het deksel erop en asjeblieft, voor jou zal hij zeggen, ik ben bang, over een 

maand zie ik je niet meer, ik zìe je toch nog wel… 

Ergste antwoord: 

„Hoe wist je dat, mijn moeder is gék op kersen.‟ 
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Haar borsten zijn net kogels, het lichaam duwt ze naar buiten, bah, zwanger en het stomste 

van alles: door die twee dagen geen pil, pil vergeten mee te nemen naar Londen en nu 

zwanger, stom stom stom, fluit maar een eind weg daarbuiten merel, godverdomme, jij zit er 

niet mee, jij neukt maar een vrouwtje en je bouwt maar een nestje en je broedt maar op de 

eitjes en je sleept maar eten aan en dan, vlieg maar, op hoop van zegen, puur instinct, zo gaat 

alles bij jou en ja krassende kraaien, bij jullie hetzelfde; mijn hele wereld staat op de kop, ik 

ben een beginnend bedrijf, ma staat met alle liefde van de wereld nog wel een paar dagen in 

de kaasmakerij, maar ik kan haar niet aandoen om ook nog eens voor een kleinkind te zorgen; 

Diederik kan er best een uurtje naar omkijken, maar verder. Niels zit ginds en ik zit hier, dus 

godverdomme, Niels zegt: weg laten halen, maar hij zegt het zo stellig dat ik het omgekeerde 

snauw: bepaal ik zelf wel, sorry mister Ganesha, alles moet kloppen zoals ma altijd zegt, mooi 

principe als het over panir gaat, maar hier zit nu een zwanger lichaam, zomaar opgezadeld met 

zo‟n klompje cellen, getver, mijn buik is opgezet en die borsten die worden mijn lichaam zo 
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ongeveer uitgeduwd, wat een stom mens ben ik, was dan naar een apotheek gegaan, wel 

overwogen maar gedacht: laat maar, och, laat maar, stomme trut die je bent en dan nu ook nog 

ruzie met Niels, één en al verzet is dit lichaam en dat zegt dan tegen Niels: ik houd het. Sorry 

Ganesha, ik ga maar een stukje rennen, ik krijg het benauwd hier, misschien laat die klomp 

vanzelf wel los, ik ga keihard rennen Ganesha, sorry voor deze uiterst kleine moedeloze Prija, 

alles past, alles klopt zolang het over melk gaat en over koeien en over kaas en over 

bietensuiker en bessen, alles klopt met die polderpanir maar nu ineens, tsjak, leven op de kop 

en ik wil dus niet wat hij wel wil. 

„Ma, doe jij de eerste melk, ik ga rennen.‟ 

Ze beent de keuken door, grist de renschoenen van de plank, ploft buiten neer in de witte stoel, 

steekt voet in de schoen, trekt de veters strak, strikt, andere voet. Krassende kraai en vliegende 

vlieg, zo, rennen. 

Grint geschuif, hier is de weg, hier is Zwart, doodziek geloof ik, kan Niels toch met mij daar 

wonen.  

Stil jij. 
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Haar handen zijn vettig. Vettig, maar dan heel los vettig, heel prettig vettig. Handcrême. Sonja 

schiet in de lach. Handcrême. Waarom niet maar nu eerst de balletjes maken. Prija is in de 

kaasmakerij aan het werk gegaan; ze ziet echt wel dat er iets met haar is, dat kwam echt niet 

van het rennen, hoe zou zij niet zien dat haar dochter zwanger is en zij liet indertijd Stef 

schieten. Laat maar, niks zeggen, niks vragen. Wat ze zal doen? Wat Niels zal doen? Zelf 

weten, ze moeten zelf weten wat ze doen, Prija moet zelf weten wat ze haar vertelt, maar haar 

hoeft ze niks te vertellen; de geschiedenis herhaalt zich dus. Sonja verdeelt de panir in stukjes, 

tien, tien, tien, twee. Ze pakt een stukje, rolt het tussen haar handen, maakt haar hand tot een 

holletje, duwt en duwt. Hoe krijgt ze een stevige ronde knikker? Wacht, suiker oplossen, vlam 

aan, vlam laag, rozenblaadjes meetrekken in het water. 

Duidelijk koeler buiten, groen groen groen koel groen deint buiten het keukenraam. Op het 

aanrecht liggen de takrestanten. Hondsroos. Wie geen mesje meeneemt die krijgt geen 

hondsroosjes losgesneden, weggedwarreld zijn de blaadjes tegen de tijd dat je iets losgerukt 

hebt, nee, knoppen op het punt van opengaan, die heeft ze verzameld, dieproze scheve 
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bloemblaadjes die in elkaar gevouwen zaten; eigen rozenwater graag en bewaar wat bloemen 

voor de garnering; je bent in de leer geweest in India of je bent het niet.  

Sonja pakt een nieuwe pluk. Smooth balls, zei de kok altijd, desnoods eerst een dun laagje olie 

over de panir, hier hoeft dat nooit, hier is de melk vet en overvloedig. De muis van haar hand 

is een stootkussen, de duim geeft duwtjes tegen de substantie, gladde gladde balletjes die niet 

uiteenvallen als zij ze loslaat. 

Sonja pakt een nieuw stukje, rolt het tussen de handen. Bij Zwart staat een dure auto voor het 

huis, Zwart laat de notaris komen, dat weet ze van Diederik. Zwart vertrouwt zichzelf niet 

meer in de auto, Diederik had wel verpleger kunnen worden, hij brengt de buurman naar bed, 

zet telefoon op tafeltje, glas water erbij. Zij moet er vanmiddag maar even langsgaan, vel over 

been is hij nu al, zegt Diederik. 

De suikerwater pruttelt. Sonja draait de panir ineen tot een balletje, rond, smooth balls, zachte 

gladronde balletjes, geen naad meer te zien asjeblieft want dat valt gegarandeerd uit elkaar bij 

het koken. 

Buffelmelk, die is pas echt vet, panir van buffelmelk glibbert in je handen. 

Ze laat de balletjes in de pan glijden. Gelijk een kopje water erbij, zo, pruttel maar lekker, 

doordrenk jullie zelf maar met dit zoete geurige water, nee, ze begint er zelf niet over, maar 

wat als ze het kind houdt? Moeten ze niet hoognodig iets regelen met hun oudste zus, al 

hebben ze daar niks mee feitelijk, veel te groot leeftijdsverschil maar toch, Prija en Kannan, 

moeten ze Ayah niet uitkopen eerst voordat ze zelf verdergaan met nageslacht, pfff. 

Sonja kijkt uit het keukenraam. Zowaar de zon. Zowaar minder koele groene takken die 

deinen. En daarachter ligt iemand al bijna dood te gaan en zij breekt zich het hoofd over de 

financiën hier? Wacht even. Ergens houdt haar zorg toch op? Nou dan.  
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Soms denk ik dat ik er niet toe doe. Ik doe er niet toe. Stel ik doe er niet toe, ik ga gewoon 

terug naar bed, ik ben hier niet, nee, kan niet. Ik doe er niet toe, maar dat, dat kan niet. Stef, 

wie heet er nu Stef. Stef klinkt als groene vaalgroene overall en kop houden en ongevraagd de 

boel regelen hier buiten. 

Stef wrijft over zijn gezicht, neemt een slok koffie, trekje van zijn Caballero. O nee, alweer de 

kauwen met hun gekras, kom dan kom dan kom dan, vliegles voor het jong en dan dat 
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hulpeloze gekras van de kleine, waar ben je moedertje, help, hoe kom ik daar? Ook dat 

dendert maar door en de boer moet maar zien dat hij het bietenzaad de grond in krijgt en de 

maïskorrels daarna en precies als de tarwe hoog genoeg staat moet de klaver daaronder 

ontkiemen en de lucerne, je past je maar in, jij, boertje met de groene overall, alles dendert 

door. 

Stef wijft de slaap uit zijn ogen, neemt een slok koffie, inhaleert diep. Van ergens, van elders 

kwam ik hier terug, mét Sonja, mét Ayah en met Prija in de buik van Sonja. Diederik maakte 

plaats en hij, Stef, in deze vaalgroene overall, hij moest de regelaar spelen hier, nee, aan 

Diederik lag het niet, Diederik legde hem niets in de weg, maar hoe kun je ineens iemand van 

de troon stoten? Dat kan niet zomaar dus je houdt je adem maar in en je krijgt gelukkig 

aanwijzingen van hem, in bedekte termen maar ja, hij had dan ook zijn klap op de kop gehad, 

Dien kwijt, Dien dood. 

Gelukkig, de vliegles is verplaatst naar elders, ga maar bij de buurman, struiken genoeg en 

bomen genoeg en wat zit hij hier eigenlijk te zeveren, gezonde mensen hier op het erf, 

Diederik die misschien al wel in de stal is, blij dat hij iets doen kan en Kannan die nog wakker 

moet worden en die met een opgewekt gezicht in de auto stapt en naar Zwolle tuft en zijn 

Sylvestertje ziet en Prija, ook nog in slaap, Son denkt dat ze zwanger is, zou kunnen want 

waar is mijn helderst kind gebleven, mijn kind-uit-één-stuk. Sonja zegt:  

„Ik begin er niet over.‟ 

Ze heeft gelijk. Ons tweede kind en dat in verwarring, dat kennen we niet, we wachten. 

Wat zit ik hier te zeveren dus, daar bij Zwart staat alles op instorten en ergens in die ruïne ligt 

hij dood te gaan. Hij ademt nog, zijn lichaam doet het nog, de muren en het dak omhullen hem 

nog, misschien. 

Stef wrijft stevig over zijn gezicht, kom op, onzichtbare held in je vaalgroene overall, opstaan 

en je voeten verzetten, verduld, èk èk, daar is tie weer, doe je best jonkie, over een week zeil 

je hier van boom tot boom. 

Stef drukt zijn Caballero uit.  

Hij staat op uit de stoel.  
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Dáár, daar zitten de uiteinden nog bomvol. Diederik pakt de ladder op, draagt hem naar de 

achterkant, zet de poten in het gras, vlak genoeg? Hij wurmt wat, laat de bovenkant zakken tot 

die tegen de tak rust. Diederik klimt omhoog. Verduld, dat de spreeuwen hier nog niet geweest 

zijn. 

„Zijn ze jullie te zuur af?‟ 

Op de valreep gaat de zon schijnen, het maakt de bladeren lichter groen. Massa blad, is het dat 

misschien, geen kers te zien voor die vogels? 

Diederik leunt tegen de ladder. Dáár. Hij pakt de tak, buigt deze naar zich toe. Licht rood. 

Rood. Dieprood. Hij knakt de steeltjes los, steekt drie kersen tegelijk in zijn mond, de mond 

kan het plukken niet bijhouden, zo‟n overvloed, zo‟n rits aan kersen aan deze tak. 

Niemand ziet hem, maar hijzelf heeft uitkijkjes dwars door de bladeren heen, maïsakker, 

weilanden, grazend vee. Het sap loopt hem uit de mondhoeken, rustig aan Diederik, jammer 

om al die pitten uit te spugen terwijl er nog vruchtblees aan zit. Daar ziet hij echt dieprode. 

Dáár. De takken groeien van de stam als als reikende armen, als reikende bruine armen 

bekleed met rode kersen aan groene steeltjes, het gaat steeds vanzelf, prop- en propvol zijn 

mond.  

Kom, nu de dieprode bewaren, meenemen naar Zwart. Diederik haalt een nieuwe tak naar zich 

toe, houdt hem vast met de ene hand, plukt met de andere, legt de kersen op de tast in de 

emmer, oude man valt uit kersenboom, haha, hij kijkt wel uit, een kind zou net te ver kunnen 

reiken, een man van over de zeventig plukt alleen maar waar hij bij kan. O ja? Diederik 

grinnikt. Hij ziet Kannan in gedachten al op deze plaats, kaarsrecht op de ladder balancerend 

en hijzelf, hij leunt tegen de ladder, houdt de tak vast, kijkt angstvallig naar de kersen en kijkt 

niet omlaag, oude opa plukt kersen. Melken is klaar, de zon is nog te voorschijn gekomen op 

deze koele winderige dag en opa plukt kersen voor oude buurman, spreeuwen dan wel niet, 

wel krassende kauwen, werkelijke zenuwenlijders, krijsende jongen en bazige ouders, èèèk 

èèèk, ieieik ieieik ieieiek. Kersen en beginnende rode bessen en eerste kraaienlegsels al buiten 

het nest.  

Diederik steekt de donkerrode kers in zijn mond. Het schilletje patst los, sappig zacht 

vruchtvlees tegen zijn verhemeltje, harde pit. 

Genoeg.  

Diederik pakt de emmer, hangt deze aan zijn arm, houdt zich met beide handen vast als hij 

naar beneden klimt. Zwart, ik kom er aan. 
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Het poesje zit in de berm, het steekt een pootje omhoog. Wit. Poes wast zich, ook al kom ik 

hier aangerend, poes kijkt op, poes buigt kopje weer naar lijf. Geeft Zwart hen eigenlijk nog 

wel te eten? 

De dag is koel, de zon is nog achter de wolken en Prija ritst haar trainingjack dicht. Zoef. Hier 

rent ze, de wijde wereld in. De kaarsrechte maïsrijtjes langs, de omgekeerde tentjes van 

bietenplantjes langs, poes wast zich daarginds, achter haar, poes heeft niks meer te verliezen 

nu het baasje dood gaat dus waarom zou ze geen tijd nemen om zich te wassen, totaal 

uitgebreid, wie er dan ook over de weg komt, welk roofgedierte daar hoog boven hem zou 

zweven en hop, mee de lucht in zou nemen? Zwaluwen scheren laag over de weg, verdomde 

koele dag voor hen, waar o waar blijven de nieuwe insecten? Prija rent, ze is nog lang niet 

moe, ze stelt zich de grote ronde voor, vier beschuiten heeft ze naar binnen gewerkt met dik 

boter en dik hagelslag, lange verre ronde graag met dit lichaam dat nog zo vrij is, zo alleen 

nog, zo binnen in de buik bewaard nog; ze kan nog zo alle kanten op en dat is wat ze nu wil, 

stapstap, stapstap, stapstap, misschien rent ze hier volgend jaar met een baby op de rug. Lopen 

dan toch Prija, rennen is schudden en schudden is verboden. De lindebomen geuren, 

lindenlaan in de polder, gezegend deze eerste landinrichters die bomen langs de weg hebben 

gezet. Niels wil niks, Niels wil abortus en zij wil eigenlijk ook niks maar ze wil geen abortus, 

ze wil het zelf weten, hij moet niet zo stellig zijn, stapstap stapstap, ze wil natuurlijk ook ma 

ontlasten, de kaasmakerij van haar overnemen, deze vrucht had er niet moeten zijn, vrucht, je 

komt totaal ongelegen, val voor mijn part er maar uit, ik neem een sprintje en dan val je er uit, 

goed?  

Links hier of rechts? Grote of kleine ronde? Verdomd, had ze toch een vijfde beschuit nog 

moeten nemen. Is ze nu al moe? Ze rent rondjes op het kruispunt, hierheen, daarheen? Het bos 

trekt haar, maar komt ze dan nog terug? De korte route trekt haar niet, maar die haalt ze toch 

met gemak? Wacht eens even, Zwart ligt daar dood te gaan en jij loopt hier te balen? Alleen 

maar omdat je de grote ronde misschien niet haalt? 

Ze gaat naar rechts. Platanen zijn hier ooit neergezet, stam dik, bladerdek dun, ritsel de ritsel. 

Gebrom van melkmachine uit schuur, zwaluwen scheren over het erf en kinderen draaien de 

weg op met hun fietsen, middelbare scholieren, óp naar Emmeloord, alles verleden tijd voor 

haar zelf, volwassen vrouw is ze met eigen bedrijf, wat mankeert Niels toch dat hij zich zo 
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met haar bemoeit, dat doet hij nooit, ze kan toch niet nadenken zo. Carpe Diem heeft de 

zonneschermen al omlaag, shit mensen, het is toch nog koel? Of hebben jullie ze vergeten op 

te halen gisteravond, ai, waarom niet, waarom niet eens gewoon die gestreepte huifjes 

vergeten, wie ziet dat nu? Zij, Prija, maar wat zou dat? Verdomd, elastiek knelt nu al om 

speldeknopje vrucht en haar hart werkt ook al niet meer zoals ze gewend is, kortademig is ze, 

o ja, dat is waar ook, Zwart ligt dood te gaan dus wat loopt ze hier te mekkeren, zij doet de 

kaasmakerij binnenkort. Helemaal zelf. Die kleine kan op de rug of in de box of ma zorgt er 

voor. En Diederik is er ook nog trouwens. Voel je daar hoe ik ren? Voel je hoe eerst mijn ene 

been naar voren gaat en dan de andere? Voel je dat je op en neer gedragen wordt door de 

polder, voel je de lucht die hier hangt, in overvloed, bereikt mijn adem jou al? Krengetje. 

Indringer. Prija ritst haar jack los. Eén vraagstuk moet ze nog oplossen: echo doen of niet? 

Altijd de pil geslikt, keertje overgeslagen en plok, zwanger. „Aan te raden is om enkele 

maanden te wachten als u gestopt bent.‟  

O.  
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Hij moet naar de wc. Diederik helpt hem om overeind te komen. De divan kraakt. 

Zwart is zo licht als een veertje. Kan het nog lichter?  

„Heb je al iets gegeten buurman?‟ 

Ze schuifelen de keuken door, de bijkeuken in. 

„Beetje vla.‟ 

Diederik doet de wc deur open. Zwart gaat met pyamabroek en al op de pot zitten.  

„Dat zal niet gaan zo, kom maar.‟ 

Diederik steunt hem met de ene arm, tilt hem op, trekt de broek omlaag. 

„Zo. Zal ik wachten?‟ 

„Laat die deur maar open.‟ 

De diepvries zoemt in de bijkeuken. Er zijn twee waslijnen gespannen. De was ziet er droog 

uit. Kleine straal in de wc pot. Stopt. Nog een beetje.  

„Ik zal zo die was voor jou wel afhalen.‟ 

„Doet de zuster morgen wel.‟ 

„En je post. Haalt ze de brievenbus ook leeg?‟ 
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„Nee.‟ 

Diederik helpt Zwart overeind.  

„Leun maar.‟ Hij buigt voorover. Zwart houdt zijn rug vast. Diederik trekt de pyamabroek 

omhoog, slaat de boord een keer om. 

„Kom maar.‟ 

In de keuken ontglipt de buurman hem. Hij is net van elastiek, glijdt gewoon weg, ligt op de 

mat.  

Diederik tilt hem op.  

„Ik viel.‟ 

„Je eet veel te weinig buurman.‟ 

Hij weegt niks meer. Diederik legt hem neer op het laken. Bovenlaken over hem, deken 

omhoog, laken terugslaan over de deken.  

„Ik bel de dokter.‟ 

„Nee, hoeft niet, komt toch morgenvroeg. Dan krijg ik weer een spuit.‟ 

Morfinespuit en bijna niets gegeten. Gebeure maar wat er gebeurt, maar ik ga hier niet weg 

vannacht, denkt Diederik.  

„Zwart, ik doe bij mij de deur even op slot en ik zeg het Stef en Sonja even, dat ik hier blijf 

vannacht.‟ 

„Hoeft niet.‟ 

„Tot zo.‟ 

Diederik hoort het in de bijkeuken al. Regen. Ruisende regen. Een hoosbui. 

„Ik wacht toch maar even.‟ Hij gaat op een stoel zitten. „Een stortbui.‟ 

„Eindelijk,‟ zegt Zwart. 

„Eindelijk,‟ zegt hij nog een keer en hij valt in slaap. 

 

De straatstenen geuren. De populieren lekken. De grassen in de berm buigen diep door. 

Ergens krassen de kraaien nog, ze zijn dit jaar veel te vroeg uit het nest, stond er in de krant. 

Die jongen kunnen echt nog niet vliegen. Er is zelfs een kind aangevallen in Boxmeer, door de 

kraaienouders. Kkku kkukku, zegt de vogel. 

Leesbril niet vergeten mee te nemen.  

Ieiek ieiek krijst het jong. 

 

 



 366 

89 

 

Broer en zus zitten zowaar eendrachtig achter de computer, Prija heeft het krukje gepakt, kijkt 

mee op het scherm. Stef zit te knikkebollen boven de Trouw en ik sta te strijken. 

Diederik is net de deur weer uit, vlaag van de natte avond is hier naar binnen gedwarreld. 

„Ik blijf bij Zwart vannacht.‟ 

Zou Stef zoiets doen? 

„Nodigen we hen ook uit?‟ vraagt Prija zich af. 

„Natuurlijk, de buren krijgen een uitnodiging. Vrienden ook, iedereen waar we maar een adres 

van hebben.‟ 

Dat wordt dus een drukke open dag. Laat ze maar doen. Slopen strijk ik nooit, die vouw ik 

netjes op en dan lijkt dat vers genoeg, je ziet de lijnen erin zitten bij het ontvouwen, je ruikt 

dat het buiten heeft kunnen drogen, ah, haren gewassen en een schone sloop.  

Ssjj sssj sssj zegt het strijkijzer en het plet de zondagse broek van Kannan. Zwart gaat dus 

dood. Diederik maakt er geen woorden aan vuil. Bril in de hand, zo staat hij in de 

deuropening: „Ik blijf vannacht bij Zwart.‟ 

„Nee, dat kan echt niet, te kort dag. Net na de vakantie, beter.‟ Prija. 

Ssj ssj ssj zondagse overhemd van Stef als één gladde witte verse nieuwe vlakte, wat een 

gemak zo‟n stoomstrijkijzer.  

„Springkussen, mwaah, kan, je moet natuurlijk iets hebben voor de kinderen maar of dat nu 

zo‟n plastic geval moet zijn? Ma zou zeggen….‟  zegt Prija. 

„Het. Moet. Klop. Pen,‟ vult haar broer aan.  

„Goed dan, stelten, blikken gooien, naar eendjes hengelen,‟ 

„Zaklopen. Misschien kunnen we wel wat huren bij de gemeente.‟ Kannan. 

Daagse broeken krijgen een aai van het stijkijzer, meer niet, net het gekreukte af van de 

pijpen, klaar, dubbel, kont naar binnen vouwen, in drieën tot keurig pakketje maken. Hup, op 

de stapel van Prija. Ze lijkt het even totaal vergeten, ze hebben er even helemaal zin in, 

Kannan bijna klaar met school en dan begint het echt. 

Zwart gaat dood, de levende ziel verlaat het erf daar en alles kan echt instorten, nee, natuurlijk 

niet, logischer is dat zíj beiden het kopen, deze twee jongelui hier die nog bij pa en ma wonen. 

Dáár is een overdaad aan holle muren, daar staat een hele schuur leeg. Rustig Sonja, daar mag 

je nog niet aan denken. Jawel, je mag alles denken, je hoeft nergens voor te stoppen, ssj ssj ssj, 
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vale groene overall, vale vaalgroene overall en vale vaalgroene katoenen broek en vale 

vaalgroene kiel, hele setje van Stef weer schoon.  

„Nee, echt niet. Het is geen speelgoed.‟ 

„Wat?‟ Ik kan me best een keer mengen. 

„Kannan wil ze de koeien laten schuieren, dat doe je toch niet ma.‟ 

„Tja. Als het lieflijk gebeurt.‟ 

„Nee zeg, een koe is geen speelgoed.‟ 

„Nee, maar lijdt een koe als een bezoeker haar borstelt?‟ 

 „Een koe is geen object. Dat wij zo graag een open dag willen organiseren, daar hoeven de 

koeien niet onder te lijden. Al die bezoekers met hun leuke ADHD kindertjes.‟ 

„Je hebt gelijk.‟ Kannan. 

Ssj ssj ssj, afdeling T shirt, mouw pletten, andere mouw, T shirt breeduit op de strijkplank, 

hals pletten, borst pletten, midden pletten, onderrand pletten, strijkijzer in houder, ene zijkant 

naar bninnen, andere zijkant daar overheen, één twee drie, klaar. Zo te horen gaat het een 

wedstrijd worden voor de bezoekers, welke koe is wie, goed idee om de schetsen te gebruiken. 

Naam voor nieuwe kalfjes, ook leuk. We zijn benieuwd, voorlopig zijn de compagnons heel 

eendrachtig bezig.  

Zwart gaat dood. 

Buiten ruist de regen. 

Er is al lang niet meer zo‟n bui geweest, zo‟n bui waarbij alles door- en doornat wordt. 

Ssj, ssj ssj, de stapel wasgoed slinkt en de stapeltjes kleren worden hoger. Hoelang doet Stef 

nu al over Binnenland? Hoelang woont Zwart al wel niet alleen daar? 
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 Hij ziet de uil al zitten. Diederik schrikt niet als het dier wegvliegt. Immens brede vleugels 

dragen het smalle lijf, het kleine kopje. De brievenbus heeft geen slot. Zondagskrant en post. 

Lange stevige envelop. Het grint van Zwart knerpt niet, Zwart heeft hier al in een eeuwigheid 

geen nieuw grint meer gestort. De kamer is flauw verlicht, de deur naar de keuken staat open 

en daar brandt licht, dat is alles. Zwart, ik kom eraan, ik zal het licht voor je aandoen.  

Diederik doet de achterdeur open. Hij knipt de lamp aan, legt de post op de keukentafel. De 

kamer is een duistere ruimte achter de deur, Diederik ziet niets nu hij in het felle licht staat. 
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Hij stapt de kamer binnen. Het is nog niet helemaal donker, weerschijn van avondrood aan 

oostelijke hemel, Diederik aarzelt om het licht hier aan te doen, Zwart schrikt zich rot ineens. 

Is hier ergens een schemerlampje of zo? Wacht, hij maakt zich eerst een kop nescafé, laat 

Zwart maar rustig doorsluimeren, alle laatste licht zal verdwijnen achter de ramen, de avond 

daalt neer en Diederik is hier binnen. Maar wat is hij van plan. Blijft hij wakker of gaat hij in 

die leunstoel slapen. Wel koffie of niet. Ja natuurlijk, hij zal toch wel een beetje moeten slapen 

maar voorlopig hoeft dat nog niet, dus goed idee, kopje nescafé.  

„Buurman, ook koffie?‟ 

Geen antwoord.  

Diederik loopt naar de keuken. Hij knippert met de ogen. Water in de ketel, gas aansteken. Hij 

klikt het keukenkastje open. Nescafé. Koekjestrommel. Suikerpot. Melkpoeder.  

Eén schep korrels, klein beetje suiker, puntje melkpoeder. 

Het water borrelt. Ketelsteen, buurman, een keertje uitkoken die ketel van jou.  

De korreltjes koffie gaan glanzen. Diederik loopt de kamer in met zijn kopje. Hij zet het op 

het tafeltje. Wacht, Zwart nieuw water geven.  

De buurman slaapt met open mond.  

Slaapt? 

Ademt hij nog wel? 

Diederik loopt naar de schakelaar en kijkt naar Zwart. Hij ziet het gelijk. 

 

Hij heeft het licht weer uitgedaan en zit in de fauteuil. Buiten wordt het donker. Het licht van 

de keuken valt de kamer binnen. De divan staat buiten bereik van het schijnsel. De fauteuil 

staat buiten het bereik van het schijnsel.  

Die neef, die moet hij bellen.  

Zo meteen. Komt wel. Tijd genoeg. 

„Bedankt man, dat we altijd jouw traktor mochten lenen. Met hooien, met hakselen. Al waren 

we dan te lichtgelovig, het mocht altijd. Al voelden jullie je verheven boven ons, zandboertjes, 

traktor lenen mocht altijd. Al waren jullie wrokkig dat jullie hier terecht waren gekomen, 

hooien is hooien en dat begreep jij – rijke Zeeuwse boer – net zo goed als wij. Al keek je 

vrouw zo zuur als iets, dáár had ze nu toevallig dan niks over te zeggen Zwart.‟ 

Diederik roert in zijn koffie. De staande klok tikt.  

„Hier lig je nu. Er tussen uit gepiept. Weggefladderd. Weggefladderd met die uil zonet, de 

hemel tegemoet buurman, zeker te weten, verduld, je wíst dat ik terugkwam, verduld, wat ben 
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ik blij dat je het wist, je wist dat ik je zou vinden, verduld, geen potjes dammen meer man, 

haha Zwart begint wit wint.‟ 

Diederik neemt een slokje. Twee ouwetjes in het half donker. Eén dood. Eén in de luie stoel, 

die steelt dit moment, die maakt nog aan niemand de dode bekend. Hij kan zich zelfs 

voorstellen dat het Zwart niets meer uitmaakte, dat hij hem zou vinden. Hij ging recht op de 

dood af feitelijk. Geen behandelingen meer. Zaken geregeld en wegwezen. 

Ja, dat kan goed zijn, dat het hem niks meer uitmaakte, klaar met dit loze lichaam net zoals hij 

klaar was met dit loze omhulsel van huis en erf. Laat maar inzakken, laat maar overwoekeren, 

ik steek er geen vinger meer naar huis. Of maakte het hem wel uit? 
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De regen ruist. 

De merel fluit. 

Ruisen en fluiten, nou nee, maar wat zou God zich aantrekken van nèt niet rijmen? Wat trekt 

een merel zich aan van fluiten en niet fluisen, wat trekt de regen zich er van aan dat het ruist 

en niet ruit? Alles klopt niet, vogel en regen dissoneren maar het bestaat wel, was het Kant die 

op z‟n oude dag ontroerd raakte door schoonheid en tot zijn verbijstering constateerde dat hij 

dit verschijnsel nergens in een theorie had ondergebracht? Dan ben ik nu even de oude Kant, 

denkt Stef. Hij brengt de sigaret naar de mond, neemt een trek. Zijn hand is een holletje, hij 

houdt de sigaret vast tussen wijsvinger en middelvinger, zo dicht mogelijk tegen zijn hand, 

holletje rondom het mondstuk, warm, vochtig binnen de holte en de rest steekt naar buiten, 

eindigt in rode gloed. Luister. Ruisende regen. Merels fluiten best vrolijk. Best vrolijk? Ja 

toch. Best vrolijk naar de bescheiden mening van wie hier ochtend na ochtend zit. Dus je wil 

zeggen: ze trekken zich van de regen niks aan, of wil je zeggen: integendeel? Dat wou ik 

zeggen ja. Nu hij eenmaal op zijn hand let – halfrond voor zijn mond – nu lijkt het wel een 

zuurstofkapje, nee, chloroform, uit alle macht zuigt zijn mond naar binnen, gatsiebah, niks 

mondkapje, doe maar oventje, kacheltje, hand die mondstuk warmhoudt, hand die 

holte grot omhult bergt bewaart 

Omhult dit magtische beginpunt van de sigaret, zuigvuur naar binnen mond, vochtige lippen 

omsluiten sigaret, inhaleert vuur en tabak, blaast uit 

Het wordt al zo licht. Niks trekt zich iets aan van het anderen of toch wel? 
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Het is licht. 

De merel zwijgt.  

De sigaret is op. 

De boer gaat melken, hij houdt de sigaret tussen zijn vingertoppen voor het laatste trekje, 

drukt hem uit in de asbak, staat op, rechterhand nog licht gekromd, holte holte holte, Stef 

brengt de hand naar de neus, kleine wereld nog van vuur en tabak, holte holde bolde zolde, 

weg met de t, weg met die scherpe t, zachte d, alles heeft niks met elkaar te maken, koeien, ik 

kom eraan. 
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Gaat het om het zuur of gaat het om de citroen? 

Nee, het gaat om het zuur, er zijn namelijk ook panir recepten met azijn; dus, zou het ook gaan 

met deze rode bessen? Alweer wat om uit te proberen.  

Of met kruisbessen? Nog zuurder.  

Prija ritst de bessen los in haar mond. Mmmh, rode bessen smaken zoet als ze echt rijp zijn. 

De dieprode bessen hangen voor het grijpen.  

Niels slaapt nog.  

Pa en ma en Kannan zijn al aan het werk en zijzelf is de slaapkamer uitgeslopen, onstuitbare 

zin heeft ze in rode kersen, in iets sappigs, in iets zuivers, iets recht van de boom; onstuitbare 

zin in nat gras aan haar blote voeten, joo, ik kom echt wel weer terug bij jou in bed maar 

eerst… Rode kersen en rode bessen en grasjes die aan haar voeten plakken, hoe onstuitbare 

zin een mens kan hebben in dit fruit, niets geproefd de hele nacht, mond op punt zero, niks, 

leeg, droogachtig en het eerste dat naar binnen mag zijn dieprode meikersen, rode bessen, 

sappige bessen, sappige zoetzure bessen die je in de mond los ritst terwijl de hand alweer 

nieuwe trosjes plukt, niet bij te houden, een mens kan eten en de andere hand alweer vol 

trosjes hebben, maar goed dat een voet niet kan plukkken, gulzig menswezen dat bessen plet 

in de mond, zaadjes doorslikt met sap en al, dunne pletbare schilletjes, barst, sap vrij en pitjes 

hard tegen de tanden, verdomd, verhemelte begint zeer te doen van alle zuur maar de dieprode 

bessen zijn al te aanlokkelijk, hier, nog roder, takuiteinden zongevangen en alles nat, bomen 

druipen na en hele struik is zeiknat en gras aan voeten is zeiknat, elk grasbloeisel blijft 

plakken, plak maar en prop maar,  
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Prija laat een boer, eet dan toch ook rustig.  

Nu nog wat trosjes voor die slaapkop. Prija trekt een tak omhoog. Dieprode bessenmassa. Ze 

kiest de mooiste trosjes, legt een paar blaadjes erbij. Hé, Diederik? Lag die niet nog te slapen? 

„Goeiemorgen oom Died.‟ 

„Goeiemorgen Prija, lekker?‟ 

„Heel lekker. Maar waar komt u nu vandaan?‟ 

„Van Zwart. Hij is dood.‟ 
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Ze wast de handen. Dan kneedt ze de massa dooreen, panir met een kwart bietensuiker. Het is 

zo zacht als sneeuw, het voelt zandig, wit zand, allerfijnste zand, nee, net niet wit, wit met een 

zweem van geel gaat opzij voor haar hand als is het een massa veertjes, water bijna. De pan 

staat klaar, op de laagste pit. Het sist als Sonja het mengsel in de pan laat vallen.  

Kan ze nu de walnoten halen? Brandt hier nog niks aan? 

Ze kan nog best even snel walnoten halen.  

Sonja pakt het ijzeren schaaltje, gaat de bijkeuken door, steekt het erf over naar de oude 

schuur. Trrt, noten in de schaal, rennen, terug naar de keuken. 

Het witte landschap golft op de bodem van de pan, Sonja roert, mooi, niks aangebrand.  

Of ze sandesh wilde maken, wil Kannan meenemen morgen, witte massa en hitte van dikke 

bodem, Sonja roert, ook nu gaat de massa uiteen zo gauw de houten lepel langskomt en toch 

moet alles tegen de bodem blijven, heet worden en nog heter, weg alle water, ontbinden die 

suikers.  

Ze kraakt de walnoten. Kleine stukjes eet ze op, alleen de mooie halve mogen meedoen. 

Buiten begint het te schemeren. Begint. Ze kan nog net genoeg zien en anders zou ze het wel 

ruiken trouwens, er mag niks verbranden, denk erom zei Raja dan, als het verbrandt moet je 

helemaal overnieuw beginnen, pfff, daar misschien of beter gezegd: opletten, dat was de 

boodschap, dat moesten we leren. Hoe vaak ze het hier al gemaakt heeft, dat spoortje van 

aangebrande panir, geeft niks, je roert het weer mee door, daar ja, daar moest alles met alle 

concentratie van de wereld gedaan worden, voilà, ze hoort het de moeder zeggen. Voi là. 

Best benauwd buiten, klammig, nee, dat gerommel en geflits verbaast haar niks, dat Prija het 

weg laat halen verbaast haar ook niks, ze ziet echt geen vrolijke dochter rondlopen de laatste 
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tijd. Ze heeft besloten en ze heeft het hen verteld, publiekelijk gemaakt zogezegd, aan tafel 

vanavond. Sonja roert. Panir en suiker worden ondeelbaar, smeltende ene en smeltende ander, 

aaneengesmeed, haha, jaja, smelten wel samen maar het is nog veel te dun, het is nog te 

weerloos, er is nog meer hitte nodig, meer roeren. 

Ze kraakt een noot, wurmt de bast leeg, roert, niks en niemand en nergens de schuld van 

alleen, voordat ze de echo zou doen wou ze zelf besluiten; die echo moest wel want wie de pil 

slikt en dan pardoes zwanger wordt, daarom, maar ze wou zelf besluiten en zo besloot ze dit 

en zo is er geen echo meer nodig. Ze had het ook kunnen houden, wist ze ook wel. Sonja roert, 

het begint op roux te lijken, het begint vliezen te vormen rond de houten lepel, bijna klaar.  

„Heel mijn lichaam zegt nee.‟ Zo zei ze het, tja, klaar, uitgepraat. Diederik zei nog:  

„Zou je het wel doen?‟ 

Sonja strijkt de massa glad op het bord, tekent met een mes ruiten. In elk ruitje drukt ze een 

halve noot, hersenpannetjes rijzen op uit crêmewitte aarde, spelonken tussen elk ruitje. 

Ze zet het bord op een rek. Afkoelen. Opstijven. Doek er omheen straks en klaar is de 

sandesh. Het rommelt en flitst nu onophoudelijk, passende voortzetting van deze zwoele 

klamme zondag.   
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„Een goede buur. 

In 1953 overkwam ons land een nationale ramp. De watersnoodramp die in de nacht van 31 

januari op 1 februari half Zeeland onder water zette.  

Buurman Zwart was één van de getroffenen. Zijn kinderen Jantien en Marga verdronken. 

Twintig koeien, vijf kalveren, twaalf pinken, hok vol kippen. Dood. De hoeve zelf kwam als 

een skelet onder het water vandaan. 

Hier in de polder kwam in 1953 een hoeve vrij. Onze buren, de Willemsen, konden echt niet 

aarden hier; ze keerden terug naar Noord Limburg. En zo kwam Zwart naast ons te wonen, 1 

mei 1953. 

Wij, uit de Achterhoek, noemen onze buren “noabers.” Elke boerderij heeft een aantal noabers 

en één of twee zogeheten “noaste noabers.” De noaste noaber heeft de plicht om behulpzaam 

te zijn waar dat maar nodig is. Het hoeft niet letterlijk de naaste buurman te zijn, het kan net 

zo goed de volgende naaste of die daarnaast zijn. Je vroeg iemand of hij de naaste buurman 
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wilde worden. Vaak was het een grotere boer, iemand die bijvoorbeeld paard en koets had, dat 

was alvast gemakkelijk als plotseling de dokter gehaald moest worden of als de vroedvrouw 

ineens moest komen. Verder waarschuwde de naaste buurman al je familieleden als iemand 

dood was, hij regelde de kist, droeg de kist met de andere buren, kortom, een buurt was 

vroeger toch wel een soort clan. 

Voor ons was buurman Zwart een ongevraagde noaste noaber. Toen in vierenvijftig de eerste 

snee hooi binnengehaald werd en daar boven het land een duistere lucht dreigde, daar kwam 

Zwart het land op met traktor en wagen. Toen Dien in bed kwam te liggen met ischias kwam 

Marrie Zwart elke dag een pannetje pap brengen, havermout, griesmeel, van alles. Toen Dien 

geopereerd moest worden en Diederik bij haar bleef kwam ik thuis; Zwart had de koeien al 

binnen gehaald, ik kon zo met melken beginnen. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.  

Ongevraagde noaste noaber, dat was Zwart. 

De laatste jaren hielden we elkaar gezelschap. Elke week, twee keer. De ene avond bij hem, de 

andere bij mij. We deden een potje dammen.  

Zijn huis zag er keurig netjes uit, zichzelf verzorgde hij tip top maar de buitenboel 

interesseerde hem niet meer. Wie één keer in zijn leven zo‟n alles overspoelende 

meesleurende vloedgolf heeft meegemaakt, die geeft niks om een trage verwildering van de 

tuin, om een scheefzakkende schuur.  

Er zijn vast mensen onder u die weleens gedacht hebben: kan die man daar niet eens wat aan 

doen? Dat kon hij zeker wel, maar dat deed hij niet. Expres niet, zoals hij zei. Het wilde 

meemaken dat alles verwilderde. Hij wilde niets meer ordenen, kortwieken, oplappen, 

repareren; het was hem al te kleinmenselijk, al te hovaardig. Het erf werd weer natuur, de 

schuur mocht rustig inzakken, het was zijn manier van bezinnig. Zijn manier om de vloedgolf 

vertraagd mee te maken, bij te benen, stilletjes te kunnen volgen. Wie zal het zeggen? 

Nog niet zo lang geleden schreef hij zich uit bij de eigen kerk en kwam hij hier, bij ons. Hij 

wilde geen predestinatie meer. Hij wierp het juk van zich af dat een half leven op hem heeft 

gedrukt: zijn ze in de hemel of niet, Jantien en Marga?  

Ja, ze zijn in de hemel, zegt onze kerk en ja, ook jij gaat naar de hemel en nu ik hier toch aan 

de praat ben, buurman, houd een plaatsje vrij naast jou en zet dat dambord maar vast klaar.‟ 

Diederik zet z‟n bril af, vouwt het blaadje op en loopt terug naar de kerkbank. Er klinkt 

geroezemoes tot het orgel inzet:  veilig in Jezus armen, veilig in Jezus smart, daar in zijn teer 

erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Gedempt klinkt het orgel nu; de gemeente zet in: 

„Veilig in Jezus a har men…‟ 
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„Hoelang zijn er al geen sterren meer,‟ 

 Maar wie denkt hier in de melkput trouwens aan sterren en dan nog, ze zijn er wel, maar ze 

zijn achter de wolken, goeiemorgen Stef,  

„Het blijft maar bewolkt.‟ 

 Hij wast de uier van Dorli. 

„Vindt je? Gisteren overdag was er toch aardig wat zon.‟ 

Diederik doet bij Gina het melkstel af. 

„Ja, overdag,‟ zegt Stef. Hij ziet Gina weglopen, weghuppelen bijna. Een gemolken koe is 

toch alweer tien kilo lichter. 

„Ik bedoel ‟s nachts.‟ 

Het gezoem van de melkmachine klinkt.  

„Gisteren ja, gelukkig helder toen we Zwart begroeven.‟ 

Zwart bij Marrie, hoe hoog is dat grondwater hier eigenlijk, dat sabbelt toch niet aan de 

kisten? Stef rilt. Doe hem maar als in India, doek om de dode, fik erin. Je gaat toch niet liggen 

rotten daar in de aarde. Dien? Al vergaan? 

Alsof Diederik zijn gedachten raadt: 

„Ik moet toch eens een keer naar Dien toe. Zag je dat hoge St Janskruid?‟ 

„Ja, ik zag het. Mooi.‟ 

Gelukkig, Diederik schiet in de lach. 

„Mooi? Ik schaamde me dood.‟ 

Plok plok plok, hij doet het melkstel bij Alma af, loopt ermee naar Cora, zenuwenleidster. 

Gestommel, dan rust. Diederik schaamde zich dus. Hijzelf niet. Hij zag die ene breeduit 

gegroeide plant staan, haha, nooit wordt St Janskruid zo immens en juist hier, tussen die ielige 

vetplantjes in zo‟n perkje van twintig bij twintig, daat stond de plant hoog en breed, 

majestueus, met tere gele bloemetjes, inderdaad, hoort daar totaal niet, schande, je hoorde het 

de schuifelende menigte denken. 

„Het had wel wat, die ene plant daar.‟ 

„Jij hebt gemakkelijk praten, het is niet jouw vrouw.‟ 
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Wie gemolken is, loopt linea recta naar buiten, groen en sappig is het gras daar, de wachtende 

koeien staan ongeduldig te snuiven en te trappelen, ja, rustig maar, we doen ons best. 

„Maar hoezo zei je dat?‟ 

„Wat?‟ 

„Van die sterren.‟ 

„Nou, het is gewoon zo. Ik heb al zolang geen ster meer gezien.‟ 

„Weet je hoezo?‟ 

„Nee.‟ 

„‟s Avonds is het nog licht, ‟s morgens is het al licht.‟ 

Elf gisteren, de twaalfde vandaag. Geen tien dagen meer, dan is het de langste dag, dat is waar 

ook. Zomer dromer slomer romer lomer holster monster kom ster kom ster kom ster. 

„Mis je Zwart?‟ 

„Nee. Ik heb al gedacht hoe ik de avonden door kom. Lettie heeft me toch kleurpotloden 

gegeven? En dan nog wat.‟ 

„Wat?‟ 

„Van die sterren. Dien zou zeggen: “Ze zijn er wel alleen zie je ze niet.”‟ 

Allee, vort, volgende. 

„Wat voor weer was het toen eigenlijk met Dien?‟ 

„Stralende zon.‟ 
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Ik tel tot tien, wie niet weg is is gezien, bewegende witte vlekkeen op de gestucte muur en hoe 

de vlekjes bewegen, zo zacht waait het buiten en dat er vlekjes zijn betekent dat er zon is, 

zomer, 21 juni, van beneden komt sigarettenrook, als parfum dwarrelt het de slaapkamer 

binnen, één twee drie vier hoedje van hoedje van, één twee drie vier hoedje van plezier; ergens 

kan een dag met overgave beginnen al lig je hier als dor hout, kale tak, twee dorre stukken 

hout, twee kale takken maar toch, ergens kent ze het verschil tussen in orde zijn en net niet in 

orde zijn of helemaal niet en vanmorgen was ze in orde, gisteravond was ze al in orde. 

„Wat licht nog.‟ 

„Ja,‟ en hoe ze elk woord achterwege liet verder, hem streelde, buik, been, heup, zich los 

moest maken van: wanneer begint hij nu eens, twee stukken hout, twee takken, in hemelsnaam 
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hoe moet hier beweging in komen? Wie in orde is, heeft érgens reserve, wie in orde is is 

gewoon in orde, de ander is de ander, is in haar buurt maar los van haar, haha, hij doet pas 

echt mee als ze zijn geslacht pakt, hier jij, al wat daarvoor is schijnt zich ver van hem af te 

spelen; pas als ze zijn geslacht aanraakt komt hijzelf overeind, omvat haar hoofd; prettige 

toestand als je reserve hebt, niets hoeft te lukken, nou ja niets? Moest toch van ver komen, zat 

toch ver verborgen, tóch irritatie dus van wanneer begin jíj nou eens een keer? Wie dan op de 

valreep iets los voelt komen in zichzelf en naar buiten voelt borrelen, zeg maar liever: horten, 

die is toch uitzinnig stil verheugd verbaasd. Er stond toch niets op het spel, dat dacht ze en 

toch had iets zich in haar lichaam opgeslagen, zou de Moeder zeggen. Wat zei ze ook alweer, 

zoiets van: het mentale en het vitale de laan uit gestuurd opdat het fysieke overgelaten zou 

worden aan zijn eigen middelen, nou ja Moeder, aan háár eigen middelen dus. Ergens, soms, 

is ze een geboren wezen in deze wereld, op deze plek, naast deze mens, in huis met deze 

mensen in plaats van snelsnelsnel naar de kaasmakerij en even nog snel de was in de machine 

proppen en wacht, een minuut, even die planten water geven en wat moet ik ze toch straks 

weer voorzetten en ik moet hooghoognodig aan dat onkruid, allemaal waar maar soms ergens 

even is ze helemaal vrolijk geboren, is ze omhuid en komen de stappen uit dit geboren wezen 

in plaats van dat ze iemand is waar iedereen aan zit te trekken. 

Dwarrelvlekken op gestucte muur. En hoe Stef het aandurft om uit haar te gaan en haar om te 

draaien en opnieuw in haar te komen, dieper, hij weet dat ze zo hem in zich wil en hoe hij 

daarna ligt, in haar nog steeds en ergens tegen haar rug zijn hoofd en als kinderen bijna die 

gaan slapen in eene groen groen groen groen knollen knollenland. 

Zon op 21 juni. 

Elke keer eerst alles verslappen voordat je ook maar een hand uitsteekt, verdomd, geen 

Caballero parfum meer, geschuif met de stoel, voetstappen richting schuur maar op welk 

moment rook ze geen sigaret meer? Hoeveel gaat er aan haar voorbij? Dekbed opzij, benen uit 

bed, overeind Sonja, „voilà,‟ zou de Moeder zeggen. 
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Maar wat dan. Wat zal hij tekenen terwijl hij weet dat het oplost in water, dan ga je toch niet 

iets heel scherp tekenen? Dat loopt toch allemaal uit? 
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Ja maar, hij kan het ook zonder water doen, toch, gewoon als kleurpotloden gebruiken. Ja kan, 

maar toch, kleuren worden wel mooi feller door dat water, maar wat? Hoe komt het er uit te 

zien? 

Diederik zit aan de keukentafel. Er hoeft geen lamp aan. De mok koffie staat naast hem. De 

oude krant ligt klaar. Penseel staat in jampotje met water, aquarelblok van Lettie ligt voor hem 

en de enorme doos kleurpotloden daarnaast en ineens heeft hij een begin, inderdaad, een 

landschap maar als dat dan toch onder water moet, dan ook maar negentig graden gedraaid. 

Diederik laat het eerste bruin zwalken over het papier. Van boven naar beneden. Golfjes. 

Streepjes. Mosgroen. Als daar toch weer water overheen gaat, dan valt er geen bietenblad 

meer te herkennen, gesteld dat hij die terug zou willen zien, het kan net zo goed een 

omgekeerde den zijn, groen roest, groene jas. Diederik krijgt er schik in. Hij laat het paars 

uitwaaieren naar omlaag. Hij drapeert een rode spiraal half over het paars. Ondergrond, 

ondergrond, had hij niet eerst een ondergrond nodig? Wie heeft het hier nog over grond? Ja 

toch, het rechtervlak is toch een soort grond, het linkervlak wordt een soort lucht, goed dan, 

Diederik zoekt het donkerste bruin en vult het vlak op tussen de figuren. Lucht. Uiterst lichtste 

blauw of bijna wit? Diederik grinnikt. Hij komt zelfs met oranje aanzetten. Oranje? Voor het 

linkervlak of voor rechts? Lucht of aarde? Scheiding. Wel een beetje drukken, dik oranje, 

anders zie je niets meer na dat waterbad.  

De koffie gaat niet zo snel op dan anders. Zwart. Ook zwart in de lucht. Lucht? Wat heet. 

Linkervlak zal hij bedoelen.  

Hèhè, hij hoeft het blok maar om te draaien en hij heeft onder en boven. Nou en, Diederik 

draait het blok weer terug. Je kunt toch altijd zien hoe het gemaakt is en dat is zó. Je móet 

tenminste altijd kunnen zien. Wacht, dan ook niet alleen maar zó met blauw, ook de andere 

kant op. Diederik, niet alleen kleuren alsof je je indenkt dat je van daaruit kijkt, negentig 

graden gedraaid, verduld, lastig om onder en boven en land en lucht achter zich te laten. 

Zalmkleur. Jaja, geeft niks, maak maar rare figuren zoals zeesterren, tropische vissen, maakt 

niks uit wat hier de lucht bevolkt want wie zegt trouwens dat dit lucht wordt? 

Wel wat anders dan dammen, Zwart, bah, wat een regen was dat de afgelopen dagen, wat 

alleen daar in die kist daar onder de grond en dan die stromende regen daar op het kerkhof, 

brr, zo zit je te dammen en zo lig je onder de grond, één koffie staat hier maar, zie je wat ik 

hier nu aan het doen ben? Het lijkt nergens naar, ben je zeker wel met me eens. Laat ik het zo 

zeggen: dat ben ik nu net aan het uitproberen. Er zijn er al veel dood gegaan sinds Dien, je ligt 
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alweer drie rijen verderop. Water nu. Water. Lap vergeten. Wacht, even een oude lap zoeken 

in het aanrecht. 

Zo. Kwast uit water, kwast over lap strijken, water over papier, kwast uitspoelen, water kleurt 

ijlgroen, deppen op doek, kleuren nat maken, sneller eigenlijk en een grotere zachtere kwast 

kopen, wacht, nog een keer over dat oranje, vager, vager. Glimmende regen, steentjes, 

glimmende regen, daken, straten, best mooi hoe een kleur oplicht en uitloopt, zo, niet meer 

water, zo laten, papier lossnijden met mes, papier kronkelt, droog maar op, lig hier maar 

lekker te drogen op een nieuw stuk krant. 

Diederik neemt een slok koffie. Het is nog steeds niet donker buiten, half tien. Maakt hij er 

nog eentje of is één genoeg per damavond? Eén is genoeg. 
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Ga maar ga maar zweef maar zweef maar weef maar weef maar dobber maar dobber maar tol 

maar tol maar zwabber maar zwier maar dwarrel maar dribbel maar droom maar drijf maar 

doorklief maar doorschicht maar schuifel maar schutter maar scheer maar schemer maar 

schitter maar schift maar schetter maar tetter maar klepper maar klink maar klim maar klater 

maar klauter maar zing maar zink maar rinkel maar wikkel maar waggel maar waai maar draai 

maar zaai maar maai maar tooi maar gooi maar gons maar bons maar brom maar grom maar 

grijp maar rijp maar raas maar race maar rijs maar reis maar 

Het raam staat wijdopen. Haar voeten zijn warm, ze steken onder het dekbed vandaan. Prija 

ligt op de rug, midzomernacht is van glas, glasachtig doorlaatbaar doorwaadebaar ga nu maar. 
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Kannan maakt de spenen schoon. De uier is gezwollen. Er loopt een dikke nerf overheen. 

Bloedvat? De speen is intens roze, geconcentreerde kleur die uit de uier voortkomt. Tepel. 

Uier is donzige rozige halve bol, klier geeft melk en uier geeft spenen. Tepels.  

Daar is pa. 

„Morgen.‟ 

„Goeiemorgen jongen, goed gefeest?‟ 
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„Goed gefeest.‟ 

„Heb je het bed nog gezien?‟ 

„Gezien wel, met het omkleden. Ik duik er straks wel in.‟ 

Het is al lang licht. Het is al uren licht. Het is al licht sinds een uur of vier. Hij heeft het licht 

zien worden zelfs.  

Hij wou linksaf draaien, de brug op, Kampen in. 

„Ga maar rechts,‟ zei Sylvester. 

„Laat is het toch al. Of wil je liever?‟ 

„Nee, zeg het maar.‟ 

Ze waren het slapende IJsselmuiden door gereden. 

„Wat betekent “muiden” eigenlijk?‟ had het journalistje gevraagd. 

„Wat betekent “IJssel” eigenlijk?‟ had hij geantwoord. 

„Daarginds rechtsaf.‟ 

Een paar huizen en ze waren het dorp alweer uit. 

„Daar. De wetering. Stop hier maar.‟ 

Hij had de auto in de berm geparkeerd.  

„Wetering? Water?‟ 

„Nee, heeft niks met elkaar te maken,‟ had Sylvester gezegd en ze waren in de lach geschoten. 

Kannan maakt het melkstel los bij Rina. Het vel van de uier staat niet meer gespannnen. .. 

Litertjes lichter, een liter of tien als het goed is. Kannan loopt met het melkstel naar achteren, 

plopplopplop, het zuigt zich vast rondom de spenen. Hij loopt terug naar Rina, melkt haar na. 

Ze waren zwijgend over het asfalt gelopen. De wetering stond vol met riet, geen water te zien. 

Smalle weg, brede sloot, vlakke polder. Weilanden overal. Was het nog nacht of was het al 

dag? Alsof Sylvester z‟n gedachten raadde: 

„We zijn aanwezig bij het worden van de dag.‟ 

„Dat kun je zo niet schrijven, gediplomeerd journalistje.‟ 

„De dag breekt aan, beter? Maar zie jij iets breken dan? Ik zie wel iets worden.‟ 

Geen mens. Heldere sterrenhemel. Allerhelderste ster aan oostelijke horizon en de enorme 

treurige treurnis dat de school is afgelopen, niet meer elke dag Sylvester zien en alweer, alsof 

hij gedachten kon radeen: 

„Ik ga de wijde wereld in. Jij blijft thuis.‟ 

Wat is nog nacht. Wat is al dag. Is het nog nacht als het riet nog zwart is. Is het dag als er 

groen doorheen schemert of waarom staart hij eigenlijk zo naar het riet? 



 380 

Hun voetstappen. 

„Die koeien slapen nog.‟ 

„Pinken, zul je bedoelen. Jongvee.‟ 

Natuurlijk, Sylvester is gek als hij in de provincie blijft, wie zich ontworstelt aan Brunnepe die 

gaat geen journalist worden bij de IJsselmuidense zondagskrant. 

Hand in zijn nek. 

Nek vastgehouden door hand. 

Twee rechtopgaande gestalten in wijde polder. 

Stopten. 

Kusten. 

Kannan wringt de doek uit, veegt de uier schoon, tepel voor tepel. Melkstel aanschuiven. 

Zzzoefff, zzzoefff, zzoefff, zzoeff, laat maar gaan die melk uit alle spenen, laat maar gaan.  

Ze waren omgedraaid. Sylvester had zijn hand gepakt en alles was heel simpel geworden, weg 

droefenis.  
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Het huis is stil. 

Ma is beeldhouwen. 

Pa heeft zich geen tijd gegund na het eten,  

„Kom Kannan, we gaan aan de slag.‟ 

Het huis is leeg.  

Al zou ma in de kaasmakerij zijn, dan is het huis niet leeg; ook als ze ergens op het hooiland 

zou zijn, het huis was niet leeg. 

Het huis zegt nu: ver weg, deze ziel van mij. Prija blaast met getuitte lippen haar adem de 

keuken in: „Ik ben er.‟ 

Zal ze sandesh maken voor vanavond? 

Hallo, ze heeft de hele dag al gewerkt. 

Zal ze het uitproberen met meel, kijken of … 

Nee, niks meer, ze is gek. 

Zitten, liggen op de bank, dat kan toch ook. 
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Prija kijkt door het raam van de kamer. Donkerrode stokrozen, roze, zalm, yes, gewoon daar 

in het gras liggen, doei gezellige verrassingen voor huisgenoten, moe is moe, in mijn toestand, 

grinnikt ze, nog geen greintje bol die buik van haar, de vrucht zit van binnen, daarbinnen vult 

de vrucht een hele buik of liever gezegd een heel hoofd maar als ze nu buiten gaat liggen, 

bikini aan? Nee, gewoon in het gras, kan toch ook zo, in korte broek en hemd, yes, roetsj, 

keuken door en bijkeuken door en grint over en grasveld op en liggen, languit, armen als 

molenwieken naast zich, prikgras geeft niet, geen doek graag, geen badlaken graag, echt gras 

graag, echte aarde graag, in welke eeuwigheid heeft ze al niet meer gelegen, witte veegjes in 

strakblauw, zomerse dagen zei de nieuwslezer en ergens een keer onweer, wanneer? Naar 

binnen dus met dat hooi, had Kannan geconcludeerd, maar vooralsnog hoeven ze geen haast te 

maken, alles wat wolk kan worden wordt geen wolk, alles wordt flard en haar vrucht wordt 

flard, kijk daar, die stokrozen, welke vindt jij het mooist? Wat? Die witte? Aparte smaak heb 

jij, van al deze knallende kleuren kies fij het wit. Weet je wat ïk kies? Ik kies díe. Zalmkleurig. 

Roze, oranje, geel en dan alles door elkaar, die kies ik. 

Beestje kriebelt over de arm, Prija huivert, wandel maar, ik verleg geen arm, je kunt aan het 

verleggen blijven als je zonder deken in het gras ligt, goed, die witte dus.  

Ze krijgt kramp in de schouder, legt de handen op haar buik, zo, beter, blik op de hemel vanaf 

dit platte vlak hier, hè hè, ze is moe. Tegen de staken van stokrozen zijn rozetten geplakt, elke 

staak een andere kleur, kan ik het jou aandoen om deze volgend jaar niet meer te zien of is het 

zelfs doodzonde? Doodzonde, vast, grrr, brrr, dat begrip laten we maar het grondwater in 

zakken en mee afvoeren, maandag ga ik echt naar de huisarts en dan zijn er nog vier verplichte 

denkdagen, moet zo van de heren regelgevers, wist je trouwens dat ik hier ver vandaan 

begonnen ben, helemaal aan het andere eind van de wereld, onderin India, aan de oostkust, 

ergens in een staatje dat Frans is geweest, daar ben ik dus begonnen en toen ik eenmaal 

begonnen was, toen klonk er ergens van binnen een stem bij pa die zei: terug, terug. Ma zegt 

dat hijzelf oom Diederik had gebeld, hij wilde geen nest voor mij daar in India, hij wilde terug 

naar zijn oude huisje en kijk, wij kwamen in dit grote huis terecht en dat zat zo: daar was eerst 

Dien maar Dien was dood dus daar zat een man alleen in dat grote huis en aangezien pa en ma 

geld hadden van ma thuis hebben ze hem uitgekocht en trok hij in het kleine huisje en trokken 

wij in het grote huis en bouwden wij een kaasmakerij, míj hebben ze dus wel laten zitten maar 

omdat ik kwam zijn ze wel gaan nadenken, althans pa wou echt niet meer daar, zo zat het dus 

met jouw grootvader en jouw grootmoeder. Vindt je het vreemd dat ik je met mijn volle 

verstand laat gaan? Wat zeg je? Vreemd is niet aan de orde? Je hebt gelijk, een mensenhoofd 
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is maar een mensenhoofd, toch grappig dat je van al die kleuren de witte kiest, stokroos 

bolleboos wondroos monddood bondscoach hondsroos ogentroost, dit talige gedoe hebben we 

trouwens van je grootvader. 
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„Eet je bij ons mee oom Died?‟ 

„Goed, ik kom.‟ 

„Tot straks.‟ 

Ze loopt over het paadje terug, weet ze eigenlijk dat zij dat paadje gemaakt heeft net gaar 

dribbelvoetjes? Ze was kind en ze nam de kortste weg. 

Diederik zet zijn kopje terug. Mooie preek van die Roorda, Jezus wandelt over het water, 

wacht, hij kon er weleens een sigaar bij roken, koken hoeft hij nu toch niet. Hij mág die 

Roorda wel tegenwoordig, hij heeft hem inmiddels in de gaten.  

Diederik loopt naar binnen. Hij pakt het doosje uit de la, haalt er een Agio uit, loopt naar het 

gasstel, pakt het luciferdoosje er onder vandaan, strijkt een stokje langs de zijkant, inhaleert 

met getuitte lippen, wel ja, hij kon zich ook best eens even gaan vertreden net als vroeger. 

Jezus wandelt over het water en wij met ons allen, wij wonen op het water en de Toffinou, 

daar in Benin, Afrika, met z‟n tienduizenden wonen ze in een dorp in paalwoningen, hoog 

boven het water begint hun vloer, ga maar kijken in het Afrikamuseum, je waggelt over een 

loopbrug naar hun huisjes, 

De koeien herkauwen, alles is loom vandaag, de zoveelste warme dag en elke boer wil regen, 

onweersbuien desnoods, gisteren hadden ze zullen ontstaan maar niks daarvan, misschien 

vandaag in de loop van de namiddag en avond, we zullen zien, wat een grap van die Roorda 

maar hij heeft wel gelijk, ook wij wonen op het water maar leg dat die Toffinou‟s maar eens 

uit, twee werkelijkheden die wij toevallig ons kunnen voorstellen, net zo toevallig kunnen we 

ons dat lopen op het water niet voorstellen, 

Hij begint die Roorda te snappen, elke zondag een speldenprikje uitdelen, 

Bietenland is overdadig, grote groene ronde V‟s rijzen uit de grond omhoog waar een maand 

geleden nog kleine rijtjes stonden, nou ja, helemaal volgen kon hij hem ook niet vandaag, 

Het was geen kunstje dat Jezus vertoonde, het was geen lesje dat hij Petrus wilde leren maar 

het water dróeg hem gewoon. 
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Diederik slaat linksaf, het hek is open. De rook die hij uitblaast waait zachtjes terug naar zijn 

neusgaten, tsjak, inderdaad, dat gelooft ook geen mens die niet weet wat wind is, dat je iets 

uitblaast en dat het terugkeert,  

Musje staat op aar van gerst, ook dit zou niemand geloven maar hij zíet het hier, stengel plus 

aar draagt vogel, vogeltje weliswaar, haha, hij kan zelf wel gaan preken. 

In de verte is de schuur van Zwart. Is het testament al geopend? Je laat mij toch wel het 

dambord na. Dit was wel echt een preek voor jou trouwens, hoewel, nou nee, Jezus die 

wandelt over het water, nee, niet echt een preek voor wie zijn eigen kinderen heeft zien 

wegdrijven in drieënvijftig. 

Wat wordt die gerst al geel, dat duurt echt geen drie weken meer voordat die eraf gaat, gerst 

voor de moutstroop, gerst voor de polderstroop, polderstroop voor poldersnoep, wie had dat 

ooit gedacht Dien, jij niet, ik niet. 

Diederik neemt het laatste trekje, drukt het stompje uit op het pad. Hij moest zich maar eens 

omdraaien. 

Strakblauw die lucht, veegjes wit maar of dat tot wolk aaneen groeit? Hij heeft geen haast, hij 

kan best langzamer lopen, slenteren en dan om half één aanschuiven, eerder hoeft niet. 
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Zijn elleboog ligt in een punt en mijn duim en wijsvinger sluiten aan als V. 

Zijn elleboog rust op mijn buik en mijn buik is zacht. 

Er is nog geen woord opgeklonken in deze slaapkamer en wat mij betreft laat ik dat zo. 

We liggen op de rug allebei, mijn linkerarm rust tegen zijn zij, zijn heupbot is het hardste en 

daaronder begint zijn beenbot, languit omlaag, boven zijn knie houdt mijn arm op, vingers 

raken kniebot. 

De binnenkant van zijn elleboog heeft een massa zachtheid nu ik mijn arm verplaats, spieren, 

is biefstuk niet ook alweer spierweefsel? Mals. Zacht. Massa weefsel binnen zijn elleboog.  

Vanaf helemaal links van zijn lichaam komt de arm, hand reikt tot mijn borst hier, licht 

gekriebel en in plaats van woorden doen wij liever aan braille. Nog liever doet hij helemaal 

niks daarna; dat zijn armen ergens mijn kant uit liggen, dat is uitzonderlijk. 

voortvloeisel 

verzadigd 
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Volgt het ene vanzelf uit het andere soms, vanavond, vanzelf, warreling en lang verblijven, 

zindering. Vanuit. Allebei. Misschien meer te zeggen als: vanuit hem altijd - dat denk ik 

tenminste - maar vanuit mij altijd dit bedachte gedachte vrijen, vanavond anders, afstand 

afwezig, lichaam al een uur nabij zichzelf, wordt het nog wel donker vannacht? Ik zou hem 

kunnen zien liggen als ik mijn hoofd oprichtte, nou nee, maar goed,  

„Mee ma?‟ 

En zo heb ik gezwommen met die dochter van mij en wat boven het water als net koele avond 

aanvoelde hield ons onder water althans natuurlijk niet het hoofd, natuurlijk niet de schouder, 

de rest wel, Prija die is zo‟n wezen, die kijkt om zich heen, niemand? Plons, naakt en wel 

springt ze in het randmeer, niemand had daar vanavond iets te zoeken, nog geen toerist en 

evenmin iemand van hier. Breed veel water voor ons alleen.  

„Bommetje.‟ Plons. 

Dolfijnenslag ma.‟ Zoef onder water, billen boven, twee voeten pal aaneen en wéér, zoef. 

Onder water zijn warme vlagen.  

Onder water gaat geen lichaam rillen en zo… 

Zo zwom ik soms een eind van mijn dochter weg, net als vroeger, toen ik dacht: doe maar 

even zelf, geen moeder als afleiding, dobber maar wat in je eentje. 

Best een waterrat, die Prija, komt ze aangestormd met haar armen, stap stap stap door het 

water of draait ze op de rug en dendert zich voort met haar benen, hoe dan ook, moesten we 

vaker doen, uurtje werd vanzelf anderhalf uur, vruchtje in haar buik maakte alles mee en wij 

zwegen daarover, als afgesproken, als het zwijgen van Stef en mij nu, stilte als niet-

noodzakelijkheid van woorden, water is genoeg, dat draagt, dat golft; wateroppervlak wijd om 

ons tweeën en daarboven lucht 

In ruime slaapkamer is geen woord nodig, geslapen zal er wel gaan worden, misschien wordt 

het nog donker maar als we wakker worden dan is het alweer licht. 

De vrucht maakte mijn waterrat dochter nog mee als vrolijk afscheid. 

Blijf maar in de buur, trouwens, vruchtje, misschien, als je wilt… 

Het woord „welterusten‟ laat ze zelfs achterwege; in het halfdonker vindt ze zijn lippen. Dan 

draait Sonja op haar zij. Voeten onder het dekbed vandaan, zachte dons over rest van haar 

botten. Slapen. 
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Hij schenkt de thee in, zet de pot terug in de muts, neemt het dienblad mee naar boven. Prija 

zit al rechtop, kussens in de rug, nachthemd over de opgetrokken knieën, haren als warboel 

om haar gezicht.  

„Kijk,‟ zegt ze. „De zon.‟ 

Komt gewoon op vandaag, bedoelt ze dat? 

Ze slurpt behaaglijk het eerste slokje thee en Niels is gerust. Zo doet ze altijd.  

„Eh, over een halfuur moeten we toch wel in de auto zitten.‟ 

Prija knikt. 

 

Toch nog even haar pa gedag zeggen en haar oom. Kan ook wel, daar niet van, maar helemaal 

naar de stal en weer terug. De zon is achter de ochtendmist gedoken. Zilveren gulden. Daar 

komt ze weer aangerend. 

 

Hij mag blijven, hij mag ook straks terug komen, om half elf.  

Prija kijkt hem aan. Hij overlegt bij zichzelf. Heeft ze hem nodig? Nee. Heeft ze iets aan hem? 

Nee, aan dit vervreemdende gevoel van hem heeft ze niks.  

„Ik kom straks terug.‟ 

„Uw naam?‟ 

„Niels.‟ 

Haar haren zitten in een staart vastgebonden. Het gezicht is een fractie stiller dan anders, iets 

witter. Niet: vervreemd, zoals bij hem.  

„Tot zo.‟ Hij strijkt een vinger over haar gezicht. 

 

Ze ligt in een bed. Er is een zachtgele sprei onder haar handen. Ze heeft het paarse T shirt aan. 

Ze kijkt hem rustiger dan rustig aan. Hij pakt een stoel, zet die naast het bed. Of ze thee 

willen? Of liever koffie? 

Het andere bed is ook bezet. Het derde bed is leeg.  

„Die heeft het niet gedaan. Duidelijk. Die bleef maar huilen. Ik hoorde het, ik was na haar.‟ 

„Wat vroegen ze allemaal?‟ 

„Of ik kinderen wilde. Ja, zei ik. Of ik wist dat dat moeilijker was als je ouder werd.‟ 

„Zo, onder druk zetten dus.‟ 

„Nee, gewoon om te peilen natuurlijk.‟ 
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„Mijn antwoord was blijkbaar duidelijk. Ik kon door.‟ 

„Wat had je dan gezegd?‟ 

„Punt één dat ik de pil slikte en punt twee: liever vanaf het begin gewenst dan per ongeluk 

begonnen.‟ 

„Zo ken ik je.‟ 

 

De Drie Gezusters serveert koffie verkeerd in hoekige kommen, 1,2,3,4,5,6,7 hoeken en een 

randje van goud. Tosti kaas leek haar wel iets, ik heb liever een bord lasagna. Ze is wel bij me 

en ze is niet bij me. Koop ik straks iets voor haar of doe ik dat niet? 

 

„Die weg in en dan moet het daar zijn. Ja, kijk.‟ 

Verdomd, ze is de auto nog niet uit en ze is de stal nog niet in en er zit nog niet een geit aan 

haar hand te snuffelen of ik zie haar ontdooien. Ze pakt zo‟n klein springding op, streelt de 

witte huid. Houten hokken en stro en hooi en een geit of tachtig en mijn geliefde is in haar 

element. 

„Eh, ik bent alvast op het terras.‟ 
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De mist van gistermorgen is er niet, gelukkig, maar toch vindt pa dat we moeten wachten, 

teveel dauw.  

„Dan wachten we maar. Kan ik mooi nog even gaan rennen.‟ 

„Ja, gisteren was het écht mistig,‟ zegt Prija. 

„De hele weg?‟ Ma. 

„Nee, vlak na Blokzijl was het opgelost. Waarom maken jullie geen hooi van dat gras. Het 

blijft toch nog dagen tropisch?‟ 

„Heb je niet die hele stapel rollen gezien? Hooi genoeg voor anderhalve winter of zoiets.‟ 

„Ik bedoel,‟ zegt Prija, „hebben ze niet meer aan hooi dan aan kuilvoer?‟ 

„Hooi  - en stro ook trouwens - geeft struktuur aan een dier. Anders krijg je van die 

melkmuilen.‟ 

Gegrinnik. 

„Niels was al vroeg weg,‟ zegt pa. 
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„Hij wou de files voor zijn.‟ 

„En hij wou toch vannacht bij jou slapen, lief vriendje,‟ zeg ik. 

„Ja, best wel.‟ 

„Was het rot gisteren?‟ vraag ik m‟n zus. 

„Nee.‟  

Pa smeert appelstroop op zijn boterham, net vertraagd. 

Ikzelf knip heel gewoon de theemuts open, schenk m‟n kopje vol. 

Ma is de enige die haar mes neerlegt en naar Prija kijkt. 

„Nee, niet rottig.‟ M‟n zus gaat verder. 

„Goed bewaakt, wie ben je, hoe heet je, kom je haar straks weer halen tegen Niels en plok, de 

deur weer dicht. Je merkt hoe belangrijk die deur is. Je merkt de rust die binnen heerst, dankzij 

die cerberus aan de balie. 

Eerst doen ze een echo. 

Dan moet je een maatschappelijk werkster spreken. 

En dan als ze het weghalen, zit er een verpleegster naast je. 

En dan sta je op en mag je in een bed in een minizaaltje en daar rust je uit en toen kwam Niels 

weer. En of we koffie wilden of thee.‟ 

De zon schijnt op het aanrecht. Een zomerzon klimt echt als een gek, hij laat ons hier om de 

tafel, een winterzon die zou ons met ons vieren hier in het licht zetten. 

Ma smeert een boterham.  

„Wat vroeg die maatschappelijk werkster eigenlijk?‟  

Ma is de meest heldere bij ons in huis. 

 

 

 „Of ik kinderen wilde. Ja dus. Of ik wist, hoe ouder hoe moeilijker. Ja dat wist ik. Liever 

gewenst en ietsje ouder.‟ 

„Een jaartje, twee jaartjes?‟ Pa doet een duit in het zakje. Hij grijnst. 

„Half jaar, volgende maand voor mijn part,‟ zegt Prija. 

„Gelukkig, wél nageslacht,‟ flap ik er uit. 

De anderen kijken me vragend aan. 

„Ik bedoel maar, ik denk niet dat ìk me voortplant.‟ 

„Dat dacht ik ook al,‟ bromt pa. 

De zon heeft het aanrecht losgelaten, maakt de korianderplant goudgroen. 
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„Yes, ik ga rennen.‟  

Eerst naar boven, korte broek aan. 
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Schuur wordt ontvangstruimte, keuken en bijkeuken samen wordt haar snoepfabriekje, kamer 

wordt kantoor en boven wordt haar eigen verdieping; Prija kleurt de vlakken op de plattegrond 

in, even nog wachten op Kannan, hij moet de afrastering verzetten, 

„Ik kom gelijk daarna, “deebeejen,”‟ zoals hij het noemt. 

Hele bussen vol huisvrouwen zullen terecht kunnen, meer parkeerruimte hebben ze nodig, 

samenwerking met andere bedrijven of liever nog, met een bedrijf op loopafstand, haha, hele 

sliert huisvrouwen wandelt naar „Den Cruythoek,‟ waarom niet. 

Het is niet het koelste weer om na te denken, ze heeft nog geen klap uitgevoerd of het zweet 

parelt al op haar voorhoofd, wacht, kijken of oom Died nog bessen heeft, sappige zure 

dieprode volle trosjes, Kannan is er toch nog niet. 

 

„Ze duren maar en ze duren maar, hoeveel weken al?‟ 

„Zeker al vier, lijkt wel of de vogels ze niet hoeven dit jaar,‟ zegt oom Died. 

„Hier bovenaan, beetje uitgedund, maar verder, kijk,‟ Prija trekt een tak omhoog. Bomvol.  

„Ze beginnen wel overrijp te worden.‟ 

„Ja, hier ook, doffe kleur.‟ 

„Snap jij waarom de vogels ze niet hoeven?‟ 

„Nee, snap ik niet, andere jaren moet je zorgen dat je ze voor bent.‟ 

„Te zuur kan niet.‟Prija ritst de bessen met haar lippen van het steeltje. Oom Died heeft bruine 

armen tot waar de mouw begint, het gaat daar op slag verder als witte huid. 

„Hé oom Died, kun je deze bessen eigenlijk niet drogen, net als de druiven?‟ 

„Zou best kunnen maar doet niemand. Te zuur.‟ 

Prija plukt een stel trosjes van de tak, staat te denken terwijl ze bessen eet. 

„Je wilt deze bessen echt vers.‟ Oom Died. 

„Nog last?‟ vraagt hij. 

„Helemaal niet. Zometeen DB met Kannan, over die tekeningen.‟ 

„Snel gewerkt, die architect.‟ 
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„Waarom drogen we deze bessen eigenlijk niet, nu, vandaag, bessen in de zon, klaar. Alleen al 

dat knalrode, of droogt dat in tot roze of zoiets?‟ 

„Ingedroogd,‟ zegt oom Died. „Eén en al pit wordt zoiets, met zure zweem. Een rode bes is 

geen druif.‟ 

„Nee, maar toch, stel je voor, sandesh-ruitjes met polderbessen.‟ 

Ze ritst een trosje langs haar mond. Dun schilletjes patst uiteen, zoetzurig sap tegen 

verhemelte, doet al vaag pijn, al dat zuur, tanden vermalen de pitjes. Volgende trosje. 

 

Oom Died komt terug met een hor.  

Ze leggen de bessen op het gaas, hele trosjes, met steel en al. 

„O jee oompje, hou jij de vogels weg terwijl ze hier liggen in te drogen?‟ 

„Tuurlijk, ik ga er de hele dag bij zitten.‟ Hij grijnst. 

In een mum is de hor bedekt met glanzende sappige rode bessen. 

„Prija aaa..‟ 

„Ja, ik kom eraan.‟ 

Tataam, dieprode vruchtjes aan groene steeltjes, zon, schijn op die hor, breek die schil, los op 

dat vocht, droog in en droog in en de bes wordt rozerood en de bes wordt eeuwig houdbaar. 

Tataam Kannan. 

„Ik ko hom. 
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De sleep hobbelt achter de traktor; waarom is er geen bredere sleep uitgevonden; een hele 

ploeg trekt deze traktor moeiteloos door de zware klei, dus een aantal tanden links en rechts 

meer; zou hem een paar uur werk schelen. Stef grinnikt. Paar uur werk schelen. De zon schijnt 

uitbundig, het is een zomer zoals in zijn kindertijd, elke dag trillende lucht als hij naar buiten 

ging, luiken dicht om het binnen koel te houden,  

„Kom,‟ zei grote broer, koeien die al dagen lopen te loeien omdat het gras op is, kom, koeien 

gaan in het verse stuk weiland; knecht maait de graspollen weg in het oude gras, broer komt er 

achteraan met de sleep en zo houdt hij de weilanden effen, kan de zode weer uitgroeien, vier 

keer per jaar zeker met de sleep over het gras en zo doet hij het hier nog steeds, halve eeuw 
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later, meer dan een halve eeuw later alleen, waar zijn de kleine kinderen hier op het erf, hoe 

moeten zij op hun beurt dit weer weten als ze hem niet vier keer per jaar uit zien rukken met 

de sleep, foetsie kleinkind, haha, allicht waren hij en Josje ook niet geboren, vader ziekelijk, 

andere kinderen al groot en daar kondigt zich nog een nakomer aan en daar floepte niet alleen 

Josje naar buiten maar ook hij nog. 

Boing boing boing, de sleep gaat lodderig over het weiland, harde kleigrond en elke 

oneffenheid waar de sleep op stuit, holder de bolder, bender maar over dit weiland, 

verspreiden maar die koeienflatsen en krab maar open de grond die de koeienhoeven hebben 

dichtgestampt; felle zon die komende week toch echt zal gaan eindigen als hij het weerbericht 

moet geloven; wilgenpluisjes zweven en koeien vreten zich te barsten, dat wordt een goede 

melkgift komende dagen, mooi zo. Wie is mijn vader, wie is mijn vader, ergens vaag stel ik 

me zijn gezicht voor, maar wat herinnert een kind van drie zich? Dien, ja, Dien, Dien heeft 

een sproetengezicht en twee vlechten en Dien tilt hem op, wat dondert het ook allemaal wie er 

zorgt; laat toch alles in de tijd verdwijnen; Josje is in therapie terwijl hij, Stef, de gestoorde is; 

ergens op een keer moet een mens zo door hitte omgeven zijn dat hij vanzelf oplost en 

meetrilt, niet dankzij De Moeder, wel dankzij de plek, de zon, de sleep die hort en stoot over 

het weiland; de tanden die door het gras snijden, gehavend weiland, gelijkelijk gehavend, 

graszoden kunnen weer ademhalen, kunnen weer uitschieten tot vers jong lichtgroen gras, 

amen, zijn hart barst bijna uit het lichaam, hijzelf barst bijna uit de traktor, Heilige Moeder, 

niks zijn wij zonder de zon dus hou maar op met dat Nieuwe Lichaam, met die Supramentale 

Mens, buffels en ossen en karbouwen van de hele wereld, trek maar over het weiland die 

sleep, haak die sleep maar vast achter de traktor, moderne boer, ijzeren golvende sleep 

waaraan pinnen gesolderd zijn, sleep, slöppe, tröppe, köppe, ik kloppe, ik hoppe, ik hoop doop 

kroop droop loop koop zoop zeep leep to creep to weep to sleep sleep slaap slaap sliep sliep 

sliep uit vlieg uit, keer maar die traktor en alle droge droogste dorste kleistof dwarrelt weer 

terug op het gras, half weiland klaar, dat haalt hij gemakkelijk voor het middageten, jammer 

van deze herrie, jammer van de diesel die hij gebruikt, het liefst zou hij nu heel stil gaan, als 

een pickupnaald over dit lege weiland, als de punt van een pen over het papier. Niets. 

Niemand. Zonovergoten vlakte, kaal, afgetrapt, afgevreten en ergens daar gaat zo‟n onooglijk 

per ongeluk geboren oud geworden mensje. Stef grinnikt. Hij gunt het zichzelf nog, deze 

verdwazing. Morgen komt de regen vanzelf. 
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„Gemiddeld 2,7 keer.‟ 

„Ja, omdat ze brokjes krijgen daarna,‟ zegt ma. 

„Nee, wie alleen voor de beloning gaat, bijvoorbeeld na een uur alweer, die komt er niet in. De 

computer registreert dat, poortje valt voor haar neus dicht.‟ Kannan. 

„Geen obesitas koeien dus,‟ grinnikt Prija. 

De linzentaart is stevige kost. Oom Died heeft voor de krop sla gezorgd, malse lichtgroene 

knapperige sla. 

„Vroeger waren er boeren die drie keer daags molken, ze stonden er ‟s nachts een keer voor 

op.‟ 

„Toch moeten die dieren dat contact met jullie missen,‟zegt Sonja. Ze snijdt een kleine punt, 

brengt die naar haar bord. 

„Kom op ma,‟ zegt Kannan. 

„Dat er verschil is tussen handmelken en machinemelken, alla, dat zullen ze vroeger best 

gedacht hebben: dat kán toch niet.‟ 

„Er waren er genoeg die dat zeiden,‟ zegt Diederik. 

Pa heeft nog geen duit in het zakje gedaan.  

Verdomde lekkere taart trouwens, wat een hartigheid, ze probeert een nog kleinere hap, yes, 

nog steeds één en al geconcentreerde smaak. 

„En jij dan?‟ vraagt Sonja. „Vindt jij dat zomaar goed, een robot?‟ 

Ha, ma is het ook opgevallen, dat hij nog niks heeft gezegd. 

„Het enige wat de koeien echt missen in mijn voorstelling is, dat de kalfjes bij hen weg moeten 

en dat wij die melk dan pakken, dát zou een oergevoel kunnen zijn wat wij hen ontnemen, 

maar die grens zijn we allang gepasseerd. Dus die robot, waar ze zelf op eigen tijd naar toe 

kunnen of twee mensen daar in de melkput die hen het melkstel aanschuiven? Waarschijnlijk 

is die robot diervriendelijker.‟ 

„Hoho, er wordt nog nagemolken, je kent nu tenminste elke koe,‟ antwoordt ma. 

„Hm, zo spreek je elkaar nog eens.‟ 

Haha, die pa van haar. Iedereen is allang voor de robot, behalve ma. 

Ze stapelt de borden op elkaar, brengt ze naar het aanrecht. 

Kannan heeft de schaal gepakt, eet de laatste bladeren met de hand. Malse gelig-groene 

bochtige bladeren. 
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„Beste sla, oom Diederik.‟ 

„Zeker.‟ 

Ma zet de yoghurt op tafel. De schaal met gewassen bessen. Wie wil, die pakt en ritst ze zelf. 

Wie suiker wil, die bestrooit ze met suiker. En dan een scheut yoghurt.  

„Gaan en staan waar ze willen, gemolken worden wanneer ze willen, wat wil een koe nog 

meer,‟ zegt ma spottend, oftewel: doe maar. Oftewel: we exploiteren die koeien, klopt, voilà 

om het met de woorden van De Moeder te zeggen.  

Pa staat op. Hij drukt de radio aan. 

Heeft iemand zo‟n moeder eigenlijk, die zo niets verdoezelt?‟ 

„Temperatuur van tweeëntwintig graden in het Westen tot vijfentwintig in het Oosten en 

Zuiden van het land. Verwachting voor morgen en overmorgen: daling van temperatuur; deze 

zal niet boven de twintig meer uit komen.‟ 

„Brrr,‟ zegt mijn broertje. 
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De kersen duren zo lang dit jaar. De bessen duren zo lang dit jaar en nu is daar de koelte die 

door de boom suist, die de struiken verfrist. Hebben de bessen ooit vijf weken geduurd en 

bleven de kersen ooit vier weken hangen aan de boom? Diederik eet een tros van drie. Kleine 

kersen, zwarte kersen, gerijpt aan de boom. Het smaakt naar de geweckte kersen van vroeger, 

zo verinnigd al, zo aromatisch. Is hij de andere jaren blind geweest voor hun lokroep of 

hadden de vogels de boom al kaal gevreten? 

Diederik pakt de ladder op, zet hem tegen een andere tak. Hij duwt even, de ladder staat goed 

stevig. Dan klimt hij omhoog. Zoeken hoeft hij niet meer naar de rijpsten, alles is rijp, alles is 

van het donkerste rood, schil plet hij in zijn mond, sappig vruchtvlees en pffft; hoe doet een 

vogel dat? Uitspugen, uitpoepen? Ineens weet hij wat hij gaat tekenen vandaag. Een kers. Een 

bes. Kersen. Bessen.  

Drie tegelijk in de mond, sap tegen wangbinnenkanten, tanden vast rood, schilletjes vast 

tusssende tanden, vruchtvlees is zo sappig; vier tegelijk naar binnen, mond met vier pitten; 

eentje nu, vruchtvlees richting „vergaan,‟ vruchtvlees nog net stevig, nog net stevig genoeg 

maar richting: hoeft niet meer, houdt het niet meer, laat maar varen die stevigheid, bijna maar 
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net niet. Er zijn al kersen die dof zijn, die plukt hij niet eens. Er zijn al kersen die al teveel 

meegeven, zijn vingers kleuren rood van deze rotte kersen. 

Heb je daar kersen Dien, in de hemel? Ik zou de boom allang leeg geplukt hebben voor jou en 

ik zou de plank vol weckflessen zien als ik in de kelder kwam; hebben ze daar ook 

kersenbomen Dien, daarboven?  

Rondom zijn hoofd is de bladerdos van de kers. Hij ziet nog geen stukje van de lucht. Koel. 

En met de wind suizend door de kruin.  

Met één hand houdt Diederik zich vast aan de ladder.  

In de andere hand zijn de zwarte kersen of noem het maar diepste rood. 
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Die Kannan. Geweldig idee, stichting Pimp de Polder. Nee, het ging eigenlijk anders. Zouden 

ze het huis en de schuur van Zwart tegen de vlakte gooien of zouden ze het restaureren? 

„Platgooien, dat kan toch niet,‟ had ze uitgeroepen. Hier hun huis en hiernaast het huis van 

Zwart, twee op de hoek, zo is toch de opzet van de hele polder. Kan toch niet ineens een heel 

ander huis maken van één van de twee.  

Ze giet het sap in de kuip. Ze giet nog langzamer dan langzaam. De melk moet kunnen 

wennen aan het zuur. De melk moet elk deeltje alvast op kunnen eten voordat daar een nieuw 

deeltje is. Wie alle citroensap ineens bij de melk giet, poe, zegt de melk, hier is geen beginnen 

aan, wat is dat wat hier binnen komt? 

Wie langzaam giet, die ziet hoe de witte deeltjes ontstaan, hoe ze tollen in de groengele wei. 

Niet alle sap nodig deze keer, haha, Pimp de Polder. Geweldig idee van dat broertje van haar, 

haha, school klaar en daar zit hij dan, thuis, ergens ergens moet hij toch weer naar toe met zijn 

ambities, Prija houdt de kan iets schever, druppel, druppel, melk, slok op, melk, jullie zijn de 

baas over jezelf, jullie trekken je samen tot vaste deeltjes die tollen en drijven en dobberen.  

Prija heeft háár plan ontvouwd: schuur wordt ontvangstruimte, huis wordt snoepfabriekje plus 

kantoor; bovenhuis wordt haar woonetage. 

„Ga je op kamers wonen?‟ had Kannan spottend gezegd. 

„Ik ga het huis uit,‟ had ze geproest. 
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„Jouw robot zorgt ervoor dat er meer melk komt, van die melk maken we panir en van die 

panir gaan we zoetigheden maken. Daar kunnen we meer mee verdienen dan alleen met die 

doosjes panir, toch.‟ 

De melk reageert krachtig vandaag. Kom maar op met dat zuur, we trekken onze eiwitketens 

samen, hier, dit is ons antwoord.  

Prija houdt de kan rechtop. Ze kijkt. Nog eentiende over.  

Ze kijkt in de kuip. Witte oersoep. Het tolt en draait. Wit zand in wei achtige oerzee. 
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Chère mother 

chère mère 

la père 

la mère 

la Pondicherry 

Franse kolonie, Frans brood, Duitse Vollkorn, alle culturen wilde de moeder. 

Beste Ganesha, in de loop van de tijd gaat alles naar hen tweeën, in de loop van de tijd. 

Chère mère 

in de loop van de tijd 

gaat alles naar 

in de loop van de tijd gaat alles naar onze twee kinderen 

in 

de  

loop 

van 

de 

tijd 

gaat 

alles  

naar  

onze 

twee  
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kinderne 

chère mère 

beste Ganesha 

haha 

rood 

Het licht in de keuken moest alweer aan en op het aanrecht is een glazen schaal met rood 

gevuld, waarom kleurt alles toch zo rood bij het koken, ook deze kruisbessen, wijnrood. 

Ook zwarte bessen, dieprood. 

Wat is rood voor een kleur aan deze ogen, dat rood waar de bessen in veranderen. Zet maar op 

met aanlengend water en laat maar pruttelen et voîlà, rood. 

bloed 

rood 

witte panir 

rode vruchtenmoes 

kleine potjes toch, bonne maman, minipotjes gratis bij de spanen doosjes met witte kaas, 

polder panir. 

rood en wit. 

Bladstille ochtend maman, bewolkte ochtend maman, slapende kinderen en leeg huis van 

Zwart en hoogzomer, zo koel maman, zo koel aan deze huid, zijraam open; daar hoor ik 

Kannan, trap af, koelkast open, slokslokslok, bijkeuken, buitendeur en en uit de koeien komt 

een witte straal en witte straaltjes worden witte plas en witte plas wordt  

vaste scheidt van vloeibare 

zandige scheidt van doorzichtige 

koe 

koe in thuis 

koe in stal 

thuis met tuin 

weilanden 

thuis met tuin en lucht 

zuurstof 

polder en Pondicherry 

koe sjokt 

mens stapt 
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vier poten 

twee benen 

zuurstof en aarde vast 

en adem en loop 

zit 

adem 

ribben opzij 

a 

dem 

ribben nog wijder opzij 

a 

adem 

en Stef ademt 

en koeien ademen 

en Kannan en Diederik en Prija boven 

a 

dem 
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„Hè, wat? Hoezo? Diederik? Mee?‟ 

„Ja, Diederik gaat mee.‟ 

Stef slaat het dekbed terug, pakt zijn pyamabroek van de vloer, stapt erin, steekt zijn armen in 

het jasje. Hij gaat liggen, legt het dekbed over hem heen. 

„Is hij jouw man of zo?‟ 

„Nee, hij is niet mijn man. Jij bent mijn man.‟ 

„Had je dat niet met mij kunnen bespreken?‟ 

„Jìj tekent niet, hìj.‟ 

Er is geen kind in huis, gelukkig, zaterdagavond, gedoucht en goedgemutst en wel kwam hij 

de trap op maar nu dit. 

„Moet ik soms in dat huisje gaan wonen en Diederik hier?‟ 

„Stel je niet aan.‟ 
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„O, ik stel mij aan als mijn vrouw met mijn zwager afspreekt, elke vrijdag samen naar atelier.‟ 

„Elke vrijdag? Aanstaande vrijdag.‟ 

Er is geen maan. De hemel is bewolkt. Het lijkt wel herfst buiten, zo donker is het ineens.  

Het kolkt in hem, het suist in zijn oren, hij is maar de domme boer, Diederik is de artistieke, 

tuurlijk, dat spreekt Sonja aan toch? 

„Moet ik ook gaan schilderen of zo?‟ 

„Wat je wilt.‟ 

„Ben ik niet goed genoeg soms?‟ 

„Je bent goed genoeg.‟ 

„Nou dan, waarom overleg je dan niet eerst met mij?‟ 

„Wat overleggen?‟ 

„Zéggen dan, waarom zég je het niet eerst aan mij?‟ 

„Jóu vraag ik toch niet mee.‟ 

„Ja. Maar. Zéggen.‟ 

„Ik zeg het nu toch.‟ 

„Nú ja, eerst tegen hem.‟ 

„Natuurlijk, het gaat hem aan.‟ 

„Ik ben toch met jou getrouwd, niet hij.‟ 

Stef wil diep onder de dekens, hij krimpt ineen, hij rolt zich als een bolletje op, er komen 

tranen uit zijn ogen. 

„Doe maar,‟ bijt hij Sonja toe. 

„Ga maar vrijdag en laat mij hier maar, dahaaag.‟ 

Hij omarmt zijn benen, hij legt zijn hoofd tegen de knieën. Over zijn opgevouwen lichaam ligt 

het dekbed, hij moet zuinig doen met adem. Hij wil wel weg hier, hij wil zo de auto instappen 

en weg racen, weg hier, de polder uit, terug, terug naar, terug terug terug, onder de beuk gaan 

liggen, in het hoge gras liggen, tegen de dikke beukenstam liggen of in het rommelbosje 

achter de schuur, daar, onder de donkere dennen, daar in de duisternis, languit in de naalden 

onder de donkere dennen, domme hennen, drommen mengen, kromme wensen, volle pensen, 

bolle hengsten, holle lenzen, wollen wanten, stomme klanten, houten wanden, klauter handen, 

klautert klimt klettert kruipt krimpt blinkt zingt wringt. 

Sonja is nog bloot.  

Haar arm komt langs zijn hoofd.  

Beetje schuiven. 
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Zijn hele bolletje past tegen haar buik. 

Dekbed om hoofd geplooid. 

Adem. Ademen. 

„best, natuurlijk, het is, wat ben ik, ik ben kleinzielig,‟ 

Hij brabbelt maar wat, de woorden rijgen zich pas in zijn mond aaneen. 

„Jij vindt mij stom, bewolkt ook al en herfst dichte hemel als herfst snap jij?‟ 

Hij kan het niet laten, hij brabbelt maar door. 

„Bos naalden grond ik lig Jonkersbos jij niet kent steken naalden prikken nee naalden zacht 

geurt hars laag dik suist wind tak kaal naalden bosjes woolkjes wit vindt mij Josje bent jij hem 

krom buigt stam den den den den “thuiskomen” roept zus roept zus roept Dien zus Dien roept 

Josje en Stef thuis naar huis komen.‟ 

Wat is het vroeg donker vanavond, onder het dekbed vandaan kijkt Stef in een donkere 

slaapkamer. Overal tegen zijn rug is Sonja, om zijn hoofd is haar onderarm. 

„Dien. Dien ging dood en ik was er niet.‟ 

Stef huilt. 
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„Zomers tot zaterdag, hoor je dat. Nog maar een stuk gras maaien?‟ 

„Goed. Eerste stuk bedoel je?‟ 

„Eerste stuk ja.‟ 

„En de gerst dan?‟ Pa denkt hardop. 

„Die kan er misschien ook al af, morgen? Vrijdag?  Ik ga zo met jou kijken. En wie gaat dan 

maaien? Jij? Ik?‟ 

„Ik maai dat gras wel,‟ zegt pa. 

Vier stoelen schuiven naar achteren. Pa pakt zijn pet van de stoelknop. Ik schiet in de overall, 

benen erin, armen naar achteren, inschuiven, overall dichtknopen. 

Buiten komen we in een lauw bad terecht. 

„Nemen we de traktor of lopen we?‟ 

„We lopen,‟ bromt pa. 

„Cichorei,‟ wijst hij aan. Heldserblauwe bloemstralen uit kale stengen.  

„Maakten we koffie van, in de oorlog.‟ 
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„We? Je was toch klein kind toen.‟ 

„Bij ons thuis dan. Van de wortel.‟ 

Als pa ooit omvalt, dan moet ik wél alles weten. 

„Dáár.‟ Hij wijst naar de bieten. 

„Die melde, die kon ik weleens weghalen.‟ 

„Maai ìk het gras dan zometeen?‟ 

„Kan. Die melde kan ook wel wachten.‟ 

Na de bietenakker komt de maïs, muur van hoge planten waar nog geen zuchtje wind door 

ritselt. 

 

„Pak maar eens een paar korrels.‟ 

Ik kies een aar, breek de spil, peuter een korrel los.‟ 

„Kauw er maar op.‟ 

Pa doet hetzelfde. 

„Wrijf een korrel tussen je vingers. Genoeg ingedroogd? Wat denk je?‟ 

„Proeft droog.‟ 

„Kom, we lopen een stukje de akker in.‟ 

Goed dat ik de overall aan heb, de gerst kraakt waar we lopen, bezemachtige aren op stijve 

stengels. 

„Deze korrel proeft vochtiger.‟ 

„Mjah, komt door de dauw denk ik.‟ 

Pa poetst een korreltje droog langs zijn mouw, steekt hem in de mond. 

„Jij.‟ 

Ik doe hetzelfde. Ik vermaal de korrel tussen mijn kiezen. Droge substantie voordat het zich 

met speeksel mengt. 

„Rijp, zou ik denken.‟ 

„Denk ik ook. Laat je het een week staan en zou het in die tijd regenen, dan ontkiemen de 

korrels zo ongeveer in de aar en dat moet je absoluut niet hebben bij gerst. Beter om iets te 

vochtig oogsten en kunstmatig drogen tot de zestien procent.‟ 

„Is er geen apparaat pa, om het vochtgehalte te meten?‟ 

„Dat is er. Dit is beter. In je mond keuren en vooral op verschillende plekken iets pakken. 

Witte dunne vegen in knalblauwe lucht. 

„Morgen combinen. Ik bel straks de mouterij.‟ 
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„Zou ik ook doen ja, morgen,‟ zegt pa. 
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Ze duwt het portier dicht, zou het liefst nu gelijk gaan rennen, nee, eerst omkleden. Prija 

roffelt de trap op. Blouse uit, broek uit, korte broek aan, hemd aan, klaar.  

In de bijkeuken grist ze de renschoenen van de plank. Buiten op het plaatsje knoopt ze de 

veters dicht.  

Ze steekt het hoofd om de deur van de kaasmakerij: 

„Ma, ik ben rennen.‟ 

Door het grint, de weg op. Die wind, vreemd, niet uit het oosten, wind om te beginnen in de 

rug en dat met deze lauwe warmte, kedoing kedoing kedoing, joepie, yes,  

„Alles in orde,‟ zei de dokter, met twee vingers in haar vagina voelde hij de baarmoeder, 

voelde met andere hand haar onderbuik,  

„Hè, zat ie zo laag?‟ had ze gevraagd. 

„Ja, hier, hier heeft het gezeten.‟ 

„en hier heb ik altijd geaaid,‟ had ze er uit geflapt. 

Ta tam ta tam ta tam ta tam, nooit komt ze bij deze man maar volkomen had hij haar begrepen 

en alsof de vrucht daar nog zat, zo had hij zijn glimlach gericht,  

kedan kedan kedan kedan, wie zo begrepen wordt, voelt zich op slag helder in het kwadraat; 

door de populieren rammelt de wind, het is een symphonie van jewelste,  

tetom tetom tetom, het bos, vandaag loopt ze helemaal naar het bos, helder en stevig zijn haar 

borsten weer, weg opgeblazenheid, het eigen lichaam weer waarmee ze rent en toch deze 

aanwezige afwezige,  

dzzzjww, de wind waait haar paardenstaart tot langs haar wangen, levende lucht, dat kan ze 

wel zeggen,  

oude huisarts omvat haar buik met on-schuwe blik, Niels niet, Niels is nog jong, Niels is 

Niels,  

laat maar laat maar laat maar laat maar, witte echte wolken en wind nu van opzij, kolen in de 

moestuin hier van groen tot paars en zweet dat haar overal tegen de huid plakt, wat een weer, 

geen wind uit het oosten maar uit het zuidwesten, westen? Tropisch luchtruim vanaf de 

overdadige akkers, voet raakt klinkerweg, 
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tatam tatam tatam en verder bevindt alles zich los, in luchtspikkels die voortsuizen, suis maar, 

ga maar waarheen de wind je blaast, 

Niels is schuw, Niels is in verwarring, Niels kan zijn buik niet strelen, het zat in háár buik,  

voi là voi là voi là zou ma zeggen. 
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Dat stro dat blijft wel liggen, dat zaad dat gaat in de container, één mens oogst het hele 

gerstveld. 

Halve dag. 

Kannan is niet de enige die oogst vandaag. 

Broem broem broem broem, grijp grijp grijp grijp, Diederik voelt de aarde bijna trillen van 

zoveel werktuigen. Hij zit op het plaatsje. Boer-in-ruste zit op het plaatsje en hoeveel oogsten 

maakt hij nog mee in zijn leven? Ineens is het dan weer zover. Ineens haalt iedereen de 

combine te voorschijn, smeert de bouten, poetst de assen en daar dendert het gevaarte over het 

land. Ineens is het volop kinderzomer en de gerst is weer rijp. 

Diederik houdt zich afzijdig. Hij is er bij, hier, vanaf zijn hoekje, gebogen over het vel papier. 

Op tafel ligt een kruisbes. Eén bes.  

Er lopen lijnen van boven naar opzij naar omlaag. 

Aderen van de kruisbes. 

Geraamte van de kruisbes waartussen het bijna doorzichtig is. 

Hoe schilder je het groen zo bijna vloeibaar? Glasachtig? 

In alle verten wordt geoogst en Diederik mengt wit bij, maar ook een heel klein beetje zwart, 

„Heb maar iets meer durf,‟ zei de juf. 

„Vermeng maar rustig met wat u nooit zou denken,‟ zei de juf en na de les heeft hij dan toch 

op zijn oude dag een hobbywinkel van binnen gezien en zich deze tubes uitgekozen en twee 

kwasten en een schetsboek. 

Sonja vindt niks raar. Dat is alvast heel gemakkelijk. Had hij dit vorige week niet gekocht, hij 

had hier niet zitten te schilderen, nooit had hij misschien geschilderd. 

Een kruisbes is doorzichtig.  

Daar binnen de huid daar schemeren de pitjes. 
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Zit hier te schilderen terwijl Kannan daar verhit over het land rijdt met zwaaiende roterende 

bewegende circelende armen, kom maar halmen, kom maar binnen, kom maar binnen, we 

schudden de korrels uit de aren, we splitsen stro en zaad, 

leeg zal het veld zijn waar Kannan al geweest is, hap hap hap, zo bewegen de ronde roterende 

armen de halmen naar binnen. 

Het is de zoveelste hoogzomerse dag die ik hier meemaak, laat mij maar stilletjes hier in een 

hoekje zitten, van ver klinkt het gebender; hier breek ik mij het hoofd: hoe maak je iets zowel 

doorzichtig als substantieel, zodanig dat de kijker denkt: ja, pitjes.  
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Het suist, het ruist goede moeder, er is weer wind in het luchtruim gevaren en mijn ogen 

zwemmen. Mijn ogen zijn zo moe. Mijn ogen hebben diep geslapen en ze zwemmen in hun 

vocht. De planten staan te bloeien, bloemen geuren en de wind waait het naar binnen, helroze 

phloxen, opzij in het perk. 

Een mens kan zo moe zijn moeder, boom ruist, week loopt ten einde, een mens kan zo moe 

zijn, de schouders willen zakken, de ogen drijven, de ogen willen dicht, wat heeft dit lichaam 

gesjouwd of zo, de schouders willen ineen vallen, loslaten willen die spieren naar 

schouderuiteinden, laten vallen als een kom om mijn keel en toch, wie diep geslapen heeft 

komt van zo ver weg, wie diep geslapen heeft komt ergens van verre, genadige afwezigheid 

naast dat andere lichaam, mijn man, Stef, Stef slaapt naar de ene kant en ik slaap naar de 

andere kant, als twee vlindervleugels liggen we daar, hij op z‟n zij en ik op m‟n zij, goede 

moeder, twee vlindervleugels zonder verband, onsymmetrisch, weldadig omsloten door eigen 

huid. Is laken wit? Laken is wit. Hoe ligt de één? Ze ligt met twee opgetrokken knieën, ene 

hoger dan andere, hand op bovenbeen, andere op kussen voor gezicht maar hoe die andere 

mens tegen de matras lag gedrapeerd? 

Suizen. 

Bladeren. 

Onsymmetrische vlindervleugels, ruggengraat is rand van vlindervleugel, ribbel ribbel  

suist 

ruist 
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goede moeder, prettig on-verband van vlinderlichaam, leegte tussen vleugels en niet eens 

leegte, niets dat daar is, niets dat daar zou moeten zijn, vlindervleugel nerven botten in eigen 

slaap 

goede moeder, alles wil ineen, alles wil zo terug naar daar liggen, wil zo niks vandaag, wil 

geen taken, wil niks, ontbijt is nog niet uitgevonden en melk is geen zee die verwerkt moet 

worden en koe is geen dier dat gemolken moet worden, niks, geen erf dat in orde gehouden 

hoeft te worden, plaats, anders niks en ik ging hier tegen het vloerkleed liggen, zo, plok, opzij 

en ik hoorde het nog ruisen en suizen en dan niet meer tot ik weer wakker werd 

ik zocht iets te eten 

een bes 

melk uit een uier 

een noot bewaard 
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Het is toch hun savanne-tje; ze moeten wel binnen de draden blijven maar daar is het dan toch 

van hen en wat ze niet lusten, dat laten ze gewoon staan. Diederik zwaait met de zeis, tegen de 

grond met dit kruiskruid, giftige plant, toevallig eten de koeien dat niet, geen toeval trouwens 

dat ze dit niet eten, werkelijk waar, een woestenij laten ze achter, een savanne-tje waar ze 

gegraasd hebben. Diederik loopt naar het volgende obstakel. Zuringpol. Ook al niet gek op. 

Zoef, mis, verduld, dat overkwam hem toch vroeger nooit, zoefzoef, daar zijgt het neer, 

opgeruimd, weg ermee. Tjongetjongetjonge, jullie doen ook echt maar net of jullie in de 

wildernis zijn, laten gewoon alles staan wat je niet hoeft, hier distels, daar, meldebossen, tjak, 

dzzzj, melde zijgt neer, mooi karweitje voor deze oude opa, ruim jij dat weiland maar eens op, 

doe dat maar mooi met de hand, tijd genoeg toch, zo‟n oude man; haha, Diederik dóet het 

zelfs liever zo, Stef en Kannan zijn meer van hup, spring maar even op de traktor, dender maar 

met de maaimachine over het land, mmh, doe hem maar de zeis en de benenwagen, verduld, 

schitterende straalbloemetjes, hoe weten die koeien toch dat de plant giftig is, zit het in hun 

genen? 

Er waait een wind door de lucht.  

Er komt een wolk voor de zon, ineens huivert Diederik tot de wolk weg is. 
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Nattig, alles nog nattig, vannacht geregend, gistermiddag geregend, ergens mengt de herfst 

zich met de zomer, herfst, in de herfst beginnen ze al met de bouw en Prija zit in India nu, 

werkbezoek, hoe maak ik de zoetigheden op grotere schaal dan thuis in de keuken, ik ga 

kijken waar ik verwekt ben, dat zei ze ook nog, pfff, kiel aan kiel uit, hij blijft bezig, zzzt weg, 

achter hem is het land leeg en waar de bossen omhoog steken moet hij nog zijn, veel veel 

groter oppervlak moeten de koeien eigenlijk hebben, kijk maar, ze vertrappen de zode,  

melken hoeft hij bijna nooit meer nu Kannan thuis is, oude man sukkelt weiland over met zeis 

en de zon die doet maar wat hij wil, weg kruipen, te voorschijn komen 

witte vlinder heeft zon in de bol 

witje, hier, hier is nog een bloem, te laat, ik maai haar af, daar, daar ligt de bloem, ik bloot het 

gras zogezegd, witje, zo zeggen ze het, ik ga het gras bloten, maaien eerst en daarna eggen, 

weg met die platgetreden aarde, trek die tanden van de eg er maar doorheen, tanden 

doorsnijden wat hoeven geplet hebben en het weiland wordt weer als nieuw 

duif ergens koert en vliegtuig herinnert aan zomer, meer dan dertien uur moet ze in het 

vliegtuig zitten, Prija, mijn nichtje, nee, mijn nicht, oom Died, ik ga ook kijken waar ik 

begonnen ben, doe maar kind. 

Er is geen zaterdagser werk dan dit afmaaien van deze bossen, weg met de pollen, niks meer 

dat nog uit steekt boven het weiland, leeg en schoon komt het te voorschijn en binnenshuis 

daar poetsen de vrouwen, nou ja, elders en in vroegere tijden, haha, hier is maar één vrouw nu, 

de ander is op studiereis, ik ben er dan tóch, zei Prija. 

 

Hij haalt het net niet. Dikke druppels komen op zijn kiel terecht, verspreiden zich tot cirkels. 

Diederik wurmt zich uit zijn laarzen, stapt de keuken binnen. Het is donker, het lijkt al wel 

avond. 

„Maart,‟ mompelt hij. Wat nu? 

Hij pakt de ketel, laat er water in kletteren, steekt het gasstel aan. 

Zitten.  

De regen klettert om het huis.  

De bomen buigen in de wind.  

En in de hoek van het rechterraam is de lucht alweer licht. 

Maartse buien Dien, daar was ik niet op verdacht in juli.   
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Hij veegt over de latten. Rugleuning droog, zitvlak droog, armsteunen droog. Stef legt de 

handdoek zolang op tafel. Zitten. Nu. 

Hij tikt een Caballero uit het pakje, klikt met de aansteker, pakt de mok en leunt achterover. 

Zo. 

Alle bomen zijn zwaar van de regen; het heeft geplensd vannacht, het grint is schoongewassen 

en hier tussen de stoeptegels is zand opgesprongen. 

Met terugwerkende kracht is Stef blij: gerst geoogst vorige week. Droog en wel in de silo. 

Mm, die koffie had een fractie sterker gemoeten. Staat hij er voor op? De filter staat nog in 

een kopje, op het aanrecht. 

Stef staat op, sigaret tussen de vingers, kom tussen vingertoppen, deur open, bijkeuken door, 

yes, laagje koffie nog onder de filter. 

Hij zit weer. Prettig bittere smaak nu tegen verhemelte. Hoelaat leeft Prija? Zes uur erbij, bijna 

twaalf uur is het daar.  

Ma heeft het beste deel gekozen, mailde ze gisteren vanuit Pondicherrie. Er was daar een 

gigantisch probleem aan het groeien, iedereen is zo ongeveer zestig, niemand heeft pensioen 

opgebouwd, er is geen aanwas van jongeren om voor de ouderen te zorgen als dat nodig is.  

Jouw ouders waren vooruitziend, had Lisbeth gezegd, moven, naar Nederland terug, een 

bestaan opbouwen daar. 

De bitterheid hangt in zijn mond. De sigaret is in een holletje van zijn hand. De gloeiende punt 

bevindt zich buiten het holletje, precies hier, op de splitsing van hand en vingers. 

Verdomd. Die dochter van hen. 

Ik heb gezegd dat Lisbeth bij ons oud mag worden, mailde ze. Genoeg te doen zometeen, als 

de groepen binnen stromen. 

Zo is het. 

Heldere dochter. Zakelijk. Hart op de goede plaats. 

Beste deel gekozen? 

Zo dacht hij er niet onmiddellijk over. De hut. Hun hut onder de boom die wel twintig meter 

hoog was; boom als lieflijkste dak,  slanke takken en licht bebladerd,  zoiets als hun plataan 

hier en alles wat aan bloemen uit de tuin knalde, 

saai hier, plat landschap hier. Maar wel eigen verdiende boterham, dat wel.  
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Stef drukt de sigaret uit. Hij pakt het hoopje handdoek van tafel, hangt het uit over de leuning. 

Dames, ik kom eraan. 
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Eén moment ziet hij Benno daar weg rennen, blauwe katoenen korte broek, T-shirt dat 

toevallig binnen handbereik ligt… 

Het is Kannan. De blauwe korte broek is zwart, zijn hemd is geel, dar rent hij over de weg, 

verduld, Diederik draait de andere kant op, hij gaat naar de winkel, hij doet de boodschappen 

per fiets, verduld, de generatie na hem rent, Benno rende, Kannan rent, Prija rent en de polder 

is hiervoor geschapen, wegen alleen voor aanwonenden, dat hoeven ze niet eens op een 

verkeersbord te zetten. Er kómt gewoon niemand anders, elke dag lijkt hier autoloze zondag, 

Had hij nooit tijd om te rennen dan? 

Tijd?  

Tijd zat maar niemand rende in zijn tijd, feitelijk heeft Josje, ja, het is begonnen met Josje, 

verduld, halve generatie na hem, sinds Josje rent de mensheid, studentengewoonte. 

Tegenwind. Zuidwesten wind. Eigenlijk doet hij ook aan sport nu, of je hier zuidwesten wind 

hebt of thuis vroeger, dat maakt nogal verschil, eigenlijk hoeft hij vandaag ook alleen maar 

naar de winkel om koffiebonen te halen. Bonen ja. Malen ja. Dat ding hangt al sinds Stef daar 

in de keuken, groene bloemen op crêmekleurig porcelein; hoe Stef ooit aan die koffiemolen is 

gekomen? Vanmorgen heeft hij hem eens uitgeprobeerd, krrg krrg krrg, verduld, draaide nog 

en nu is hij onderweg naar de winkel om koffiebonen te halen. Bestaan die nog? Maalt nog 

iemand zelf de bonen? 

De wind zeilt door de maïs.  

De wind blaast tegen de bomen, alles ruist en ritselt, Diederik moet echt kalmer aan doen, hij 

krijgt geen adem, verduld, dat was niet Benno, dat was Kannan, Dien is dood en Zwart is dood 

en hijzelf ploetert hier door het nieuwe land om koffiebonen te halen,  

ai, zet hem maar bij op het maïsveld, één van de duizend planten of plak hem maar aan de 

boom, één van de miljoenen blaadjes,  

welke gek gaat nu fietsen voor een pak koffiebonen, iedereen is al dood en hij zwerft hier over 

de weg, hoe die ook alweer smaakte, maalsel krrt krrt krrt, moeder maalt de koffie en het 

water op de kachel zingt, tjonge tjonge, was toch maar thuis gebleven oude gek, zie je dan niet 
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die wolken zeilen, is het soms herfst vandaag? Zijn de bieten al rijp soms daar onder hun 

bladmassa en is het tarweland al bijna een stoppelveld, pff pff pff. 

 

„Jawel, dat hebben we, sinds die Turkse gezinnen bij ons in het dorp wonen.‟ 

Diederik grinnikt. Hij zeilt naar huis met de boodschappen in de fietstas. Het water in de vaart 

rimpelt. De pet houdt hij in de hand, niet nog een keer zijn hoofddeksel achterna rennen. 

 

Hem zien ze niet meer buiten vandaag. Sinds nu weet hij weer hoe een koffieboon er uit ziet, 

groef in de platte kant, ondefinieerbaar bruin, onbedwingbare zin om zo‟n boon te schilderen. 

Rode bes. 

Kruisbes. 

Koffieboon. 

 

 

119 

 

Terwijl híj ergens in Marokko loopt, ploegt Kannan hier het gerstveld.  

Terwijl Sylvester op reportage is in de Rif, scheurt hij hier de klei open, compleet met 

verhakseld stro en al. 

Terwijl Syl daar de vrouwen het graan ziet oogsten, zit hier de man op de traktor. 

De man.  

De mannen daar, die zitten in het theehuis. 

Vrouwen maaien in de brandende zon, ze maaien het graan met sikkels. 

Hier is het anders. 

Prija is in India, ma moet dan nu toevallig de hele week werken, normaal gesproken doen ze 

om de dag de kaasmakerij. 

Er is geen toilet daar, mailde Sylvester en het water is schaars,  

„Ik loop hier te stinken.‟ 

Hij niet. Hij zal niet zeggen dat hij hier geparfumeerd op de traktor zit, maar zeker fris 

gedoucht en fris geschoren. 

De zoon des huizes – steek, jaloers? – kwam daar thuis in Levi broek en Boss overhemd en na 

één dag had hij die al verruild voor de kaftan. Zijn moeder en zijn zussen sjouwen het graan 

op hun nek naar huis, pa drinkt thee met de mannen van het huis, nou nee, had de zoon 
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gezegd, hij wilde echt niet hier blijven later, hij wilde naar Frankrijk, eigenlijk wilden zijn 

zussen dat ook maar wie zou dan moeder moeten helpen? 

„Je vader.‟ 

Haha, gelach van de zoon. Zijn vader? Aardige man, zijn vader, maar de mannen daar die 

deden geen flikker. Als ze naar het buitenland gingen, ja, dan werkten ze voor het eerst van 

hun leven… 

 

 

120 

 

Slaapdronken gaat hij de trap af. Hij doet de w.c. deur open, bril omhoog. 

Kletterdekletterdekletter. Ergens wil hij niks weten, hij wil zijn ogen het liefst dicht houden, 

dat glanzende oranje, die uitgerekte driehoek oranje, oranje? Goudoranje dan toch eerder, 

verlegen oranje. 

Stef trekt door, laat de deur half open, gaat de trap op, slaapkamer door, bed in. Hoe lag hij 

zonet? Hij ligt op zijn rug, handen op de buik, ogen dicht en slapen asjeblieft en kom terug 

oranje wezen, ik heb je ergens al meer gezien. 

Wie zijn ogen dichtkníjpt valt echt niet in slaap, losjes dan, geloken ogen zoals op de Oosterse 

beelden. Gleed het door water of zweefde het? Hij weet het niet meer. Haartjes, 

glinsterhaartjes als zilvervisjes of was ze glad? Begon als driehoek die bijna bijna bijna punt 

werd, zo eindeloos smal toelopend, verdulde waterwezentje, komt terug, heb je hier vroeger 

altijd gezwommen? Ben je weggepompt? Je kunt je toch niet verdelen over akkerweefsel, je 

kunt jezelf toch niet in duizend stukjes delen, je kunt toch niet in de klei wonen, woonde je 

hier in het water vroeger? Was dan weggezwommen naar het randmeer, genoeg water toch? 

Zijn wij hier op jouw plek of zo? Woonde jij hier en hebben wij hier nu een huis van steen 

gebouwd en een schuur? Stampen hier nu koeien rond waar jij eerst ronddartelde? Vertel me 

meer, kom terug, ik ken je ergens van, je komt me zo bekend voor jij oranje glad wezentje. 

Stef kan de slaap niet meer vatten. Hij ziet de polder voor zich als een enorme leegezogen 

kom, modder, harde korst, huisjes gebouwd en akkertjes geploegd, op de bodem van de kom. 

Naast hem ademt Sonja rustig, het loopt tegen de morgen, hij ziet het licht, licht dat hier de 

zeebodem bereikt, jaja, alsof het land gewoon verder gaat vanaf Kampen, kedoing kedoing en 

je bent in het nieuwe land, alles begroeid, bomen, stuiken, huizen, dorpen, nee nee nee, hij is 

niet meer zo bang als vroeger, bang dat de klei het water loslaat en floep, dat het water 



 409 

omhoog komt en alles bedekt en blijft stijgen, nee, hij is niet meer bang, vreemd genoeg is hij 

nooit meer bang tegenwoordig.  

Ze hebben de zeebodem hier bezet, zo is het. 

Ze exploiteren de zeebodem, zo is het.  

Met slim mensenverstand wordt het water hier weggehouden, zo is het. 

In Auroville andersom, daar maken ze de woestenij juist groen door water aan te voeren, 

mensen zijn vernuftige wezens, alleen, van wie hebben ze de plek hier weggenomen? Hij heeft 

haar eerder gezien. Haar? Het? Kom terug asjeblieft, kom terug, kom een keer weer terug. 

Het licht zegt: opstaan. De schemer is uit de hemel verdwenen. Koffie maken, sigaretje roken 

Stef, kom, opstaan. 
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Kedoing kedoing, ze is in de polder. Prija geeft gas. Ze is nog niet gewend aan alle groen in 

Holland, aan het platte, zolang is ze toch niet weggeweest, twee weken maar. Moeten de ogen 

zich dan al opnieuw instellen? Het moet hier wel enorm geplensd hebben, zo schoon zien alle 

koeien er uit. De Suzuki zoeft over de weg.  

Ze recht haar rug tegen de leuning. Geradbraakt, dertien uur vliegen, economy class, gaat ze 

nog even in het bos rennen of rijdt ze door naar huis? Rennen, yes, maar de renschoenen dan? 

Rennen kan ook op sandalen. 

 

De zon kiert recht door de stammen. Prija gaat over het pad, bomen aan weerskanten, jee, wat 

een ordelijk bos, stammen recht, bomen soort bij soort, haha, niet alleen haar ogen moeten 

afkicken van Pondicherrie. 

ik ren weer 

a dem kan weer 

al le kant-en op 

rug die recht zich 

ar men en be nen 

die heb ben weer al le 

al le ruim te 

pon di cher rie 
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wie eert nu de bot ten 

van sri au ro  

bin do en moe der 

wie wie wie wie 

eert nu de bot ten 

van twee do den 

su pra men taal 

su pra men taal 

wie wil dat nu 

wie wil dat nu  

su pra men taal  

su pra men taal 

doe mij maar de 

koe ien en hun 

melk en-daar kaas van 

ma ken met ei gen 

blo te han den 

met ei gen geest 

he he hel der 

of on hel der 

Omkeren nu, zonnestralen kruipen omhoog, oranje kaarsrechte lichtstralen langs kaarsrechte 

donkerste dennenstammen, joow pa en ma en oom Died en Kannan, johoow, ik kom er aan. 
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Er is een walnootdrieling van de boom gevallen, Diederik raapt het op, drie aaneen geklonken 

groene basten, Siamese drieling, mooi, vanavond schilderen. Hij legt ze in het grint, schoffelt 

verder. Niet dat de grond nu zo prettig droog is, juist niet, net nog iets nat juist, precies goed 

om dat zevenblad te lijf te gaan, kom maar op met die wortels van jou, glibber maar uit de 

grond hier, zevenblad, zevenblad, veel te romantische naam voor dit onkruid dat de kop 

opsteekt waar het maar kan, liever nog middenin de asters dan netjes langs de pol. Zevenblad, 

je zou ervan naar de spuit grijpen, verdelgen deze plant, verdelgen net als de boeren doen met 
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de aardappel, bespuiten dat loof, dood maken dat loof voordat de ziekte de grond in sluipt, 

bespuiten die aardappels, toppen bruin, bladeren die gaan hangen en binnen een week is de 

hele plant dor, dood, pootaardappel groeit niet meer verder , pootaardappel wacht in rijtjes 

aarde, natuurlijk, de boeren moeten wel, wat moeten ze anders maar intussen vreet hopelijk 

geen konijn meer van dat aardappelloof, nog geen muisje en intussen vreet hopelijk geen 

roofvogel weer zo‟n muisje op, bah, nee, dan maar liever hier zitten te vloeken op dit 

zevenblad, verdulde onkruid, stuur maar van overal stengels omhoog en ontvouw maar dat 

gekartelde blad van jou, de oude Diederik trekt het wel weer uit, liefst op een dag als vandaag 

waarop die bleekscheten van wortels zo de grond uit glibberen; van al dat bukken begint de 

grond te dansen, Diederik grijpt ernaast, tijd om te stoppen, bijna, dit stukje nog. 

Natuurlijk valt die walnootdrieling van de boom, plok, doing, te zwaar, weg ermee; alles zwelt 

aan de fruitbomen, alles zwelt of is het al herfst soms, dwars door de frisse wind schijnt de zon 

overdadig of moet je soms zeggen: dwars door de gloeiende zon waait een herfstige wind? 

Glashelder vandaag. Een glasheldere dag vandaag maar van al dat bukken gaat een mens 

dubbel zien, klein stukje nog, geen Zwart vanavond, walnootdrieling vanavond, verdulde 

zevenblad, heeft zich compleet genesteld in deze vetplant, trek maar rustig aan een stengel 

maar die breekt echt wel af, daar komt geen wortel de grond uit geglibberd, dat is al één 

kluwen van vetplantwortels en zevenbladwortels, moet hij plant voor plant uit gaan steken 

soms en wortels ontwarren en plant terug zetten? Op zijn hand daar landt een steenrode libel 

en of die hand nu doorgaat met zevenblad uittrekken, de libel blijft rustig zitten, steenrode 

smalle vleugels van gaas.  
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Niet dat ik geloof in gelijktijdig, nee, niet dat ik daar ooit waarde aan heb toegekend, maar iets 

daarvan, zoiets, iets van gevuld tegen gevuld, iets van zijn geslacht langs de bovenkant van 

mijn vagina, iets van alsof hij expres daar steeds langs komt en langs komt en iets van alsof 

mijn lichaam tot en met het hoofd aan toe zich voorbereidt. Op. Bestaat de plek? Bovenin? 

Verdomd, hij laat daar zijn geslacht langs gaan, verdomd, ik was toch al lang…. Verdomd, ik 

heb hem dit nooit voelen doen, ik weet het zelf niet eens… Ik weet niks. Ik weet niet eens of 

hij expres.. Of per ongeluk zomaar… Langs strijkt. Per toeval net onder deze hoek of.. Of toch 

iets.. Iets innigs. En uit gaat en in komt en alsof mijn hele lichaam bijna zal gaan niezen of 
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weet niet wat of wáár voor, maar iets. Iets. Iets gezwollens langs iets gezwollens daar ergens, 

in de bovenkant van mijn vagina, iets toevalligs gevulds daar, iets, bij toeval of extra innig of 

opper helderste opperste helderste atmosfeer die tot hier reikt, waarheen doet hij mij nu weer, 

straks toch allang, waarheen onderweg, doet hij mij… 

 

Vooral stil, juist stil, pink tegen pink en heel stil, niks niks niks op laten klinken.  
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Broembroembroem, broembroembroem, Prija komt tadamtadamtadam aangerend, het huis 

van Zwart ligt zo bloot nu de woestenij verdwenen is. Hijgend blijft ze staan op de weg. 

Broembroembroembroem, ieieieieie bzzzzt, weer een struik uit de aarde gehapt, sorry Zwart, 

maar wég ermee, zwarte aarde die overblijft, bessenrijen, abrikozenbomen, pruimenbomen, 

kleinfruitboomgaard en heel veel gras, alles wat geconfituurd kan worden zal hier groeien en 

de bezoekers zullen het met eigen ogen zien. Prija strekt het bovenlichaam naar rechts, naar 

links, ze buigt voorover, verduld, tweelinghuis van Zwart en van hen, ze strekt naar links, ze 

strekt naar rechts, zo huis, nu kun je alvast zien wie de nieuwe bewoner wordt, hier, ze hurkt 

en ze beziet de verlegen muren, stenen, glas en voordeur, hallo huis, ze komt overeind, 

masseert de achterkant van haar benen, los weer alles, die loonwerker zal wel denken: wat 

staat ze daar toch, kan ze dat niet gewoon thuis doen, jawel meneer, kan wel, maar deze 

aanblik van het huis van Zwart nu de hele voortuin gesloopt is, hier kan ik niet aan voorbij 

gaan, bloot huis met twee ogen van bovenramen, dus ik sta hier maar wat te strekken en te 

rekken, behalve wie je ziet is hier ook nog iemand die je niet ziet, iemand die in mij zit, in 

mijn buik zit, voordat ik naar het vliegtuig rijd vrij ik met Niels en ergens in Pondicherrie daar 

raak ik bevrucht, nog gekker meneer de loonwerker, zelf ben ik ook verwekt in Pondicherrie, 

wat ik zei? „Pon di cher rie.‟ Point zero hier rondom het huis van Zwart, lege aarde met rractor 

sporen, zwaai zwaai zwaai hier met de armen, omhoog die armen en wijduit omlaag langs 

haar lichaam en nog een keer omhoog, ogen half dicht, hallo huis, wat ben je verlegen te 

voorschijn gekomen, alles wordt leeg, alles gaat uit jou, alles wordt wit, alles wordt schoon en 

dan kom ik in je wonen. Ik? Wij dus. 
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In plaats van linksaf te slaan naar het dorp stuurt Diederik de auto rechtsaf. De ruitenwisseers 

zwiepen op normale snelheid, gestaag valt de regen en deze gestage regen die lijkt nog wel zo 

te blijven, dichte grijze hemel. Hij kon toch best weer nog eens in Kampen kerken, in het dorp 

mist niemand hem, voorin hoeft hij tegenwoordig niet meer te zitten en Zwart is dood, die rijdt 

niet meer mee met hem. 

 

Kedoing kedoing, zeiknat zijn de bomen hier in het oude land, glimmend groen, zwaar van de 

regen. IJl grijs gordijn hangt over de wereld, rustig zwaaien de wissers heen en weer en daar is 

het dijkje waar zoveel over te doen is, hier begint het; als vanzelf stuurt Diederik de auto naar 

rechts, Benno ja, Benno had vrienden die meededen aan het Zwarte Dijk projekt, hoe heette 

die ene vriend ook alweer, lang haar, dun als een aal, Ronald ja, Ronald en dan die andere met 

die zwarte bril en met die pijp, John, verduld, zo vergeets is hij nog niet. Terwijl de 

ruitenwissers zwiepen, gaat de auto over de bochtige dijk, er is geen volk hier op de weg, wie 

niet naar de kerk gaat komt het huis ook echt niet uit, gestage regen die voorlopig niet 

ophoudt. Tien voor tien, die kerk moet hij dan maar laten schieten; voordat hij in de stad is, is 

het al tien uur.  

Diederik draait de auto naar rechts, remt af, staat stil. Ruitenwissers uit, hier zit hij. 

Kontaktsleutel omgedraaid. Stil. Gestage regen tikt tegen het dak. Gestage regen misvormt de 

ruiten, hij kon best even een stukje gaan lopen. 

Het regent minder dan hij dacht. Diederik doet zijn jas aan, sluit het portier af.  

Hier kijkt om zich heen. Hier staat hij, ergens op het Zwarte Dijkje, ergens waar weer duizend 

plantensoorten terug keerden nadat de kunstmest ophield, vakken van een vierkante meter om 

jaar na jaar te inventariseren, lange dunne jongen en man met zwarte bril, wat is er van hen 

geworden? 

Hij begint te lopen. Groen, alles is overdadig groen, vette weilanden voor vette koeien hier op 

het Kamper Eiland. Oude bomen, oude terphoeve ginds, oude kerktorens die Kampen 

markeren. Oud land. Welk deel van de dag het is? De regen daalt neer, de hemel is grijs, geen 

zon die de tijd doet verstrijken en toch tikt de klok.  

Diederik kijkt naar zijn schoenen, netjes zwart gepoetst, netjes ketst de regen af en op zijn 

hoofd draagt hij een hoed. Hij moet niet te nat worden, hij moet nog genoeg op kunnen 

drogen, ze moeten daar geen verzopen kat zien thuiskomen. 
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Het zwartbonte jongvee staat schoon te grazen, schoongeweekt en schoongewassen zwart en 

wit graast in het weiland, glanzend zwart en uiterst wit en knallend groen. 

 

Hij keert terug. Oude dijk ooit aangelegd, tijd verstrijkt maar als het regent gaat het 

ongemerkt, geen Dien meer die hem naar de kerk vergezelt, geen Zwart meer; Stef ging al 

nooit en zijn gezin al helemaal niet, niemand die weet dat hij hier loopt. Hoe bepaalden ze die 

vierkante meters dan, zetten ze er paaltjes omheen, hoe vonden ze hun vierkante meter anders 

terug, elke zaterdag?  

Had hij geen horloge, de tijd kon net zo goed teruggaan, geen zon die markeert vandaag, 

zondag, dat wel, zon dag en wie zegt dat ik dan in de kerk móet gaan zitten, het zal God een 

worst wezen of hij hier loopt of in de kerkbank zit, zoveel snapt hij ook wel, wat dat betreft is 

hij toch tamelijk goddeloos geworden sinds Roorda, jammer dat hij weg is, die vrouwelijke 

die ze nu hebben is ook best goed maar toch, die Roorda die zette je echt aan het denken. Het 

is nog geen tijd om te herkauwen, die koeien lopen nog rustig te grazen, aha, betrapt, toch iets 

om het dagdeel aan af te lezen, ergens in de middag dan gaat de ene na de andere er bij liggen 

en dan komt die brij weer omhoog en daar gaan ze weer, her kauwen en voorgoed inslikken. 

Ergens zou je denken dat het lichter wordt. Er is werkelijk van alles te beleven in dat ene 

kerkuurtje, het is Diederik vreemd te moede als hij de auto weer opent. Hoed op achterbank, 

jas over zitting naast hem. Starten, verwarming hoog, ventilator hoog, ruitenwissers aan en 

ergens verderop om zien te draaien of zal hij de hele dijk af rijden en dan over de provinciale 

weg terug? Tien over half. Tijd genoeg.  

Hij kijkt opzij en naar achteren, draait de weg op. 

 

 

126 

 

Ze is zo trots als de pest. Ook ík krijg een kamertje in huize Zwart, haha, de baby krijgt een 

kamertje en ik krijg een kamertje. Op slag twee wezens die met haar onder één dak mogen. Ze 

neemt mijn zaad mee, eerst al naar Denemarken, ze slikt geen pil en hup, ze is zwanger, thuis 

slikt ze de pil weer want ze weet nog van niks. Zwanger. Weg vrucht. Dan neemt ze mijn zaad 

mee naar Pondicherrie, verdomd, vers zaad, verser kan niet, we neuken en ik breng haar naar 

Schiphol, koffie snel mee in de auto, toettoet, daaag allemaal. Geen pil meer, nee, die slikt ze 

al twee maand niet meer, hoelang blijft zaad goed? Twee dagen? Drie? Daar in den vreemde, 
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daar versmelt het één en het ander en als ik haar terug zie, zie ik het dan al? Wanneer zie ik 

haar terug, hoelang daarna, twee weken daarna, kan een mens dat dan al aflezen aan haar? 

….in overweging nemende dat eenderde van de cliëntêle door hem is ingebracht destijds… 

Niels kijkt op van de laptop. Knalblauw is het achter het raam, witte wolkenvegen, Prija heeft 

dienst in de kaasmakerij, zondag of geen zondag, die melk van de koeien die stroomt gewoon 

toe, of ze straks, ja? Wat? 

… en in aanmerking genomen dat betrokkene onder de paraplu van de BV dit klantenkontakt 

heeft kunnen intensiveren, zodanig dat hun omzet waarde met een faktor drie gestegen is, 

stellen wij voor om de volgende verdeelsleutel te hanteren:.. 

Ja? Wat? 

Dvdeetje was goed, zei ze, uit eten was ook goed zei ze, 

… voor zover de klanten dit wensen uiteraard – zal hij vertrekken met medeneming van de 

navolgende bedrijven die in totaal een negende van de omzet van afgelopen jaar vormen.. 

Of ik trots ben? Ik ben er best trots op, maar het speelt zich alles nog zo in haar af, vorige keer 

had ik immers ook trots kunnen zijn, ik sta er tamelijk buiten, daar komt het wel op neer. En, 

vanzelf, hier is alle ruimte van de wereld voor een kleine, dus laat maar mooi groot worden 

hier, ik meld me wel, ook ik hoor bij Prija, ook ik hoor bij Prija, net als de kaasmakerij en net 

als de kleine zometeen, ze knalt door het leven met een vanzelfsprekendheid; ik stel de vraag 

nog niet eens: kom je in mijn buurt wonen. Nee. Ik doe het er mee. Ik meld me wel en ik krijg 

zowaar een werkkamer in huize Zwart. 

.. Singer. Dodemans. Proficall BV. Van Zanten. Bol BV. Timmer. Daamen. Punt. Venzenden 

naar. Als bijlage.  

„Kijk er even naar, tot morgen, groet, Niels.‟ 

 

 

127 

 

De polder staat in het nachtelijke licht als hij moet plassen, de polder staat in het maanlicht, de 

maan is vol. 

Het landschap is zó vol licht rondom zijn huisje, dat Diederik de wc de wc laat en het slot van 

de buitendeur opent, klik.  

Hij heeft niet eens iets aan zijn voeten, zo merkt hij. Stoeptegels en dan gras en nu hij eenmaal 

buiten is, wáár plast hij? Hij plast nooit meer buiten, behalve als hij op het land is. Hij plast 
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nooit hier op het erf, maar nu is hij naar buiten gekomen in pyama, vreemd helderblauwe stof 

met witte bies bij de manchetten, verduld, ergens kan hij toch gewoon plassen. Opa‟s en 

vaders plasten toch vroeger allemaal op het erf, hier aarde, ik kletter een vruchtbare straal 

tegen je aan, nee, hij ziet Stef nooit buiten plassen, Kannan ook niet; het gras is oneffen aan 

zijn voeten, wel ja, een molshoop waar hij half op trapt, afpoetsen maar tegen het gras, zijn 

rechtervoet skiet over de sprieten en bij het prikkeldraad staat Diederik stil. Helder staat de 

maan aan sluierachtige hemel, vrijdag zou nog een zwoele dag worden, tweeëndertig graden 

misschien wel en daarna komt er regen. Hier. Hier is de plek. Diederik houdt de pyamabroek 

omlaag, pakt zijn penis, richt de straal naar het weiland, over het schrikdraad heen. Haha, hier 

gras en daar gras maar geen boer plast meer op zijn eigen erf tegenwoordig, weg ermee. De 

laatste druppels vallen waar hij staat. Diederik zwiebert zijn penis droog, dan laat hij het 

broekelastiek los. Zo. Netjes weer opgeborgen. Rustig liggen de koeien te slapen, de nacht is 

fris nu, er is geen filmpje zweet meer op zijn gezicht, kan een koe ook zweten, kan een koe 

ook beseffen hoe aangenaam de nacht is, de nanacht, weg plakkerigheid? Ergens klinkt een 

vliegtuig.  

Diederik draait zich om. Zijn huisje staat daar als in een film, overbelichte witte kozijnen en 

dakpan voor dakpan geribbeld zichtbaar. De kastanje staat driedimensionaal voor de lucht 

uitgehouwen, teer beweegt haar kruin in de wind. Geritsel. Gesuis.  

Diederik strijkt met zijn voeten over de stoeptegels, wég aarde, wég sprietjes gras. Hij gaat 

naar binnen. 

 

 

128 

 

En dan niet meer roeren, juist niet meer, gewoon alleen aan de kook brengen, sap toevoegen, 

wel tegen de kook aanhouden, even, sap is koud natuurlijk maar nee, niks geen borrelend 

gekook en niks geen geroer door de massa, wie roert voorkomt juist het stremmen evenals wie 

heftig laat koken, juist tegen de kook aan en dan heel langzaam het citroensap bij gieten, bleke 

gele straal in witte massa; ergens klitten zandige witte deeltjes en laten wei achter.  

Alle ramen van de kaasmakerij staan open, horregaas houdt de vliegen buiten, er had allang 

onweer zullen zijn en omslag van weer, razende stormen en striemende buien maar er gebeurt 

niks. Wel is er frissere lucht die binnenstroomt. Ze legt de hand tegen de metalen kuip. Koel. 

Afgekoeld. Werkelijk waar, met die hittegolf van de afgelopen dagen was alles hier lauw.  
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Groene vloeistof en wittige deeltjes. Ze pakt de handloupe van de plank. Genoeg gestremd? 

Of nog te troebele wei? Laatste sap nog bijschenken of zo laten? Het is geen kunst, ze kan 

kannen vol citroensap bijschenken maar een mens wil geen panir die het glazuur van de 

tanden doet springen. Klein beetje citroensap nog, klaar. 

Prija zet de kan in de koeling. Laat maar even die panir. Laat maar even, nee nee nee, niet 

gelijk laten uitlekken, even niks, even laten worden zeiden ze in Pondicherrie, niks meer 

roeren, niks meer verhitten, niks. 

Brengt Niels de zuidwester stormen mee vandaag, ze kan hem voor de bui uit zien rijden zo 

ongeveer, ze ziet hem al rijden, ze is benieuwd wat hij nu weer wil regelen, vaderschapsacte, 

wie er voor zorgt, wat hij betaalt, wachten wachten, nee nee nee, wacht, beduidde Donya haar, 

nog niks door die doek gieten, vanzelfsprekende Hollandse doortastendheid en 

vanzelfsprekende Indiase wachttijd, haha, waar had Donya het over, over de panir natuurlijk 

maar zijzelf. Niks niks niks wil ze regelen na die heftige ingreep van drie maanden geleden, 

het ene gaat zo, het andere gaat zo, hopelijk heeft hij veel werk te doen dit weekend en zeurt 

hij haar niet aan de kop.  

Het drukkende van gisteren en eergisteren is voorbij, frisse lucht dwarrelt binnen door het 

horrengaas, waar blijft die heftige omslag van het weer? Spring maar hoog, spring maar laag, 

klonter maar stilletjes verder hier in mijn buik, wie eenmaal heeft ingegrepen die weet wat niet 

ingrijpen betekent, basta Niels, amen uit, ga maar lekker die fusie doorrekenen, mwha, soms 

krijgt ze bewondering voor wie naast haar kan leven. 

 

 

129 

 

Verdomd, je hoeft maar even naar het dorp te zijn gefietst en weer terug, alleen maar even de 

dagelijkse broden te halen en je weet het al. Voorbij. Graanvelden vol stoppels en 

aardappelvelden zonder loof. Bietenvelden vol melde en maïsvelden met drogende planten. 

Voorbij. Ook de zomer voorbij.  

Stef heeft de nette kleren verwisseld voor de daagse, loopt naar het huis van Zwart. Puin 

afvoeren, nobele taak van de oude vader. Overal puin, cement, kalk.  

Stef pakt de kruiwagen op, stuurt hem over de plank het huis in, Zwart z‟n huisje, ontheiligd, 

mensje dood, huisje onteigend, muren die nog blijven staan maar dat is alle, bijkeuken en 
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keuken en kamer tot één grote L, niewe generatie maakt korte metten. Hij pakt een brok puin, 

dondert het in de kruiwagen. Nog een stuk.  

Naar buiten kruien, plank over duwen, in container kieperen. Terug. Gelukkig niet meer dat 

broeierige weer van vorige week. Binnen klinkt de drilboor hol. Stevens Aannemer heeft twee 

mensen gestuurd, halve wand gele tegeltjes en witte, verbrokkelde, waar het toilet was, 

gehavend huis, maar goed dat Zwart dit niet meer ziet. Ziet hij het niet meer? Stef pakt de 

brok puin op, klabaaatsj, in de kruiwagen. Over de plank de deur uit. De zon houdt zich schuil. 

De walnoot draagt veel groene bollen, halverwege de stam heeft Zwart ooit een tak 

weggezaagd, enorme glooiende kut in de lengte van de stam, donkere spleet met kale 

geopende lippen waarna de schors weer begint, werkelijk alles heeft een kut, trrt 

bonkebonkebonk, stof stuift omhoog waar het puin terecht komt, een douche vanavond is geen 

overbodige luxe. Vanaf het slaapkamerraam komt een slurf omlaag, puin bonkt er doorheen, 

muur weg tussen de twee kamers boven, afbraak hier, één en al afbraak van een huis dat nog 

lang niet zo oud is als zijn geboortehuis. Preciezer gezegd: vijftig jaar oud huis. Prija zal de 

bovenverdieping gaan bewonen, met baby, met Niels misschien, soms of vaak, hoe zal het er 

uit gaan zien? Weet zij ook niet. Verdomde laconieke instelling van de jeugd. Moet je daar 

wel alles uitbreken, daar beneden? Ja pa, daar gaan we de zoetigheid maken en als we daar in 

de toekomst een aparte ruimte voor bouwen dan wordt dat mijn woonruimte, prachtig toch, 

zoveel plek. 

Prachtig; hij draait zich maar eens een Caballerootje, was hij dan zoveel consistenter vroeger? 

En Sonja? Er breekt wat zon door de wolken, Stef kijkt omhoog, zilveren gulden achter dunne 

sluier, nou dan, wat mekkert hij toch over deze verandering, Sonja en hij hebben geen kapitaal 

vernietigd, vermeerderd zelfs, doe maar vierentwintig keer tienduizend, minstens; het zal aan 

hen toebehoren dus zwerf maar wat door het leven, feitelijk zoals jullie vader en moeder dat 

ook deden. Stef slentert naar de weg met zijn sigaretje, twee koolwitjes die elkaar strak 

achterna schichten; vliegtuig; half Nederland gaat op vakantie, half Nederland komt terug, 

bijna is de zomer voorbij, laat maar komen die striemende regens, de kale wereld, de kou, de 

nattigheid, in de silo‟s is het zaad opgeborgen en in de kuilen verzuurt het gras, rustig legt den 

landman zich terneer, haha, in gedachten hoort hij een kinderstem, Prija achtentwintig jaar 

geleden, Kannan zesentwintig jaar geleden en volgend jaar opnieuw, breek maar af de boel 

hier, Zwart dood, Prija met nieuw leven, gluur daar maar onaangedaan door de wolken 

zonnetje, lager dan een maand geleden of moet hij zeggen: zon beziet de aardbol van een 
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andere hoek, ja, natuurlijk. De tabak prikkelt zijn verhemelte, de gloeiende punt verwarmt zijn 

vingers, nog één trekje, Stef drukt de peuk uit in het grint. 

 

 

130 

 

Er zijn zoveel lieveheersbeestjes dit jaar, las hij in Oogst, ja, hij kan het geloven, dat fokt maar 

aan, rode schild kruipt in perenholletje, legt eitjes of zoiets en nu is de ganse holtewand bezet 

met okergele mini lieveheersbeestjes, ganse holte bedekt, oftewel luilekkerland voor de 

kleintjes, vreet je maar een weg oftewel, moeder kan rustig met één minigaatje beginnen en 

samen met het kroost vreet ze zich een hol, verduld, ze vreten zich een eigen hol. 

Hij probeert het met zilver, heel dun, hoe krijg je die gele schildjes glanzend, alles rond strak 

glad, geeft automatisch al een indruk van glans; ook wel weer slim genoeg om een hangend 

exemplaar te kiezen en ook wel weer slim genoeg om bij de steel een holte te kiezen, naar 

boven open, gedragen door de peer, verdulde slimmerikken maar dat hij na kerktijd de 

verkeerde kant op reed, dat zit Diederik nog steeds dwars, dat je zo vaag beseft, hé, ik zie iets 

vreemds, maar dat hij toch al zeker een kilometer het dorp uit was, ai, hij is maar ver rondom 

gereden, niet keren en weer het dorp door, die is gek zeggen ze dan. Zwart, houd maar een 

plaatsje vrij, ik wil echt geen aftakelend geval worden hier. Ja, mooi zo, holletjes bezet met 

mini okergele bolletjes en met één rode, aiaiai, dit heeft hij nog nooit gezien, nooit goed 

opgelet of zijn er nu dit jaar gewoon alderebastend veel? 

Diederik staat op, knipt het licht aan, ai, de eerste keer, dat de lamp alweer aan moet voordat 

hij naar bed gaat. Met een zucht gaat hij zitten. De tekening ligt in onbarmhartig licht. De peer 

klopt wel ja, groen met een zweem van geel. De steel klopt ook, vezelig, bruin, glad, afgerond, 

beetje bruin nog vanaf de steel, klopt ook. Holletje in de peer is duidelijk te zien met rafelige 

randjes maar dan? Hoe krijgt hij die vleugels gladder? Hoe krijgt hij die schildjes glanzend en 

dan nog een zwarte stip op elk schild?  

Hij pakt zilveren kleurpotlood, strijkt zo ongeveer over elke boreling.  

Zwart. Nog een fijn zwart puntje op elk schild.  

Klaar. 

Diederik legt de kleurpotloden terug in de richels.  

Peer naar buiten brengen. 

Cacao maken en naar bed. 
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131 

 

De bomen langs de weg ruisen alsof ze al dor zijn. Kannan ritst zijn trainingsjack tot aan zijn 

kin dicht, koele wind vandaag. Wat een geluk, deze koelte, straks weer de hele dag puin 

sjouwen, niet meer in die bedomptheid van gisteren.  

Straks. Gisteren. Tatam tatam. Kale velden en lege platte wagen in de hoek van het veld, platte 

wagen nog niet opgeborgen, maar platte wagen wel leeg van strobalen, tatam tatam tatam 

tatam, verdomd die Sylvester, hij mocht op gesprek komen in het Zuiden, daar hadden ze zijn 

artikelserie over de gastarbeiders gelezen, zo iemand konden ze wel gebruiken, haha, 

natuurlijk, potentiële doelgroep, praatpraatpraat, ja, we willen je wel, 

tatamtatamtatamtatam, het parkeerterrein van Den Cruyttuyn is nog leeg, is hij jaloers dat 

Sylvester zomaar een baan kan krijgt en dat hijzelf thuis zit, beetje puin loopt te ruimen de 

hele dag? Nou nee, ze gaan er hier een bloeiend bedrijf van maken, net als daar bij Den 

Cruyttuyn.  

Bij de slagboom strekt hij z‟n armen, z‟n rug, z‟n benen. Hij ritst het jack los, knoopt het om 

zijn middel en rent het bos in.  Doe maar een flinke omweg vandaag, hij wist trouwens nog 

niet zeker of hij die baan zou accepteren, reizen, dat wou Sylvester immers, dat kon bij hen 

ook, had mevrouw de hoofdredacteur gezegd maar ze had wel haar voorhoofd gefronst. Naar 

alle landen van herkomst mocht hij op reportage, wat hij maar wilde. 

De bosgrond is zacht aan de voeten, boomstam ligt dwars over het pad, ligt hier al een 

eeuwigheid en vandaag neem Kannan een sprintje, springt over de stam, jazeker, hij blijft dan 

wel thuis maar hij is echt niet aan de plaats geklonken, o zo, dacht Sylvester dat soms, wacht, 

hij zal het laten zien, Kannan draait zich om, rent, springt over de boom, kijk welke boog ik 

boven de grond maak, nog een keer, kijk dan, één twee, hup, kun jij zo lang boven de grond 

blijven Sylvester, ik ben niet gekluisterd, kijk dan, ik draai me om en zoef, ik zwaai over de 

boomstam heen, elke wandelaar gaat al over het nieuw gevormde pad, met een bocht om de 

kruin heen, niet dit vriendje van jou, Kannan, kijk Sylvester, kijk dan, één twee, hup, zie je me 

nu Sylvestertje, hier laat ik de grond los en waar kom ik neer? Hier, zie je nou of moet ik het 

nog een keer doen, kijk, ik neem een aanloop, zie dan, kijk dan wat een afstand ik overbrug, 

nog een keer kijken, kijk dan, één twee, daar ga ik, ik ben kapot van dit gesprint, genoeg 

gezien nu? Ik blijf dan wel op één plek maar ik laat die grond ook zomaar los, ik neem 
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gewoon een grote sprong, ik sprint in de vaart, verdomde Sylvestertje, had dan toch ook één 

zinnetje bij je mailtje gevoegd: wanneer  kom  je.  

 

 

132 

 

„Bepaal jij dat of bepaal ik dat,‟ snauwt ze. 

Ze draait zich op haar ander zij. Stef snapt er gewoon niks van, hij is gewoon bang dat ze 

altijd daar is, poeh, hij kent alleen maar werken en koeien en sigaretten. 

„Ben je soms bang dat ik elke dag weg ben?‟ 

„Helemaal niet. Ik zeg alleen maar: hoeveel ruimte hebben we hier, we kunnen toch ergens 

wel een tuinhuisje neerzetten of een caravan, dan kun je daar toch je beelden maken.‟ 

„Pff, beeldhouwen in een tuinhuisje.‟ 

„Nou, een lege schuur dan, daar zijn er genoeg van hier in de polder, meer dan genoeg, dan 

hoef je toch niet helemaal naar Kampen?‟ 

„En dat bepaal jij? Wat ik hoef en wat ik niet hoef?‟ 

Stilte.  

De zomer houdt zo aan deze zomer, het dekbed is al te warm zo gauw ze eronder ligt, Sonja 

slaat het terug, alleen heup nog bedekt, rest bloot. 

Grr, schuren zat hier, inderdaad, meer dan genoeg lege schuren maar ze wil juist uit de sfeer 

van de boeren, ze wil beeldhouwen tussen andere mensen die niet raar staan te kijken oftewel 

ze wil dus…  Ze wil dus… Ze wil dus juist naar Kampen, ze wil hier een beetje weg, hij heeft 

dus gelijk, ze wil hier een beetje weg, ze wil iets stads om zich heen? 

Ze draait zich op de rug. 

„Ja, ik wil naar de stad. Ik wil in de stad beeldhouwen.‟ 

„Hier is veel meer ruimte te huur voor veel minder geld. Bij Joosten misschien op het 

Noordeinde, of daar op de Neushoornweg, je weet wel, daar naast die ene arbeiderswoning, 

staat ook al lang leeg.‟ 

„Kan wel zijn, toch wil ik naar Kampen.‟ 

„Je wilt hier weg?‟ 

„Voor dat deel wil ik weg hier, ja, klopt.‟ 

„Ik had je nooit mee moeten nemen, hier naar toe.‟ 

Stilte. 
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Had ze daar willen blijven. Niemand die raar opkijkt van haar beelden. Had ze hem alleen 

willen laten gaan? 

„Ik wil naar huis, ik wil naar de polder, ik wil naar mijn zwager.‟ 

„Doei Stef, ik red me hier wel met Ayah en met de tweede op komst, vriendinnen genoeg, plek 

genoeg om te spelen, zuiver eten. Had ze daar willen blijven? 

Ze hoeft maar aan Lisbeth te denken en ze weet het, ál teveel van hetzelfde daar, al teveel 

opgenomenheid daar, nee, deze klei hier heeft ze nodig gehad. 

„Ik had deze tijd voor geen goud willen missen, jij, de koeien, kaasmakerij, had ik nooit willen 

missen. 

„Maar?‟ 

Zijn stem klinkt zo klein. Zijn stem klinkt zo toegankelijk. 

„Maar. Dat leventje heb ik ook gemist, natuurlijk, dat vind ik vrijdags terug in Kampen. Dat 

wil ik meer. Zometeen is de kleine geboren en zit ik niks anders te doen dan oma te spelen. 

Prija doet de zaak, ik doe de zaak nìet meer en ik pas wél op. Dat wil ik voor zijn.‟‟ 

„Je wilt dus niet weg van mij of zoiets?‟ 

„Nee. Hier ben ik de boerin die aan het afbouwen is, hier ben ik de oma. Daar ben ik buiten 

alles.‟ 

„Het is dus niet zo dat alles je spijt?‟ 

„Nee, wat zit je toch dramatisch te doen?‟ 

„Ik… eh,  ik wilde weten … eh, ik wilde dit maar even weten.‟ 

Stilte. 

 

Het is er toch nog van gekomen. Zonder de heftigheid. Zonder de vanzelfsprekendheid 

waarmee hij anders in haar is en beweegt en zich uitdrukt, ze kan hem niet helpen deze keer, 

niet troosten, zijn zaad wil wel komen maar waar is de doorgang? Het lukt hem, net wel, net 

niet? Ze weet het niet.  

 

Hij ligt op haar. Zo liggen ze heel lang. 
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Zacht zet ze het dienblad neer. Hij slaapt nog. Ngg ngg ngg klinkt het.  
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Prija stapt in bed. Ze plant een tweede kussen achter zich, pakt de komt thee tussen haar 

handen. In het oppervlak weerspiegelt het raam. Als ze een slok neemt ziet ze haar eigen 

gezicht.  

Ngg ngg ngg, nog steeds, verdomd, dát was het geluid, er was helemaal geen stormvloed. 

Het water zakte, ergens had iemand de stop eruit getrokken, zoiets droomde ze, verbaasd had 

de bemanning om zich heen gekeken, het water dat maar zakte en zakte, de boot die mee 

omlaag ging, gorgelende geluiden als van een echte gootsteen, verdomd. Toen ze een 

voorsteven boven het water zagen verschijnen, sloeg de schrik hen écht om het hart, help, 

scheepswrak, in rap tempo kwam het karkas tevoorschijn, nee, help goede god, stuur 

watervloeden, springtijen, noordwesterstormen, daar kunnen we tegen vechten maar dit. In 

snel tempo zoog de bodem het laatste water in zich op, grijnzend staarden meerdere wrakken 

hen aan, help goede god, geef ons waterstormen, geef ons stortbuien, gééf ons had de kapitein 

gebeden en daar had de bodem bewogen, duizenden glinsterende aalachtige wezens krioelden 

rondom de boot en één stak haar platte voorkant omhoog, 

Prija neemt een slok thee, ngg ngg ngg, ik drink jouw thee zo meteen ook op, slaapkop; 

de kapitein hoorde een stem. Hij boog over de reling, iets glasachtigs, helemaal onder de 

modder, kwam tevoorschijn, iets als een goudvis en met vrouwenstem sprak het:  

„Deze zee zal weer gevuld worden opdat gij weer kunt varen maar slechts als u één ding 

belooft.‟ 

„Ja ja, „ zei de kapitein. 

„Plons alle pasgeborenen in het water opdat wij hen zullen zegenen, vertrouw dat we ze weer 

naar boven zullen sturen en wie dit niet vertrouwt, die is haar pasgeborene kwijt.‟ 

„Ja ja, ik beloof het,‟ stamelde de kapitein en op dat moment zag hij het water opborrelen. Hij 

ving nog een glimp op van het aalachtige vliegenvlugge wezen, hij zag hoe haar lange lijf 

werd schoongewassen en in duizend bochten door het water gleed. 

Prija trekt het dekbed hoger om zich heen, hoe zág het eruit, intens dof oranje, zoiets als 

aardbinnenste, van gloed naar stollen,  

Ngg ngg ngg, verdomd, heeft ze alleen maar iets over babyzwemmen gelezen gisteravond en 

droomt ze dit, die baby‟s schijnen echt floep weer omhoog te stuiteren als je ze ploing in het 

water laat vallen, duwt dat water zélf hen dan omhoog of zoiets? 

Ze begint aan de thee van Niels. Grijs raam spiegelt in het oppervlak.  
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Kedoing kedoing, thuis. Kannan bestuurt het busje. Nog niet half vol, dat was alles. De matras 

moest op latten komen te liggen, een bankstel kwam er niet in, één tafel met twee stoelen in de 

kleine achterkamer, dat was alles.  

Ja, of hij zaterdag mee wou rijden naar Beverwijk, of mocht Sylvester anders het busje lenen, 

hij wil van die blokken kopen, banken zonder leuning, aj, die vriend van hem is helemaal 

gehersenspoeld door Marokko.  

Ze liepen door Kampen, met vier lange stukken hout en met veertig dwarsstukjes, best grappig 

om samen een lattenbodem in elkaar te timmeren en niet te weten of je daar ooit op zult 

belanden;  

brede lege graanakkers, in banen gemaaid, baan heen, baan terug en rollen stro in de hoek 

gedeponeerd, opgestapeld, blijft daar de hele winter liggen? Wordt nog opgehaald naar het 

eigen erf? Populierenblad al geel in de berm, wat zit een mens hoog in het busje, afgang, 

achteruitgang, een keer houdt de zomer het voor gezien, de zomer, deze zomer, bah, zo 

speciaal was het niet, de aandacht van Sylvester voor hem, denk maar niet: baan nu dicht bij 

huis, dus zie ik hem vaker. Misschien wel minder vaak zelfs. 

„Ik wil geen bed. Ik wil mijn futon op kunnen rollen en weg.‟ 

„O.‟ 

Hij voelt zich nú al achtergelaten. 

De ene blijft thuis, de ander reist zich rot. 

Wist hij toch? 

Over de maïs heen kan hij zelfs vanuit het busje niet kijken, dát zal een opruiming zijn als die 

eenmaal geoogst is.  

Maar híj dan? 

Hij wil gewoon de koeien, amen uit. En dat is nu eenmaal geen nomadenbestaan meer, zo is 

het. Haha, gekluisterd aan de stal, gekluisterd zelfs aan de robot als alles doorgaat. 

Bah.  

Gekluisterd. 

Zal hij met Sylvester meegaan? 

Om te beginnen maandag, naar het Oosten van Turkije? 
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Hij kan best meegaan, maar dan moet hij er wel tegenkunnen dat hij lúcht is. Lúcht voor 

Sylvester. Zijn hoofd staat helemaal niet naar een vriend. Reizen en schrijven, dat is wat hij 

wil. 

„Ik moet mijn matrasje kunnen oprollen zo gauw ik dat wil,‟ oké geliefde, doe maar, ga maar. 

En hoe zit het met mijzelf? Ik wilde toch graag het bedrijf overnemen, waar is mijn trots dan? 

Ik hoef me toch niet te voelen alsof ik me hier begraaf in de Noordoostelijke? 

„Solliciteer man, je kunt toch best één dag werken of twee dagen of twee halve, je hebt die 

school toch niet voor niks gedaan.‟ 

Verdomd, hij heeft gelijk. Misschien wil Oogst mij wel of Agrarisch Dagblad of anders maar 

de weekkrant, basta.  

Verdomd, die weekkrant, natuurlijk, de polder promoten, er gebeurt hier ook van alles, het is 

hier echt niet saai. 

„Je gaat je toch niet begraven in de polder.‟ 

Broe oe oe oe m, Kannan duwt het gaspedaal in. 

Ik zal niet aan je zitten te trekken man, tróts, dat zul je op mij zijn en anders niet. 
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De steelpan staat gekanteld aan de hemel; sikkeltje maan duwt haar moeder omhoog en hoe 

zou hij dit alles nog volgen als de melkrobot gearriveerd is? Gaat nog ooit iemand vroeg 

opstaan als dat niet meer hoeft, inderdaad, wie is hij nog als hij niet meer vroeg opstaat? Hoe 

laat zet een boer met melkrobot de wekker eigenlijk, zét hij nog een wekker? En schuift hij 

zijn Caballero een kwartiertje naar achteren dan en begint een boer met melkrobot gelijk met 

ontbijt? 

Er sjezen nog vakantiegangers heen en weer door de lucht, condensstrepen als moderne 

scheidslijnen doorkruisen de hemel, vakantie, jazeker, één van de generaties zou op vakantie 

kunnen, de andere generatie blijft thuis voor de bliep. 

Stef neemt een trekje. Mijn god, hoe hij deze vroegte vervloekt als de wekker gaat en hoe hij 

deze vroegte omarmt als hij eenmaal hier zit.  

Zuidhollandse vaders zoals die van Sonja, die al om vijf uur opstonden, Achterhoekse moeder 

en broers en zusters die om zes uur opstonden, in één klap verandert dit door de melkrobot. 

Zou Kannan een broer als compagnon hebben, zou hij dan ook een robot besteld hebben of 
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dan toch eerder een nieuwe melkput met zes keer zes plaatsen of zoiets, met andere woorden, 

gaat hij uit van één mankracht, Kannan, met andere woorden, Diederik doet niet meer mee 

noch pa? 

Alles staat waar het staat aan de hemel, alles verbleekt in het licht, het wordt weer dag, alle 

ster kolossen dobberen rond in het heelal maar voor ons zijn ze er niet meer, hoogst 

interessante constatering op de vroege morgen Stef, hij neemt een trekje. De vage hitte 

prikkelt zijn verhemelte, vliegtuig alweer, dat knalt maar heen en weer door de lucht, wordt hij 

ook zo iemand? Wat wordt hij eigenlijk? 

Zeur niet man, bij Sonja thuis is alles al dood, hoe vroeg ze vroeger ook opstonden, geen koe 

meer in de stallen, geen opvolger daar in de statige hoeve dus wat zit hij hier te mekkeren over 

die robot? Mekkeren, emmeren, mmh, nog een sigaret dan maar?  

Piekeren, zeurpieten, rondmalen, ronddolen, hoofdbreken, meer weet hij er niet, proleten, 

profeten, gegeten, ontbeten, verweten, verstreken, vermetel, bescheten, bemeten, verzwegen, 

bewegen, bestegen, gelegen, gelegen, komt het gelegen, kom ik gelegen dames, ik ko hom… 

Langzaam loopt Stef naar de stal, sigaret in zijn mondhoek.  
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Eiwitpercentages aan de lage kant, eiwitkwaliteit daarentegen goed en dus is er goed brood 

mee te bakken. Men vermoedt dat de hoge opbrengst de percentages heeft verdund.  

Gerst. Gerst lijkt dit jaar niet geschikt als brouwgerst. Verduld, hoe zit het dan hier met de 

moutstroop? Diederik is weer even klaarwakker. Hij zit buiten de Oogst nog te lezen, eigenlijk 

is het al veel te donker.  

Bieten. Bieten zowel op zand- als op kleigrond vertonen droogte verschijnselen. Ze laten de 

bladeren hangen. Menig boer is al aan het beregenen. Anderen laten dit achterwege, verdienen 

de energie- en water kosten zich terug in meeropbrengst? 

Zij gingen echt niet beregenen vroeger thuis, maar sowieso was de zon daar minder 

onbarmhartig, rond elk perceeltje stonden bomen en dat geeft hele vlakken schaduw, ja ho, 

wacht, onttrekken ook water aan de grond dus juist ook daar eerder droogte in gewas 

misschien? Bij Dien thuis? Nee, ook daar hadden ze geen installatie, niemand had toen een 

beregeningsinstallatie, toch. Haha, ze zouden bij Dien wel in staat zijn om met een gieter langs 

elke biet te gaan, bij wijze van spreken dan, hè Dien, verduld, ik heb toch al zo‟n ontiegelijke 
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slaap, kun jij je daar nog iets bij voorstellen. Het schemert alweer zo vroeg, ik wed dat het nog 

geen half tien is, verduld, alweer een hittegolf in aantocht Dien, het houdt maar niet op dit 

jaar, ruik jij het vers gemaaide gras soms ook. Kannan wou nog een perceeltje inkuilen, de 

hoeveelste snee dit al is? De vijfde al? Het is zo onmundig zacht weer, ik zit niet vaak buiten 

na de koffie maar vandaag dan toch wel Dien, de zon gaat onder, of nee, de zon ís onder, half 

tien zal het wel zijn zoiets, zie de banen daarginds, roze en paarse lijnen, wat zeg je? Wat 

bedoel je? Die kronkellijn daar, ja, zoiets, het komt me nog bekend voor, heb ik geloof ik van 

gedroomd alleen dan zoef, zo gingen ze door het water, wat zeg je, zeegodin, hè, hielpen 

schepen op drift, legden de golven stil, Dien, je bent in de war met Jezus en Petrus. Niet? Is 

ook hier gebeurd in dit lullige IJsselmeertje? Ik dacht dat die Urkers toch echt alleen exclusief 

de Heere Heere aanriepen. Zagen haar wegglippen, wat zeg je, Da ni a, Da  ni  a? Oranje roze 

wezens die wegglipten in de kalme zee? Je zit in mijn hoofd Dien, daarom denk je dit oftewel 

daarom denk ik dit, slaperig bovendien en dat betoverende roze daar, kom, ik ga naar binnen, 

ik ga naar bed. 

 

Het lijstje ligt plat op het nachtkastje.  

Hè. Diederik kijkt naar het raam. Heeft het zo naar binnengewaaid? 

Hij zet Dien overeind. 
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Het is een nacht waarin een laken nog te warm is 

om te beginnen 

om te beginnen in elk geval en…   

maar of het daarvoor ook te warm is… 

een keer moet de laatste keer zijn, een keer zal dit toch ophouden, deze vleselijke vereniging 

zoals de Hollander dit zegt…  

of komt het door de lauwheid van deze avond; er is gewoon geen verschil tussen wat ze 

inademt en waar dit in terechtkomt, gelijkelijk warm, gelijkelijk van lauwte, hoe zou een 

benauwd mens het op een avond als deze nog benauwder krijgen, help, ik krijg geen lucht 

meer, zou Klaas kunnen denken, Klaas, komt hij komt morgen bij Diederik of was dat 

overmorgen? 
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Nee, die lauwe lucht, haar maakt het allemaal niks uit; ze heeft mee geholpen met hooi 

binnenhalen, ze is allang blij dat ze ligt, lauwe nacht of geen lauwe nacht, alle botten liggen, 

alle holtes zijn van zweet gezuiverd, lauwe douche straal langs oksels, langs lies, langs 

borstonderkanten, langs nek zelfs waar het haar overheen valt, van zweet gezuiverd lichaam 

door zeeploos on-heet water ligt hier languit gestrekt en is tevreden dat het ligt, duizend of 

hoeveel hooibalen aangepakt en opgebouwd, geradbraakt lichaam hier, en hooi ligt opgetast in 

de schuur,  

geradbraakt lichaam van wettige echtgenoot eveneens languit,  

ook allang blij dat hij ligt…  

hier liggen ze, een laken is bijna al teveel… 

 

gekraak van matras, hij komt over haar gebogen, hij maakt het daar nat met zijn eigen 

speeksel, 

komt in haar, verdomd, hij krijgt zichzelf uitgedrukt en ergens in haar begint iets, lege ronde 

knikkers van lucht, luchtledige gekleurde kralen verplaatsbaar en wel, borrelen op, uit het 

niets, opgedolven niets in dit geradbraakte lichaam…  

 

verdomd, achteraf, achteraf bezien was de vorige keer niet de laatste keer, 

geplette gedroogde sprieten gras tussen strotouw geperst, keurig opgetast in de schuur, 

wachten geduldig op de winter, wachten op koeienmagen, 

ergens aan voeteneind laken, laat maar. 
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Nee, hoeft ze niet. 

„Om twaalf uur kom ik je weer halen.‟ 

De schoondochter stapt de keuken weer uit. 

„Wat zal ik zetten Klaas, thee? Of liever koffie?‟ 

„Koffie, als je hebt.‟ 

„Dat heb ik. Hier, asbak.‟ 

Diederik doet water in de ketel.  

„Dat is mooi, dat Andrea je bracht.‟ 
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„Ze is een beste schoondochter. Ze klikt nooit.‟ 

„Je bedoelt?‟ 

„Nou ja, als ik er buiten nog eentje rook.‟ 

„Ben je op rantsoen dan? 

„Mag eigenlijk helemaal niks meer van de dokter. Van Fina mag ik er drie per dag.‟ 

„‟s Morgens en ‟s middags en ‟s avonds,‟vult Diederik aan. 

„Juist.‟ 

Ze grinniken. Twee kleine jongens.  

„En koffie?‟ 

„Inderdaad, alleen maar ‟s morgens.‟ 

Weer gegrinnik. 

Diederik kijkt op de klok. Kwart over twee. Nog geen kwartier binnen en de stemming zit er 

al in. Hij maalt de bonen. Bijna vol. Hij wrikt het glaasje heen en weer, schuift het uit de 

koffiemolen, houdt het onder Klaas z‟n neus.  

„Vijfsterren restaurant meneer.‟ 

„Ga maar zo door. Dan kom ik elke middag.‟ 

„Mij best. Nog wakker geworden vannacht? 

„Ja, het ging goed tekeer. We lagen er net in.‟ 

We. Diederik schenkt water op. Luchtbelletjes geven regenboogkleuren. 

„Had je dat gelezen?‟ vraagt Klaas. 

„Wat?‟ 

„In Zeeland, vrouw dood, ze haalde de koeien naar binnen.‟ 

„Hè, hoelaat was het onweer daar dan?‟ 

„Of, hoelaat melken ze daar dan?‟ 

„Die Zeeuwen melken echt niet laat. Zeeuwen zijn brave mensen, de buurman, die kwam daar 

toch ook vandaan.‟ 

„O ja, die nu dood is.‟ 

„Ja, die.‟ 

„Hij was toch nog niet zo lang bij de kerk?‟ 

„Klopt. Hij is veranderd van zwart naar licht.‟ 

„Waarom?‟ 

„Stijgt iets gemakkelijker.‟ 

„Je bedoelt: ten hemel, als je dood gaat.‟ 
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„Ja, dat bedoel ik.‟ 

 

Lopen kan wel, een klein stukje. Klaas loopt aan de arm van Diederik. Het grint loopt 

moeilijk.  

„Hier is de weg. Jij zegt maar hoever je wilt.‟ 

Klaas knikt. Lopen en praten gaat al niet meer samen, begrijpt Diederik.  

„Was zeker lastig voor jou, gisteren, eergisteren, die hitte. Je was natuurlijk blij met dat 

onweer.‟ 

Klaas knikt. 

„Daar, je ziet het, helemaal aan het verbouwen. Beneden komt een grote werkruimte, voor 

Indiase zoetigheden. Boven gaat Prija wonen.‟ 

Ze kuieren verder. Verbeeldt hij het zich, of is het ook zo? 

„Verduld, die kruinen worden alweer dunner. Hier, deze lege plekken op de weg, anders 

nooit.‟ 

„Mooi,‟ brengt Klaas uit. 

Hij wijst naar de koeien.  

„Mooie zwartbonte hè.‟  

Gegrinnik. Waar blijft de tijd. 

Klaas staat stil en draait z‟n voeten om. Terug dus. Zijn rode gezicht is nog roder.  

Een mens is gezegend als hij nog niks mankeert.  
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„Kijk, dit wordt het.‟ 

„Die ken ik.‟ 

„Die?‟ Prija is verbaasd. 

„Ja, die. Die zwom hier in de zee.‟  

Oom Diederik houdt zijn bovenlichaam scheef, stuurt de kwast langs de zijkant van het kozijn.  

„Nog wakker geweest, met dat onweer?‟ 

„Ja, wel even. Ging niet echt hard, toch?‟ 

„Nee, dat is waar. En nu, najaar in aantocht en voorjaar in de bol?‟ 

„Nou nee, maar ik dacht, paar mooie dagen, ik kon best alvast een kozijn doen.‟ 
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„Als je deze klaar hebt, dan kun je wel bij ons aan de gang.‟ 

Het kozijn wordt gebroken wit. Keurig strak afgeplakte ramen. Evengoed is ze verbijsterd. 

Komt ze hem het logo laten zien, ként hij het. 

„Weet je nog, toen we in Lelystad waren?‟ 

„Ja.‟ 

„Daar las ik verhalen, over ene Danea, half vrouw, half meermin. Als zij opdook, ging de 

storm liggen.‟ 

„Zo is het.‟ 

Oom Diederik buigt zich nog meer. Hij houdt de kwast losjes in de hand, schildert het smalle 

randje in drie streken. 

„Je kunt het écht goed.‟ 

„Het is precies goed weer om te schilderen. Wind waait. Zon schijnt.‟ 

Windvlaag beweegt het vel papier in haar hand. Yesss. Zoiets. Dat moeten ze in het echt 

maken. Super soepele stof die golft bij de minste wind. Yess, zoals ze daar door het water 

gleed, zo wappert ze hier boven de kaasmakerij. 

„Schiet het al op daar?‟ 

„Ze zijn met vier man aan het stucken. Moet klaar hè, voor april.‟ 

 Ze legt het blaadje onder haar voet, trekt de blouse strak over de buik.  

„Kijk, oom Died.‟ 

„Mooi zo,‟ bromt hij. Hij buigt het lichaam naar de andere kant. Strijkt met de kwast omlaag. 

Prija pakt het vel papier weer op. Hoe losjes hoe zeker haar oom kan schilderen. 

„Wat een onweer toch hè, eergisteren.‟ 

Wat heeft hij toch met onweer. 

„De KNMI zat er aardig naast. Zo erg als ze zeiden werd het echt niet. Maar serieus, kom je 

ook bij ons schilderen?‟ 

„Zal ik nog wel eens zien.‟ 

„Buiten hoeft niet, beneden hoeft niet, dat doet het schildersbedrijf allemaal. Boven, bij mij.‟ 

Het vel papier ritselt in haar hand. Het logo golft soepel over het papier. 

„Die kleur klopt precies.‟ 

„Hè, hoe weet je dat oom Died. 

„Ik zeg het je toch, ik heb haar gezien.‟ 

Hij is toe aan het smalle randje onder. Amper zet hij de kwast tegen het kozijn, drukt net 

genoeg om verf achter te laten, niks te veel, in twee lange streken is het randje klaar. 
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„Iets van deze kleur in de babykamer, zou mooi zijn.‟ Prija wijst naar de staartvin.  

„Iets tussen oranje en roze en dan uiterst flauw en dan uiterst glasachtig.‟ 

„Welja, toe maar. Mooie kleur, dat wel. Kozijnen? Muur?‟ 

„Nee, kozijnen. Op de muren moet zoiets als dat. Doe je het dan oom Died? Doe jij de 

babykamer dan?‟ 

„Als je wilt, de kozijnen. Wat een onweer was het toch hè, eergisteravond.‟ 
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Kannan schudt het gras dooreen. De sprieten worden de lucht in gegooid, komen ergens 

terecht. Ergens. Kannan kijkt achterom. Gaat hij nog zo ongeveer recht? Zo ongeveer ja. Wie 

niet bezig is met hooien, die doet iets anders buiten, bij Tuenter zijn ze aan het cultiveren, 

hordes meeuwen volgen wat daar wordt opengelegd. Yes, al drie verzoeken voor een 

interview, de persberichten zijn klaar, Kannan ziet de koppen al voor zich.  

Oosterse kaas op Zuiderzeeklei. 

Of. 

Zeemeermin Danea herleeft. 

Of. 

Tweede generatie blaast polderhoeve nieuw leven in. 

Kannan zingt mee met de radio. Maar goed dat ze dit bouwbedrijf gevraagd hebben, ook uit de 

polder, toevallig niet van die standaard bouwvakkers met radio Zwolle en met oubollige 

grapjes, nee, hier zit zelfs een Canadees bij die voor een jaar hier is en die Dirk, afgestudeerd 

maar hij stucadoort liever, neem altijd localo‟s zei pa, gun het elkaar, je helpt de 

noordoostelijken en  misschien hebben ze jou ooit nodig, soms heeft pa van die ouderwetse 

opvattingen die toch wel ergens op slaan, mister Canadien bewoont zo‟n arbeidershuisje net 

als Diederik, kom maar een keer kaiken if you want, hallo Kannan, verdomd, ben je Sylvester 

nu al vergeten? Nou nee, maar evengoed, dit is kicken, ze komen zelfs zo ongeveer uit de 

lucht gevallen, morgen inkuilen, Dave wou really ook een keer in zo‟n traktor rijden, maar hij 

kan hem toch niet onder werktijd wegplukken daar. Maar hij kan hem toch ook niet ‟s avonds 

terug laten komen, traktorles van de boer. 

Innovatieve melkveehouderij in oude polder. 

Van melk en citroen tot echte kaas. 
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De lekkerste snoepjes van… Hollandse melk. 

Exotische bewoners op Zuiderzeeklei, nou ja, exotisch, exotische namen, dat wel. 

Het middelste hooi heeft het altijd goed. Zo klein is het midden nog, dat komt wel aan de 

beurt, twee keer, zelfs de derde keer vliegen de sprieten de lucht in.  

Zijn rugspieren als die stucadoor de plank langs de muur stuurt.  
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Ze rent de weg op.  

De bomen laten al licht door. 

Prija springt van lichte vlek naar lichte vlek.  

Alles dunt, alles droogt, alles ritselt behalve dit hier in haar buik, hé kwibus, je rent mee en je 

hoeft er niks voor te doen, je hoeft geen poot te verzetten, je schommelt lekker mee in dit vlies 

vol water, kijk hoe mooi wijd en ruim en breed hier alles is, polderland kwibus, hartstikke 

nieuw nog, oom Died is hier begonnen, hoor je me, oom Died, jouw oudoom of zoiets.  

Kwibus zit onderin haar bekken zoals ze nu weet, daar waar het bekken zich in twee benen 

splitst, daar ergens rust hij, stapstap stapstap stapstap stapstap, zo bewegen die gesplitste 

dingen en doen de romp zweven, zwevende romp over weg van steen, tatam, tatam, tatam, 

tatam, voetstap op steen, zet af, plok, zweeft, nou nee kwibus, dit rennen van mij heeft niks te 

maken met het ge-ren van onze voorouders, geen kudde ge-ren, geen jacht ge-ren, geen ge-ren 

naar andere gebieden voor vers voedsel, denk niet dat het zoiets is, kwibus, dit is luxe geren 

wat wij hier doen, ik ren jou bijvoorbeeld in slaap, ahah, klokklok, wiegwieg daar onderin 

mijn bekken, je beweegt vanzelf mee, alles zit vast via botten, spieren en ergens daar is een 

holte vol water klokklok en daar zit jij in, zitten? Hangen. Drijven. Dobberen. 

Alles hier buiten krijgt herfsttekens, zie maar, het graan op de velden, het staat met vergeelde 

blaadjes, open plekken in de bomen en kijk maar trouwens, hoe dwars onze schaduw, scheef 

bedoel ik, nee natuurlijk zie je niks maar dat langgerekte scheve daar, dat zwarte dat bij mijn 

voeten begint en dat ons niet loslaat, dat zwarte scheve, kijk, kwibus, alles wordt lager, 

krachtelozer, minder, behalve jij, haha, nee, zo erg is het ook weer niet, niet dat ik ga rotten 

om jou tevoorschijn te laten komen, je bent geen pit van een appel of zo, je bent geen steen in 

de pruim, je bent een zoogdierenjong kwibus, zo, dat weet je dan alvast, dat weet je dan alvast 

zolang je zelf nog niks ziet, kijk, hier is een verzameling verwaarloosde gebouwen, wordt niks 
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mee gedaan, eerste generatie dood en daar gaat het, wacht, hier, kijk, gekocht door een 

architect, ziet er picobello uit, La Méditerrané, ai, oef, die strakke haagjes achter hun huis, 

houden wij niet van hè, kijk, Tuenter gaat over het land met de cultivator, hele witte 

vogelzwermen pikken een graantje mee, pikken wormen bedoel ik, vandaag nog mooi weer 

kwibus en morgen nog en dan zeggen ze dat er regen komt, dus dan is het wel afgelopen met 

deze blote armen en blote benen, ik zei tegen jouw oma, ik ren nog maar even een rondje, nu 

is het nog mooi weer, ze knikte. 
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De meeste koeien vinden het wel best. Ze lopen achter elkaar aan het weiland in. Ze komen 

naar buiten, ze zien waar de achterkant van de vorige is en die volgen ze. Vera niet. Ze slaat 

gelijk linksaf als ze de stal uit gaat; Sien komt haar achterna en Petra zal zometeen ook linksaf 

slaan. Denk niet dat er eentje daar gaat staan twijfelen. Hup, voort, zegt de volgende koe. Stef 

maakt het laatste apparaat los.  

„Wordt toch misschien een visgraat,‟ zegt hij tegen Diederik. 

„O, is de robot niet meer heilig?‟ 

„Nee. Kannan heeft een boer gesproken die voor dezelfde keus stond. Die had gezegd:  

“Als ik ze melk, dan zie ik ze allemaal. Ik weet hoe het met ze is. Klaar. Met een robot twijfel 

je altijd, is er niet één ziek of zo.”‟ 

„Ja, dat is waar. Wij zien ze tenminste stuk voor stuk. Nu. Morgenvroeg weer.‟ 

„Zo is het. En met een robot dat wacht je op de bliep, dus je dag is toch naar de Filistijnen. Je 

nacht trouwens ook. „ 

„Ja, dat houdt je vanzelf bezig.‟ 

Diederik stapt de put uit, pakt de beide emmers. 

„Vanavond weer melken?‟ 

Stef kijkt op. 

„Ja.‟ 

Is hij aan het dementeren of zo? 

Zie je wel, Petra, ook naar links. 

Stef zucht. Koeien zijn net mensen. Hij hoopt dat hij op Vera lijkt. 
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Stef pakt de melkstellen op, loopt naar het washok. De stal is leeg. Al is het buiten ineens 

herfst, hup, naar buiten, zo is het wezen van de koe. 

Prija en Kannan nog op de beurs, Diederik naar z‟n huisje, hij met Sonja als hoeders van het 

erf. Nou ja, ze nemen de honneurs waar. Het bloeiende boeiende jonge pionieren hebben ze al 

aardig achter de rug, dat is aan de kinderen, dat is aan de kleine die komt. 

De zomer pleite, herfst vandaag. Stef zucht. Overal áchter. Alles áchter. Zomer áchter de rug. 

Pionieren áchter de rug. En Diederik nóg een slag ouder. Hij begint er echt naast te praten.  

Pff, tijd voor een sigaret.  

Stef loopt om de stal heen. Hij hurkt tegen de muur. 

Inderdaad, zo is het, links de eenlingen. Rechts de troep. Nou ja, eenlingen, Doortje en Alida 

samen apart, daar Wendi en Berendina, ginder Nina en Petra en Sien en Vera. De echte 

eenling is Cora, zenuwenlijder, wil niemand in de buurt. 

Stef sluit de rits van z‟n trui hoog onder de hals. Wat een stomme functie van de mens. Zo‟n 

hele organisatie op touw te zetten van koeien houden en dús twee keer daags ze te melken en 

dus een grote stal om ze te herbergen. En Sonja die de kaas dús moet maken. En zo dirigeert 

de mens zichzelf, eigenlijk alleen maar omdat hij toevallig verstand heeft.  

Ocharme. Stef huivert. Hij is aanwezig bij een overgang. De zomer finit. Broos wordt het 

herfst. Broos wordt hij herfst. Broos wordt Sonja herfst. Nog brozer wordt Diederik winter. 

Kannan en Prija, zij worden zomer. En de vrucht in Prija, die wordt lente.  

Denk maar niks.  

Trekje van de sigaret.  

De Caballero. Die is bij alles aanwezig.  

Caballero, kom maar hier zo, ga maar mee zo, zet maar neer hoor, was maar hier zo, ca li me 

ro, a a e o, kabaljero, wasmaarmeerzo, laatdaarmeerzo, maakmaarmeerzo, slaakdaarkreethoor, 

waakklaarweerloos. 

Hij drukt de sigaret uit op de tegel. De koeien zijn over het hele veld verdeeld, lijven op vier 

poten, koppen naar gras gericht, prrt prrtprrt, zij eten het groen, lekker nog wat eten en dan 

slapen.  

Stef duwt met zijn handen tegen de grond en komt overeind. 
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Kom, we gaan. 

Prija doet de rits hoog onder haar kin dicht en stapt naar buiten. Het regent niet hard, het waait 

wel hard, november lijkt het wel, alsof de bladeren per ongeluk nog aan de bomen zitten.  

Ze rent de weg op. 

Hoor je dat kwibus, die populieren. 

Ze ruisen als een gek.  

Nu zit alles nog goed vast, maar straks, over anderhalve maand, als we dan hier rennen dan zie 

je echt niks meer. 

Eeh, heeft een twaalfweken foetus eigenlijk al oogjes? 

Tatam tatam tatam tatam, ogen dicht daarbinnen en dan nog zo‟n zak vruchtwater en dan nog 

huid en spieren, dat ziet natuurlijk niks. 

Tatam tatam tatam, alsof het gisteren zomer was en nu oktober, zijn ze oktober ingesmeten of 

zoiets? Ergens loopt ze hier nog in hemd en korte broek, ergens is het een decor waarin ze 

loopt van natte straatweg en glimmende bomen en glimmende daken. 

Nee kwibus, dat kan ik je niet uitleggen, ik kan het zelf niet eens begrijpen wat daar ineens in 

de lucht is gevaren, dssjoeoeoem, weg met de zonneschijn, wolken en winden en kou, dat 

laten ze hier los in de leegte. Zit maar mooi daar binnenin kwibusje en geniet nog maar even 

van dit geschommel, straks zitten we in de auto en de hele middag wordt het staan en binnen 

blijven, tatam tatam tatam, Kannan gaat gelukkig mee, maar dat is straks allemaal, hier 

ademen we nog de verse lucht in kwibus, frisse lucht, frisse lucht, frisse frisse frisse lucht. 

Prija crawlt met haar armen, het blijft vreemd, deze herfstdag buiten; haar lichaam nog zo 

zomer. 
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Uit alle hoeken en gaten komt de angst aangezet, moeder, ik ben vannacht zelfs weer 

opgestaan, draaiboek bijgesteld want die bezoekers komen allemaal op een kluitje terecht, 

gelijk als ze binnen komen want allemaal willen ze die verantwoording lezen, ergens anders 

ophangen ja en wat doe ik aan: lange broek of driekwart broek en vinden ze het niet allemaal 

zéér amateuristisch en in godsnaam, waarom heb ik de wijde buurt toch ook uitgenodigd, die 

snappen er toch helemaal niks van; moeder, het mag een wonder heten dat ik nog in slaap 

gevallen ben, paar uurtjes slaap, goed zo Sonja, aiaiai moeder, liever zit ik de hele dag hier op 
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de bank en ik gaf er niks om als ik daar de hele dag niet af mocht, alles liever dan straks daar 

naar Kampen te knetteren, tentoonstelling, wie bedenken het, jaja, bedenken kan ik van alles 

van tevoren, enthousiast en wel maar nu moet ik, nu móet ik, de angst bespringt me, neem nou 

Cilia van die weg achter ons, ai, die kijkt vast minachtend, naakte beelden, hitsige 

voorstellingen, wat moet dat voorstellen, aiaiai moeder, ik voel mijn ogen moe in het gezicht 

staan, ik voel ze in hun oogkassen, onrustig geslapen, vannacht weer uit bed gegaan, zijn die 

zes peperkoeken eigenlijk wel genoeg, hoeveel plakken snijdt je van een koek, zal ik er gauw 

nog een paar bij kopen, iets eerder van huis weggaan; het wordt licht buiten, het wordt dag 

buiten, het wordt 31 augustus buiten, een datum om in mijn geheugen te prenten, nooit weer 

zoiets, nooit weer zoiets organiseren, laat mij in alle stilte ongezien asjeblieft, daar wat staan 

te beitelen en te schuren en te hakken maar asjeblieft, maak daar geen spectakel van, nooit 

weer want al dagen ben ik bevangen van schrik, als een doem hangt de expositie over me 

heen, alle onrust en alle schrik en alle beven komen te voorschijn moeder, waar o waar heeft 

dit in me gehuisd moeder, de dag is zo vredig buiten, de lucht hangt er zo glasachtig over de 

bomen goede moeder, in welke van mijn cellen zat al deze angst vastgeklonken en nu, als een 

duveltje uit een doosje en dat terwijl ik zeker weet, alles gaat goed, geeft niks wat iedereen 

vindt van mijn werk, koffie genoeg en fris genoeg en plakjes koek genoeg, alles alles genoeg, 

vanwaar dan toch deze totale onvastheid in mijzelf vanwege Cilia, vanwege kluitjes 

bezoekers, vanwege gegniffel over mijn amateurisme, moeder moeder moeder, welke blikken 

van wie zitten in dit lichaam vastgeklonken, verdoemd gij Sonja, verdoemd, o moeder help 

mij, o morgenster sta mij bij, o Stef denk aan mij. Douchen en in de auto en vanzelf wikkelt de 

tijd zich af en daar moet ik wel bij aanwezig zijn, hoe dan ook,  

voilà zegt de moeder. 
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De mest is ondergewerkt en de mosterdzaadjes zijn ondergewerkt, als een egale lichtbruine 

vlakte ligt het graanland erbij, Diederik heeft toch niks te doen dus hij kuiert naar achteren, de 

zomerdag is uitzonderlijk geworden, 29 graden zelfs zei Kannan, negenentwintig graden op 

eenendertig augustus, verduld, links van hem loopt een lange schaduw mee, lage zon alweer, 

laatste augustusdag alweer en Sonja werkelijk tamelijk euforisch, twee beelden verkocht 

vandaag, eentje van 450 en eentje van 550;  
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„Weten jullie wel hoeveel de steen alleen al kost?‟ 

Prija had hem te eten gevraagd,  

„Ik maak gevulde schuitjes, kom je ook?‟ Een bootje van doorgesneden uitgeholde courgettes 

gebakken groente en gebakken panir erin; soort koude schotel erbij, eh…, hoe dan ook, heeft 

me goed gesmaakt; haar buik wordt al zichtbaar,  

„Kom maar hier met je hand oom Died, even dag zeggen,‟ 

de jeugd van tegenwoordig schaamt zich nergens meer voor,   

nee, hij had geen zin om zijn huisje in te stappen, uitzonderlijke laatste zomeravonden moet 

een mens opsnuiven of niet soms, Dien. Deze vlakte, deze maagdelijke akker, nog geen 

mosterdzaadje ontkiemd en nog geen onkruidzaadjes ontkiemd, zoiets moet toch te schilderen 

zijn alleen in welk kleur? 

Diederik staat stil. Hij wendt zich naar de akker. Languit ligt zijn schaduw over de gelige 

aarde, dof zijn schaduw met wat oneffen omranding en even zijn er twee schaduwen en twee 

akkers, geelbruin? Bruingeel? En knalblauw daarboven en witte vegen wolk? En is híj degene 

die…? Hij. En Dien. Dien, zijn wij degenen die hier gemest hebben en gezaaid en geoogst, 

verduld, dat gele mosterdzaad dat danst aan de ogen; nee, hij laat toch geen traan of zo, dat hij 

dubbel ziet. Een mens huilt toch ook niet bij het besef van meer dan vier keer tien jaren zo‟n 

stukje zeebodem te hebben geploegd, geëgd, gewied, daat gaat een mens toch niet over 

janken, het is toch niet met eigen vingers dat we deze bodem hebben losgewoeld, je hebt toch 

niet met je eigen tien vingers door de aarde gereten, dán zou een mens janken, ja, weg zomer. 

De gele vlakte met schaduw en al trilt voor zijn ogen; zou hij hier blijven staan, hij zou de 

schaduw zien verschuiven, tabouleh, ja, nu herinnert hij het zich weer, toe maar, ta bou leh, 

gisteravond door Sonja gemaakt en in de kelder weggezet, ta bou leh, hij weet het weer, hij 

weet het weer, kom, naar huis. 

Diederik gaat over het pad. Een mens kan best teruglopen over een pad, al ziet hij twee paden; 

de voeten weten de weg, de voeten weten op welke van de twee.  

Schilderen zometeen? Niks schilderen. Op de bank liggen tot het dansen ophoudt. In de maïs 

is een lege baan. Oude kuil leeg, nieuwe kuil nog niet gevuld dus Kannan oogst alvast en 

hakselt alvast, asjeblieft koeien, verse maïs. 
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Niet dat het regent. Wel dat het lekt van de massa bladeren als Kannan thuis komt. Hij zet de 

fiets in de schuur. Op het plaatsje aarzelt hij. Naar binnen, gelijk slapen. Of nog even hier 

zitten?  

Hij voelt aan de stoel. Een enkel plekje nat.  

Kannan gaat zitten, trekt de andere stoel bij voor zijn voeten. De stoelpoten krijten over de 

tegels. 

Het wordt wel een hele klus, maar wat zou dat. Hij heeft een halve winter de tijd, in februari 

moet het klaar zijn. En volgens mevrouw VVV gaat het niet om spectaculaire feiten, maar 

puur om wie komt vanaf waar, wie zitten er nu of wie zitten er nog steeds. Zoals zij hém 

overtuigde, zo zal hij de boeren moeten overtuigen of de burgerman die er tegenwoordig 

woont. Maar die zijn natuurlijk bang, dat er een dief op af komt, zo daar zit geld, daar gaan we 

vooral een keer langs.  

Nee, volgens mevrouw VVV niet. Er komt niks in te staan over rijkdom of armoe, niks over 

saldo op de bank, winst, hoeveelheid hectares. Puur. Simpel. Wie. Vanwaar. Wat daar. Wat 

hier. Zodat de toerist weet: die komen van Zeeland, sinds 1953; die daar komen linea recta uit 

de Groningse klei; die aanlegsteiger was nog om bieten te vervoeren, gewone kale simpele 

feiten.  

„U ziet het zo duidelijk voor u, waarom doet u het zelf niet?‟ 

„U bent journalist meneer, ik niet.‟ 

‟t Is dat de kruin een stam heeft, anders was deze bladermassa allang door de polder geblazen, 

elk blad ritselt mee in de windvlaag; Kannan voelt bijna de spierbundels die de stam vormen, 

overal enige levendige houterige soepelheid daar binnen de schors, al wat verharden zou 

willen, wordt weer aangetrokken als de gespierde rug van de stucadoor; alles binnen zijn huid 

maar elke streek over de muur is op zijn rug zichtbaar en andersom trouwens ook, elke streek 

over de muur is de uitweg van zijn spierbundels; goed, hoog tijd om naar bed te gaan, mooi 

zo, eerste schrijfopdracht binnen, promotie voor hun kaasmakerij, neehee, ze hoeft echt niet 

bang te zijn, mevrouw VVV, hij schrijft echt niet hun eigen bedrijf in vette letters, sterker nog, 

het zal des te meer oplichten als hij het onderkoeld opschrijft… 

Hoe ritselt een esdoorn eigenlijk in de winter? 
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Klotsklots blpblp bonkebonk bzzz prrt blblblb, in volstrekte duisternis tast ik toch niet om me 

heen, nee, bewogen worden, dat is een betere uitdrukking, bzz ps prt bonkebonk, volstrekt 

duister en ogen geloken en alles rond en alles zacht en alles nat, vochtig, vocht overal rondom 

en weliswaar zoiets als een huid om me heen, maar zo dun nog, zo doorlatend en zo 

voortdurend, nou ja, zeg het maar andersom, waar de huid is is ook het water, het omgeeft me 

aan alle kanten, het bestookt deze huid met geklots gebonk getril getik, stormachtige wateren 

en stil samentrekkend water en soms uiteengevloeid, eb en vloed en nacht altijd, volstrekt 

volkomen uitwisselende huid zodat ik soms niet weet: ben ik tot dit water of hoort dit water 

nog bij ik? Kedoing, prrt slslsl patsj doingdoingdoing sjsjsjt, ik weet niet waar ik mij bevind, 

ik weet niet waar ik ophoud, ook dat niet, ik weet niet waar ik mijzelf ophoud, juist, zo is het 

maar toch: binnen blijf ik altijd, ik raak niet zoek, ik kan rustig van de ene kant naar de andere 

kant denderen, ik vlieg er niet uit, iets houdt het water daar tegen, iets is daar weer aan de 

andere kant van het water als waar ik mij bevind, soms spoel ik daar aan, soms stuiter ik tegen 

dat iets en ergens, soms, wonderbaarlijk, word ik toegezogen naar iets dat daar trilt, ik stulp 

mij uit in die richting en ik laat mij door geen zwaartekracht tegenhouden en op mijn beurt tik 

ik tegen de andere kant van het water, daar waar dit het dichtst bij de trilling is, ik tril gewoon 

terug, hier ben ik, er is nog niks hards aan, alles is nog week, nog rond, nog lubberachtig, 

vrijwel net zo vloeibaar als het water dus waar hebben we het over: hier ben ík. Maar toch, 

wat daar in de verte trilt in mijn richting, ik begeef me daar naar toe tot ik niet verder kan en ik 

tril terug, trilling voegt zich bij trilling als ik me zo mag uitdrukken, ik bén, zo zou ik het ook 

kunnen zeggen, ik besta vloeiend, tussen mij en water is een vlies maar dat water is overal, 

samen met het water ben ik ergens binnen, we vallen er niet uit, dit binnen is weer ergens 

anders binnen en dit ergens anders houdt ook weer op en waar dat ophoudt begint iets heel 

anders. Elders. Het botst hier onophoudelijk plok bonkeboing pss prrt sllll. 
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Haar vingers worden bruin. Sonja pakt de volgende. Snijden, pit uithalen, pit links, kwets 

rechts. Waslaagje over de buitenkat, vastpakken, waslaagje weg. Dof fluwelige paarsgrijze 

vrucht, iets voor Diederik om te schilderen. Snijden, pit uitwurmen, pit links in de bak, 

kwetsenhelften rechts. Buitenwerk, natuurlijk een buitenwerkje, huis beschut tegen de 

westenwind, vest voorkomt de echte afkoeling, doe maar, laat maar, laat die wind maar 
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stormen, laat die wolken maar zeilen, felwit door felblauwe lucht, schaduw van grijs nu de zon 

alweer zo laag staat.  

Daar komt Diederik weer met een mandvol.  

„Wil je nog meer?‟ 

„Nee, ben je gek. Je waait daar nog van de ladder.‟ Hij ziet er ook moe uit trouwens. 

„Hé Diederik, wacht, kijk.‟ 

Ze pakt een kwets tussen duim en wijsvinger. 

„Dat laagje, bedoel je dat?‟ 

Verdomd, hij weet het al. 

„Al geschilderd?‟ 

„Nee, zit nog niet bij de verzameling. Sonja, het rare is, nu ook, ik zie die kwets dubbel.‟ 

„Kom, zitten.‟ 

„Helpen?‟ 

„Helpen, niet helpen, gewoon, zitten. Hier. Mesje.‟ 

De populieren schreeuwen moord en brand daarginds op de weg. Waslaagje buiten op, 

duistere aardse bruine pit binnenin, geeft bruin af, bruine stof, bruine aardstof kleeft aan haar 

vingers als de nicotine bij Stef. 

Ze zet de bak pitten op tafel, verschuift de kom met kwetsen.  

Diederik klemt het mandje tussen zijn benen. 

„Wat ga je maken eigenlijk?‟ 

„Ik ga ze inkoken, experiment. Ik ga proberen ze zover in te koken dat het iets vasts wordt, iets 

dat op de sandesh kan en dat daar blijft zitten. Fruit van het seizoen.‟ 

„Gaat dat niet aanbranden?‟ 

„Laatste uur sta je wel te roeren.‟ 

„Wordt een duur snoepje dan. Mooi waslaagje hè.‟ 

Diederik houdt de kwets tussen duim en vinger. Hij wordt echt vergeetachtig.  

„Ja, en je hoeft het maar aan te raken of het is weg.‟ 

Ze zet haar duim op het velletje. Glanzend paars komt tevoorschijn.  

„Waarvoor zou dat zijn eigenlijk?‟ 

„Ergens voor, dat is zeker. Misschien een soort antisceptisch laagje, daat zie ik de natuur wel 

voor aan.‟ 
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Mh, hij is nog helder genoeg. Het stormt zo langzamerhand, je zou zo ongeveer van de fiets 

waaien als je nu naar het dorp moest, Prija in de kaasmakerij, Kannan in huis, Stef in de stal, 

Sonja zucht.  

„Lawaai hè, daar op de weg.‟ Alsof hij haar gedachten raadt. 

„Geen mooiere bomen Diederik, voor het geluid dan. Het lijkt wel najaar.‟ 

„Overmorgen weer zomer,‟ zegt hij. „Eerst nog regen. Heb je te Winkel gehoord, aan het 

kunstmest strooien. Die weet echt precies dat het zal gaat regenen.‟ 

„Echt?‟ 

„Wacht maar af, hij heeft het altijd goed.‟ 

Ze steekt een kwets in de mond.  

„Met alles. Ging hij gras maaien, dan kon je gerust ook gaan maaien.‟ 

„Handig, zo‟n achterachterbuurman.‟ 

„Ja, zo kan iedereen iets.‟  

„Wat deed Dien eigenl;ijk met de kwetsen?‟ 

„ Vroeger inwecken. De laatste jaren invriezen. Ja, dat deed ze. Op zaterdagavond haalde ze 

een zakje uit de vriezer, kookte de kwetsen, voor op de pudding van zondag.‟ 

Nieuwe wolken komen aangedreven. Dreigend grijs langs de voorkant van het huis. 

„Regen?‟ 

„Eh, nee, die gaan te hard,‟ zegt Diederik.  

„Hé, dit is een mooie om te schilderen, kijk, heeft tegen iets aangedrukt gezeten, hele gleuf.‟ 

Hij legt de kwets op tafel. 

„Weet je wat zo lastig is? Ik zie de kwets steeds dubbel.‟ 

„Lastig ja.‟ 
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Het gras is een veld is groen.  

Leeg.  

Behalve.  

Een wit spierwit poesje springt over het gras.  

Kannan met knalblauw Tshirt in knalrode Fendt en met glanzend zwarte rupsbanden.  

Gaat.  
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Ja nee niet over het veld of wel.  

Ja, hij is klein en in de verte, hij is het veld aan het verlaten en dan hier.  

Bomenrij rechts met aardbruine stammen en fel voorjaarsgroene kruinen?  

Nee, iets doffer groen dan het grasland en iets meer goud, nazomer, lage zon beschijnt zodat 

ik heb knalwit knalblauw knalrood knalgroen.  

Mis ik nog iets?  

Geel.  

Wat is geel?  

Wat kan er nu nog geel zijn in een gemaaide grasvlakte, elk bloemetje is meegemaaid en 

ingedroogd, wacht, hier, plok en daar, plok, felgeel blad aan de populieren, plokplokplok en 

hup, mijn kindertekening, mijn felle kleuren kindertekening, mijn perspectiefkindertekening is 

klaar.  

Wacht, enkele witte veeg nog door knalblauwe lucht.  

Polder klaar.  

Klaar. 
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Haal toch nog een keer die stretcher te voorschijn, alweer is het zomer vandaag, de panir staat 

uit te lekken, uurtje pauze, eh, even kijken, yes, wit allebei, kan ze best zo op de stretcher, 

witte onderbroek, witte bh, wat zou het.  

Nu nog de zon. Het gras voor het huis is bedekt met puntige rechthoek vol schaduw. Op het 

erf gaat ze echt niet pontificaal zo liggen, in de boomgaard is schaduw van de bomen maar 

wacht, aan de rand, dáár. 

Ze duwt het onderstel uiteen, klapt de stretcher uit, platte stand graag, even naar voren en dan, 

nee, toch een tandje hoger, zo.  

Prija doet hemd en rok uit, stapt over de stretcher, zakt door de knieën, gaat liggen. 

Waaw, languit, armen boven het hoofd, ogen dicht, zon. 

Namiddag zon, nazomer zon, hoeveelste zomer in deze zomer? Twintigste? Ho, doe maar niet, 

doe maar niet ineens twintig jaar ouder en of ze dan nog hier is, gerimpeld en afgesloofd en 

wel, haha, oma misschien al wel maar dan moet jij er wel heel vroeg bij zijn kwibusje, kán, 

voor je twintigste een kind; ze legt haar vlakke hand tegen de buik, láág, vlakke hand over 
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schaamhaar, schuif maar omlaag die onderbroek, zo laag woont kwibus, hier is een hele 

boomgaard om te spelen alleen die sloten overal, die moeten we jou uitleggen, hóe hebben ze 

dat mij eigenlijk bijgebracht, níet bij dat water komen? Al deze sloten en tochten en vaarten 

die de polder doorsnijden, hoeveel kinderen zijn hier al kopje onder gegaan, verdronken zelfs. 

Hoe ze het háár hebben geleerd? Hoe hebben ze het haar eigenlijk geleerd? Ze kan zich niks 

herinneren van pas op, mag niet; ma vragen maar shit, hoeveel kinderen zijn in de polder 

verzopen? Eén? Tien? Staat dit ergens vermeld? 

Prija voelt met haar hand het gras. Kurkdroog.  

Ze zet haar voeten op de grond, stapt van de stretcher af, verdieping lager graag, aarde graag 

en graszode, geurend gras asjeblieft.  

Ze ligt op haar zij. 

Ze slaapt. 
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Hij zit op de rand van het bed. Híer de voet in. Nee. Geen broekspijp die zijn been omhult. 

Overnieuw. Diederik haalt zijn voet omhoog, houdt de broek open, zó, broek aan. Mis. Het is 

ook nog schemer en wacht, denken, overnieuw voet, hierin of hierin? Twee broekranden 

schichten onder zijn ogen. Hiér zou hij zeggen, maar twee keer fout. Die andere ingang dan, 

meer naar rechts. Ai, voet half binnen, broekband haakt achter grote teen, hij scheurt de broek 

zowat, terug, overnieuw. Het is echt ingewikkeld, hij ziet niet alleen twee broek ingangen, ze 

bewegen ook nog eens. Melken… 

Mismoedig zit Diederik op de rand van het bed. Dat lukt hem niet meer, op tijd te zijn voor 

het melken. Nou ja, wat geeft het, Kannan is nu toch thuis, hij is daar ook helemaal niet meer 

nodig en trouwens, het is best een toer om dat melkstel precies rondom de vier memmen te 

krijgen, laat maar, kleedt maar rustiger aan, dat melken haalt hij nu toch niet meer, dus hij kan 

zich net zo goed heel kalm aankleden, nu gaat dat wel lukken, Kannan is van school af dus 

laat dat jong nu maar mooi zelf melken, op een keer heeft een mens toch ook genoeg 

gemolken en daarbij, die vier memmen die hangen best zwabberig onderaan die uier, ze 

bewegen bij de minste geringste aanraking, je hoef er maar tegenaan te stoten met de zuignap 

en weg is de tepel.  
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Diederik zit op de rand van het bed. Het lampje is aan, het is nog compleet donker om zes uur. 

Hij heeft de broek losgelaten. Het bruine manchester ligt als een tod op de grond, hij ziet het 

witte katoen van de binnenzak verward tussen het bruin, laat maar liggen, er is geen haast nu 

hij toch niet hoeft te melken. Nu hij toch niet meer gáát melken, bedoelt hij. Kannan moet 

maar snel Stef roepen of andersom, op een morgen verschijnt Diederik gewoon niet, op „een‟ 

morgen. Op deze morgen. Hij had best gewild maar dit hele gedoe met die broekband, wat is 

dat toch een stijve broekband, ligt het daar soms aan? Of nee, te slappe broekband dan toch. 

Genoeg gemolken in zijn leven trouwens, meer dan genoeg. En was het nu nog handmelken 

geweest, alla, dan zit je op een kruk en dan zet je de emmer tussen de knieën en dan pak je 

met de handen die tepels vast, twee bij twee, twee kruislings pak je en je melkt, handmelken 

gaat nog op hoge leeftijd, die emmer is zó rond, daar melk je echt niet zomaar naast. Zelfs al 

zou je twee emmers zien staan tussen je knieën, dan richt je die stralen gewoon naar het 

midden, klaar. Zelfs als je twee knieën ziet waar er maar eentje is, geeft niet, je vóelt het ijzer 

tegen je kniebotten, dus dan weet je dat het goed is.  

Diederik trekt de deken over zijn blote benen, brr, toch frisser aan het worden en verduld, daar 

buiten daar wordt het al licht, lichte plek tussen de wolken, wacht, bedlampje uit, dan kan hij 

het beter zien. 

Diederik schuift zijn achterwerk een stukje op, zo, nu kan hij er bij. Hij pakt het touwtje, mis 

poes, wacht, als hij het nou slim doet, vlakke hand tegen de muur en dan voel je onder de hand 

het touwtje, ja, dat voelt hij, nu voorzichtig aan, niet kwijt raken, rustig die hand vouwen om 

het touwtje, ja, en nu beetpakken met de vingers, ja, goed zo, hebbes. Diederik klikt het 

lampje uit. Hij schuift z‟n achterwerk terug naar waar het was, voeten ergens zo ongeveer bij 

de broek die daar als een ordeloze vlek ligt, het witte van de binnenkant van de broekzak kun 

je zien, het is al best licht buiten, het is al best heel licht buiten maar nu hij toch niet zal gaan 

melken, flap, deken nog maar even over zijn blote benen, het wordt licht. Dien, de populieren 

zijn al best weer een stuk forser geworden, echt waar, het is alsof ze daar altijd gestaan hebben 

daar langs de weg, alsof het een eeuwenoude bestaande weg is daar en dat terwijl wij die 

bomen hebben aangeplant als je dat nog weet, je weet het nog wel hè, ik had zo‟n boor om het 

gat mee te maken, al wat jij maar hoefde te doen was dat stammetje rechtop houden, ik denk 

dat je je dat nog wel kunt herinneren, zo leeg als het toen was, dat zou je nu niet zeggen, 

vijftig jaar later, de weg is compleet omzoomd met bomen, hoog Dien en breeduit, echt waar, 

alle kruinen raken elkaar, echt, ze overlappen elkaar en dat overlappen dat beweegt en 

verspringt, werkelijk, één en al blad daar en één en al heen en weer gesuis en daar tussen die 
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stammen door daar wordt het dag, zaterdag geloof ik, pin me er niet op vast maar ik geloof 

toch zeker dat het vandaag zaterdag is, ik hoop maar dat Sonja komt vragen wat ze mee zal 

brengen van de Spar, ik zie het echt niet zitten om naar het dorp te fietsen, laat mij maar hier, 

stilletjes, op bed. Buiten wordt het licht, wit zilver en hele dunne grijzige wolken, laat mij 

maar en die broek, dat doe ik ánders zometeen, ik pak die broekband gewoon beet en ik schuif 

die om mijn ene voet en om mijn andere voet en dan trek ik die stof omhoog en dan móet het 

toch goed zitten. 

De wolken gaan naar rechts Dien, noordenwind dus, noordoost misschien, er komt een felle 

zon omhoog, dat wordt best een mooie dag Dien, dat het al zo snel licht wordt vandaag. 
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Hij roffelt de trap af, schiet een overall aan, racet het huis uit. 

Pa is al bezig.  

„Morgen.‟ 

„Morgen.‟ 

Kannan strijkt z‟n hand over het gezicht, kom, kom, wakker worden. 

„Morgenvroeg begin jij.‟ 

„Ja ha.‟ 

Pa heeft al twee kanten bijgehouden, half uur te laat, minstens maar pa maakt er geen woord 

aan vuil, poetsen die uier en flopflopflopflop, aanchuiven dat melkstel en daar kolkt de melk 

al door de leiding, zouden ze bij mij zulke zuignappen opzetten, pff, en dan ben ik geeneens 

een vrouw, Dave heeft kleinere daar, bij Dave zie je bijna niks behalve twee puntjes en een 

naar binnen gedraaide navel.  

Klaar. 1234, wacht Doorje, Alida krijgt dit melkstel en hier ben ik alweer terug, ik kom je 

tepels nog even uitwringen, elk spoortje melk moet weg zijn, geen mastitis hier bij onze 

koeien graag, gezonde veestapel graag hier, nee, wacht, ik zal niet overdrijven Doortje, 

stilletjes zal ik je uitmelken en pas bij de laatste slagen wat druk toepassen, hoe doet een kalfje 

dat? Hoe verdwijnt zo‟n tepel languit in de kalverbek met lange tong en met zeverig 

verhemelte? 

Buiten wordt het licht en ik heb nog zo‟n slaap en Dave. 
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Tien over zes, opstaan jongen, om zeven uur staan ze te toeteren daar beneden; maakt hij het 

gordijn nu open en ziet hij de schemer en duikt hij eerst nog op mijn plek terug? 

„Op Diederik hoeven we niet meer te rekenen.‟ 

„Nee, wat mankeert hem precies?‟ 

„Weet ik niet, hij wil er geen dokter bij. Maar hij zit liever met dichte ogen dan met de ogen 

open.‟ 

„En, halen jullie een dokter?‟ 

„Nee, ma vindt van niet en ik vind zelf ook van niet.‟ 

„Akkoord. Wat denken jullie?‟ 

„Tumor of zoiets.‟ 

„En als het nu alleen maar iets met z‟n ogen is?‟ 

„Dat merken we dan wel. Dan blijft het stabiel en misschien krijgen we hem dan wel zover. 

Laat vannacht?‟ 

„Best wel, drie uur zoiets.‟ 

Je ziet niks en je ziet met je lippen en hij is gevulder dan ik, dat wel en waar waar waar is de 

plek voor hem om zich te ontladen, hij lekt al wat, massieve lieve stier met lullige penis, waar 

ermee naar toe, waar zijn harde botten of waar zijn strakke spieren, lieflieflief. 

„Nog nieuwe aanmeldingen?‟ 

„Al zevenentwintig, nu. Eén van hen mailde zo enthousiast, die ga ik strikken voor de 

regiokrant, leuk voor iedereen om te lezen; voor mijn part komt ze hier wanneer ze maar wil, 

voor haar koe.‟ 

„Goed idee.‟ 

Ik wrijf mijn hand over het gezicht. Melkgeur, massage met melk, nu ruik ik helemaal naar 

melk, ai, een bed zometeen maar dat kan ik niet maken, plokplokplokplok. Doek uitwringen, 

uier schoonmaken, hier, hier heb je het melkstel, voel je hoe het zuigt en duwt en trekt, geef 

die melk maar af, kom maar, tetè, tetè, tetè broembroembroem broem, suffig staat Alma daar, 

kun je niet wat vrolijker kijken, dit ritme dat jou van je melk bevrijdt? 

Licht buiten.  

Tuuttuut beneden bij Dave. Op karwij weer, naar Dronten vandaag. 

„Wanneer zie ik je weer?‟ 

„Vanavond niet.‟ 

„Morgenavond dus wel?‟ 

„Die robot zal goed van pas komen.‟ 
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O wacht, pa is er ook nog. 

„Hoezo?‟ 

„Nou, als één van ons nu ook niet kan?‟ 

Kan pa gedachten lezen of zoiets? 

„Zo is het. Op Diederik hoeven we niet meer te rekenen.‟ 

Lekkende lul van massieve stier maar ik ben echt niet iemand die gelijk zijn hol aanbiedt. 

„Na het eten aan de maïs?‟ 

„Even rennen, dan beginnen we.‟ 

„Goed. 
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Het suist daar allemaal.  

Het is een koeltje van jewelste die het keukenraam binnenkomt. 

Hier aan de keukentafel zit hij goed. Buiten heeft de herfst toegeslagen. Regenruis? Ruis? 

Diederik staat op. Hij maakt zijn oor tot een schelp. Nee, geen regen. 

Hij schuifelt naar de stoel terug.  

Dat getril. Dat verspringen. Lopen is al bijna teveel. Hij had ook niet moeten opstaan. Hij had 

toch vanaf hier ook een schelp van zijn oor kunnen maken. Hoe stiller hij zit, hoe beter; er 

huist een ijzig dun evenwichtsapparaatje in zijn hoofd en die moet in ruste blijven, stil moet 

hij zitten, ogen dicht.  

Ritsel de ritsel buiten, dat gaat aardig tekeer. Alweer een einde aan de zomer. Hoeveel einden 

zijn er geweest aan de zomer en ineens, daar was hij weer.  

Ritsel de ritsel, wonderbaarlijke vermenigvuldiging, wat met ministammetjes begon krijgt 

blad, blad vangt zon, stuurt zon boompje in en boompje maakt meer blad, op één hand te 

tellen die eerste zomer, maar in het tweede voorjaar raakten ze de tel kwijt, 1, 10, 100, 1000 

en nu? Geritsel. Miljoen blaadjes.  

Gesuis. Ja, zoiets. Wie had dat toch ook alweer, oorsuizingen, ja zoiets is het maar dan met 

mijn ogen, alles verspringt, het hele beeld beweegt dus houd ik ze maar dicht. 

„We halen de dokter,‟ zei Stef.  

„Nee, hoeft niet, ik zit hier goed.‟ 
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Ik hoef mijn ogen maar te sluiten en het is goed, ik hoef me maar niet te bewegen en er is niks 

aan de hand, duidelijk toch. Breng me maar een bordje eten en stofzuig hier maar een keer in 

het rond, goed zo,  maar verder, laat die ziekte categorie maar onuitgesproken, daar is iets in 

mijn hoofd, dat weet ik ook wel maar mijn hoofd hoeft niet in plakjes op de foto, mijn hoofd 

wil hier rustig zitten, het gesuis horen, de koeltje aanvoelen, anders niks. Een mens moet toch 

ergens aan doodgaan. Haha, aan een auto ongeluk ga ik zo niet dood, het huis zou nog in 

kunnen storten, aardbeving of zoiets, ooit iemand gehoord van aardbeving in een polder; hier 

zijn sloten genoeg en tochten en vaarten om de beving te temmen, nee dus, geen dak dat op 

mijn hoofd terecht komt naar alle waarschijnlijkheid, wie weet, wie weet blijft dit 

evenwichtsduiveltje wel heel lang stabiel, doe ik niets dan doet hij ook niets, blijf ik heel 

stilletjes zitten met ogen dicht, houdt hij zich ook koest. Het enige waar ik onbedaarlijke zin in 

heb is een vel papier en een potje water en een penseel en verf en een oude lap natuurlijk. Ik 

kan toch in een onbewaakt ogenblik mijn oog op een kier doen, gauw kijken wat de kleur is, 

gauw oog weer dicht, achter mijn dichte ogen kan ik toch wel zien wat ik schilder, inschatten 

althans, kan voor de gelegenheid oog op kier zetten, nagaan of het nog klopt. 

Suizen suizen gesuis, de herfst is in aantocht. In aantocht? Gearriveerd.  

Klopklopklop. 

„Binnen.‟ 

„Goeiemiddag oom Died. Rodekool stamppot vandaag, zal ik bestek pakken?‟ 

„Doe maar. Gaat alles goed met jou?‟ 

„Prima oom Died, kom hier met je hand. Ma doet vandaag de kaasmakerij, ik zit een beetje lui 

de administratie te doen, al 35 aanmeldingen om een koe te adopteren.‟ 

„Eh, koe adopteren, koe adopteren, hoe bedoel je?‟ 

„Nou, twee keer per jaar nodigen we ze uit en …‟ 

Behalve Prija is hier nog een wezen. Het bevindt zich binnenin. Het heeft een stootkussentje 

van water om zich heen. Het weet bij god nog niet waar het terecht komt, best al mooi 

gestoffeerd hier klein ding, al die dooie stengels botten weer uit na de winter, alles krijgt weer 

bloemen… 

„Cora toch niet, je laat Cora toch niet schuieren door een vreemde.‟ 

„Nee, heb je gelijk in oom Died, die zenuwenlijer, eh, lijdster, adopteren we zelf. Nou, dag, we 

gaan weer, nog even dag zeggen?‟ 
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..de hand die ik gewend ben is zacht en soepel, de hand die daar nu is, is leerachtig en knokig 

als oude gebarsten klei, ik kom, knokige hand, ik duw mijn gezicht tegen de binnenwand en ik 

prik mijn knieën zo hard als ik kan, ik kán niet verder, wacht, verliggen, iets opschuiven, zo, 

nu pas ik beter in deze kom van botten, ik vlij me neer, het zindert dwars door alle geborrel en 

getuuter heen, oude gebarsten klei tot levende hand gevormd, oude opgedroogde ingedroogde 

ingeklonken kleibotjes van een heel leven, zindert van buitenhuid naar binnenhuid, draagt mij, 

ik slaap, blijf daar, ik slaap, ik hierbinnen, ik ben de verse klei, iets stolt mij aaneen, iets 

scheidt mij af van het omringende water, ergens tussen vormloos en vorm ben ik, steeds 

minder water, steeds meer vastheid; hoe vaak melden de handen zich niet van het lichaam dat 

mij draagt, sterke soepele zachte handen maar nu dit oude weefsel, deze oude klei die mij doet 

rusten en ik proef de eerste glibberige klei daarin en hoe dit kneedbaar wordt, bewerkbaar en 

nu zo gestold, zo verstard, zo broos, zo op het punt van breken tot oerstof, ik slaap in de kom 

daar tegen de buitenhuid, ik ben in zijn hand, ik zinder dwars doorheen binnenwand en 

buitenwand zijn hand in, hij zindert dwars door buitenhuid en binnenhuid mijn verse vage 

vorm in, ik neem hem op, ik adem hem in, ik doordrenk mij van zijn opgeslagen leven, van 

glibbersubstantie tot broos en breekbaar, doortrekt mij en nu zijn hand daar niet meer is, nu is 

zijn hand daar áls nog terwijl het lichaam mij meedraagt, weg van de hand…  
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Kannan rijdt over de kuil. 

Stef knettert terug naar de akker.  

Maïshakselaar dendert daar over het land, loonwerker nummer één, nummer twee en nummer 

drie rijden om beurten spoorslag naast de kneuzer met een opraapwagen, ik ben de heen en 

weer vervoerder; had Diederik gekund, dan had hij dít kunnen doen en had ik nummer twee of 

drie  kunnen zijn, had een loonwerker uitgespaard, nee hoor, natuurlijk niet, hebben wij soms 

drie traktoren?  

Nee, die hebben we niet; die derde haalden we bij Zwart, maar Zwart is niet meer en zijn 

traktor was allang niet meer.  
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Stef rijdt over het pad. De haag is aan het uitdunnen, de bladeren verkleuren en boven de heg 

is de hemel knalblauw, alderebastend mooie dagen, alderebastend mooi weer zouden ze thuis 

zeggen, zelfs de loonwerker had er goeie zin van, makkie voor ons, zei hij, we hoeven geen 

boer teleur te stellen, we hoeven ons nergens te haasten met al deze dagen in het vooruitzicht. 

Daar, de helft van het land heeft al stoppels. 

Op het land ruilt hij van traktor, roetsj, afvoeren deze volle wagen, radio op volle sterkte in 

deze cabine 

„Droo ho men zijn bedrog 

Maar als ik wakker word dan ben je daar nog..‟ 

Dien niet meer, naast Diederik. 

Sonja wel, naast hem.   

Ojee, Manuela. Stef draait de volumeknop terug. IJzersterk gevonden, dat wel:  

„ma nu e la  

maaaa nu eeeeh la   

gaaaaa nu meeeee ja  

saaaa lu weeee ja 

daaaa mu weeee pa 

dooo ro theee ja,‟ 

yes, werkt ook goed 

„dooo ro theee ja 

dooo ro thee ja 

kom maar mee ja 

kom maar mee naar 

 theee jo do ra 

thee jo do ra,‟ 

ook goed, dorothea is beter 

„doo ro the ja 

doooo ro the ja 

doooo ro the ja.‟ 

 

Schokschokschok, maïsmassa glijdt de kuil op, vervaarlijk scheef stuurt Kannan de 

rupsbanden over de zijkant, rangorde nummer één, de vastrijder, mooie dunne laagjes over de 
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kuil verdelen en er overheen rijden, precies dat, meer niet en het wordt een prachtige kuil. 

Kannan klapt het zijraam open. 

„Alles goed daar, pa?‟ 

Verduld, die jongen is gegroeid in zijn rol sinds hij van school is. Of is hij gewoon een aardig 

mens? Hij zet de volumeknop terug en jodelt verder in de traktor: 

„‟ Doo ro the ja 

doo ro the ja.‟ 

 

Kaarsrechte maïsstengels waar Brus nog langs moet, stevig paarsrode stengels met 

beenkleurige toppen onder knalblauwe lucht. Echt een perfekte dag, perfekte dagen voor de 

maïs, godzijdank godzijdank godzijdank, ruilen maar weer, hier heb je je radio weer en ik heb 

mijn kale geluidloze cabine terug,  

broembroembroem, met volle kracht vooruit,  

„drooo ho men zijn bedrog 

 maar als ik wakker word dan ligt ze daar toch 

nog  

toch nog 

gelukkig nog 

dan ligt ze daar nog 

dan ligt Son daar nog..‟ 
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Gele tube en blauwe tube, verf dooreen mengen, nee, nog niet gemengd, mengen, goed? 

Goed. 

Onderste papierhelft mee bedekken, wit wordt groen, vol le dig groen, totaal groene 

grasvlakte, kranten papier onder het witte vel, ik kan trouwens best mijn ogen opendoen, zo, 

even, alleen maar even nagaan: egaal genoeg? 

Egaal groen, goed ja, egaal groene aaneengesloten sprieten gras, wel hoeveel keer gemaaid dit 

jaar? Wel vijf keer, zeker wel, genadige god dit jaar, alleen misschien de laatste maand niet 

meer zoveel gegroeid maar verder, groeien groeien groeien en nu alweer mooie dagen beloofd 

en ziedaar, daar gaat Kannan met de maaimachine, lichtgroen met donkergroene banen maar 
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mijn weilandvlakte is van daarna, dat lichte is alweer gegroeid, het is zo groen als maar zijn 

kan, het is een tapijt van groen dat je zo in de kamer zou willen hebben,  

klaar. 

En nu knalblauw, knal- en knalblauw doet de lucht zich voor, blauw bedekt wit met de streek 

van het penseel; de hoofdpijn is nog net te houden en als dat niet meer zo is dan is het vroeg 

genoeg voor de dokter. Hier mijn huisje uit gaan, dat was ik niet van plan, Dien lag dood in 

bed, Zwart lag dood op de divan, hij wist dat ik kwam, Dien wist trouwens ook dat ik er aan  

kwam, verduld, dat ze dat magazine nog opgeborgen had, het was het eerste wat ik zag en 

mijn hart werd ruim en toen kwam ik in bed en toen merkte ik het, Dien dood. Ik ga niet weg 

hier, ik ga mijn huisje niet meer uit, ik weet toch dat er  iemand van hiernaast komt, zeker drie 

keer daags brengen ze me een bord eten en soms zie ik iemand zomaar; 

alles blauw, alles blauw, zoef, oogleden omhoog, ogen op kier, jazeker, goed, alles groen en 

alles blauw, misschien zelfs iets te knallend groen, misschien zelfs groener dan ik in 

gedachten had, verduld, hoe noemen ze dat, fluoriserend groen, net zoals in die correctiestift 

van Kannan, laat maar zo, mooi zo, blinkend groen, goed geschilderd ouwe, 

verf ruikt lekker en penseel in jampotje klinkt mooi, haha, Lettie is al twee keer geweest en 

Benno is al geweest en Josje is al geweest, allemaal zijn ze hierheen getuft, allemaal van 

vorige tijdperken hier; Lettie is een oplettend kind, ze heeft mijn tubes zelfs aangevuld, ik zou 

gewoon met die tubes zelf kunnen gaan schilderen, zoveel heb ik er nu; Lettie let goed op, 

Lettie let heel goed op en iedereen profiteert daarvan maar zijzelf nét niet geloof ik, Lettie let 

maar iets minder goed op, dat zal ik haar zeggen, neem de dag maar eens voor jezelf, neem 

neem neem; maar evenzo goed, bedankt voor de tubes. De nieuwe generatie hier is wel 

verfrissend nemerig, noch Prija noch Kannan heeft zoiets van energieverspilling, alle aandacht 

is vanzelfsprekend van henzelf, vanuit henzelf, vreemd vreemd vreemd, ben ik dan toch niet 

zo‟n zalvende ouderling van „denk aan de medemens?‟ Weg met die commissies Let en weg 

met dat buurtcomité en alles, ontdoe jezelf daar van, haha, boodschap van je stervende vader, 

gerespecteerd gemeenschapslid, jazeker, in welke besturen heeft je vader níet gezeten maar 

hier was dat anders kind, hele halve dagen sprak ik weer niemand en alles bezonk en ik was 

weer in mijzelf teruggeduwd, 

volgende kleur 

rood 

rood rennend figuurtje heel in de verte over het groen 

wacht 
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zwartwit op vier poten 

hondje rent met rood figuurtje 

hè, wat, is nog niet af? 

Ook rood? 

Vooruit dan maar, twee rode figuurtjes rennen met zwartwit hondje, klaar. 
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…. ik bevind me ergens in een hoekje, ik bevind me waar mij plaats gegund wordt maar die 

ander is steeds sneller dan ik, de ander doet alsof het nog alleen is, de ander slurpt nét harder 

en beweegt nét eerder. Ik schik mij, ik dein wel mee, ik wacht wat ik nog krijg, ik wacht wel 

af welk hoekje er voor mij overschiet. Nietig en wel kan ik toch zeggen: ik besta. Eén cel 

wordt twee, twee worden vier, vier worden acht en zo ben ik onstuitbaar. Ik ben niet de eerste, 

die ander is nummer één, die ander is als een waaiende wind hier in de holte en ik, ik volg. Ik 

wacht. Ik herschik me naar de ander. Het is zo gegroeid, de ander was eerst en ik kwam 

binnengeslopen, ik zag mijn kans schoon en het is gelukt, ik mocht er bij, ik heb me genesteld 

maar nummer één blijft nummer één. Het zij zo. Het deert me niet echt en trouwens, die 

buitenwand groeit mee, dus als ik écht wil, dan stulp ik me uit naar díe kant. Het kost wel 

moeite om daar plaats in te nemen, het is pezig daar terwijl de andere kant leeg is, holte, 

water, het is werkelijk gemakkelijker om in leegte uit te stulpen maar zoals gezegd: die ander 

is mij steeds vóór dus ik stuit daar op de ander. Ik zoek waar plaats is. Het heeft best 

voordelen om niet zomaar overal terecht te kunnen. Ik houd me heel rustig. Ik slaap hier veel, 

ik vlij me in mijn hoekje zolang er niks hoeft, ik laat dat gesis en geborrel en gebonk van die 

buitenwand op me in werken en ergens ergens ergens dringt er iets door in mijn cellen, een 

glimp, een visioen. Van iets waar hier niks van is en daar ruimschoots. Eén en al. Iets als 

water maar anders. Wel net zo meegevend, nog meer meegevend zelfs, voor iedereen genoeg, 

en dan is er nog veel over. De ander is haantje de voorste en ik ben een sufferd. Ik droom. Ik 

hoef pas iets als ik iets moet en in geval van nood, als daar echt te weinig plek is, dan breid ik 

me uit naar de nestwand, het geeft daar mee als het moet, vlezig vlies, scheidingswand tussen 

die kakafonie van geluiden en onze holte. Ik droom. Ik droom. Ik droom van dat element waar 

ik naar toegroei, onmiskenbaar. Het verschaft werkelijk alle cellen ruimte, overvloedig, er is 

veel te veel van zelfs, er is veel meer van, het is er zomaar, het strekt zich uit naar alle kanten. 
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Fris. Helder. Tintelend. Totaal aangenaam. Dus ik suf rustig door, ik koester me in dat visioen, 

onstuitbare opmars.    
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Best grappig, we zijn best heel grappig, we proesten het nog net niet uit maar, 

maar dit ís toch om te lachen, of niet soms, deze twee ouwetjes, wij, 

hij staat niet op, nee, hij staat nog niet op, hij komt weer boven en ik ruik een zweem van zeep 

om hem heen en als in een film sta ik vervolgens op en ik ga plassen en ik was me in de 

douche, ik was me daar heel rustig en ook ik ga de trap weer op en ik huiver als ik onder het 

dekbed ga liggen, het is nog donker tegenwoordig als de wekker afgaat en de lucht is 

bespikkeld, als getuigen staan de sterren aan de hemel en in het andere huisje is Diederik, 

Diederik is zo ongeveer aan het doodgaan en wij, ongeschreven regel nummer één, een ieder 

wast zich zuiver vóór het vrijen, vandaar deze film, Stef komt weer boven met zweem van 

zeep en ik race naar beneden en nu liggen we hier, 

bij Kannan loopt de wekker af, voor de tweede keer, gestommel, krakende traptreden, bij Prija 

slapen twee wezens in de buik, 

twee zijn het er 

twee blijken het er te zijn 

en buiten het raam de sterren 

lichtpunten 

uitkomsten van eeuwenoude energie zou de moeder zeggen 

daar zit eeuwenoude energie achter zou de moeder zeggen 

hier liggen twee mensen 

best grappig, noem ons maar twee ouwetjes, geen tijd te verliezen nu we ingezeept zijn en 

teruggekeerd zijn 

snel bevoel ik mijn vagina, droog, gesloten, komt dat nog goed, had hij wel terug moeten 

komen, kom, begin maar, dwaal maar, dwaal maar over zijn ribben, zijn heupbeen, hand met 

vijf gespreide vingers, met tastbinnenkanten, harde knieschijf van hem, heupbot plat, 

smalletjes en hier zo stilletjes zijn geslacht, waren we overmoedig, had hij soms niet beter zijn 

sigaretjes kunnen gaan roken daar op het plaatsje en had ik niet beter nu op het vloerkleed 

kunnen zitten, mediteren,  
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Diederik is in zijn eigen fase in zijn eigen huisje en nog dagen blijft het dit kalme heldere 

warme weer en de sterren laten zich zien, als beweeglijke stipjes, als uitkomst van zestig jaar 

geleden begonnen reis, van zeshonderd jaar, wat zou het allemaal, het dreigt zelfs licht te 

worden, dicht die ogen, kom, strijk zijn geslacht tot leven en komt hij zich naar mij 

toegewend, lokt zijn mond de tepel naar buiten, bevoelt zijn vinger met zijn speeksel mij daar,   

komt in mij en weet ik het niet meer, lukt het hem nog en poog ik mij daar omheen te sluiten 

maar hij, overmoedig en wel, gaat uit mij, draait mijn lichaam, komt in mij, mijn bekken dat 

rust in zijn bekken en waar hij op stuit hier in mijn vagina, feller graag wil ik dit meemaken, 

ik beweeg bovenlichaam over matras, scherpe hoek nu met zijn lichaam, raak raak raak mij, 

rug als glijbaan voor zijn handen en nog 

wát 

nog overmoediger, hij twijfelt niet meer aan zichzelf, hij gaat uit mij, hij zuigt en zoent mijn 

vagina en ergens vandaan, van ergens dit begin en stommelt zich een weg naar buiten en 

arriveert en nog denkt hij niet, het is genoeg, hij vindt het nog niet genoeg dit ogenschijnlijke 

ondoorgrondelijke losgekom, ergens onaanwijsbaar ontsprongen begin dendert mijn lichaam 

door richting buiten, volle vaart en als hij in mij komt sla ik mijn benen om zijn heupen, hier, 

voel ze rondom en voel mijn voeten tegen de onderrug, ontlaad, ontlaad 

stil de ogen open, sterren verbleekt, kraaien wakker en Diederik in zijn proces van sterven en 

Prija met twee onnozelen in de buik en Lisbeth onderweg 

ik kan net bij het dekbed, drapeer over zijn rug, nog één minuut  
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Dit schijnt een dag te zijn om naaar buiten te gaan, daar heb ik genoeg besef van, mijn ogen 

zijn dan wel gesloten, maar door de hor heen voel ik hoe zacht het is, dwars door mijn 

oogleden heen besef ik de zon. Naar buiten kan ik best zelf, gewoon de deur door, het plaatsje 

op schuifelen, stoel tegenkomen, recht voor de stoel gaan staan, zitten. Als iemand mij 

zometeen de boterhammen komt brengen zal ik vragen: toe, zet mij op het grasveldje, zet me 

vol in de zon. Plok, verduld, de vierde al, ik stel me voor hoe de nootbasten met opengeperde 

bekken aan de boom hangen, nee, als groene mutsjes op de kop van de noot. De noot hoeft 

alleen maar los te laten of doet de boom dat hydraulisch of zo, krrt, valt, raakt onderste takken 

nog, plok, midden tussen de bloemen, prrt prrrt prrrt, alles droog, alles knisperdroog, wacht, 
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toch even stiekem kijken, ja, nog steeds een lichtelijk wollige lucht, oververzadigde atmosfeer 

na die mooie dag van gisteren maar ik dwaal af, als sjaaltjes zijn de groene walnootdoppen 

teruggeweken, nee, wat zei ik net, als mutsjes, sjaaltjes kan ook, sjaaltjes die Dien om het 

hoofd droeg, als sjaaltjes drapeert het groen zich om hun inhoud, de noot,  plok, kssrt kssrt, 

kssssssrt, komt bloemstengels tegen, ho, ik dwaal alweer af, wanneer wie wat laat zo‟n noot 

los of wordt losgelaten; ganzengekwetter, zo te zien achter mijn dichte oogleden wint de zon, 

is de mist aan het oplossen; ik heb weleens gelezen over wie in de bergen woont en die soms 

een hele winter geen zon ziet, obstakels van bergen rondom, ook iets met wolken en mist, kom 

maar liever hier wonen, ene Lisbet komt hier, helpen, krkrkrkr, daar valt er weer eentje, krrrt, 

weer één, ene Lisbet komt hier om iedereen bij te staan, vooral Prija natuurlijk en de twee, 

plokplokplooook, ze blijkt er twee te krijgen, ze heeft een fotootjes van de echo, nummer twee 

was lastig te zien zei ze, kats, op de stenen, wie mij de boterham komt brengen zou mij ook 

even de notenkraker moeten pakken, ligt ergens achterin de la, dan zal deze ouwe Diederik de 

eerste noot gaan proeven, krrtkrrtkrrt, daar gaat er weer één, uitgebloeide guldenroedes daar 

op die plek, interessant genoeg: geeft de boom het sein, verbinding verbroken of laat die noot 

gewoon los, best weer om te oogsten kwam Stef gisteren meedelen, wist hij natuurlijk al lang, 

hij had die tractoren wel gehoord, hele dag heen en weer, beste opbrengst, genoeg dus in de 

kuil deze winter?, meer dan genoeg Diederik, al dat gras en nu deze maïs, dzzdzzzdzzz plok, 

zou er een stevige herfststorm suizen, zou ik dan plokplokplok horen, van alle kanten, 

misschien of toch niet, nee, een mens zit dan immers juist niet buiten, de zon is er nu echt, de 

zon is echt doorgebroken, wacht ik neem de stoel mee en ik ga, trrt trt, plok, plof, ritsel plof, 

hoho, rustig aan, ik pak de stoel en ik schuifel voet voor voet, ik voel met mijn voet wel waar 

het grint begint, ja, iets terug nu die stoel, zo, mooi zo, oude man in de zon, trrrt, het gaat best 

hard met die noten al is het windstil, plokplok, verduld, twee bijna op mijn kop, zwaaien met 

mijn voet, ja, hier, hoe krijg ik open, sta ik op en zoek ik de notenkraker, of wacht, grint, 

grootste stukje grint en dan tegen stoeptegel hier, probeer maar oude gek, hurken, voelen, deze 

misschien, noot met naad naar boven, patsj, nog een keer, voorzichtig, nu terug op de stoel, 

bast en inhoud ontwarren, ministukjes noot, rinzig, nattig, bijna nog vloeibaar, bijna nog niet 

gestold, wrangig, versig, verduld, wat een lekkere noot; wind, wind steekt op, ik maak een 

schelp van mijn oor, krakrakra kraaien, altijd kraaien maar of er nu meer noten vallen, wel 

blad, dor blad valt bijna stilletjes uit de boom maar of er nu meer noten vallen, nee, alleen dor 

blad, dwarrelt omlaag. 

 



 458 

 

160 

 

Daarom. 

Niels slaapt nog.  

Ik ben op blote voeten. 

De cidergeur. 

Alles is rijp en valt en ligt en rot. 

Rode appels, geel met rode appels, dieprode appels, oranje rode appels waartussen genoeg 

plaats voor mijn langzame voeten. 

Wacht. 

Ladder tegen kwetsenboom. 

Voet overdwars, andere voet overdwars. 

Diepblauw ovaal. 

In mond. 

Pit laat vanzelf los. Pfft. Plof. 

Nog één. Waar ook alweer? 

Hoofd onder tak buigen.  

Wat is níet tak en níet blad. 

Ja, hebbes. 

In mond. Precies rijp. 

Fit pfft. 

Mist trekt op en uit de stal komen grijze koeienlijven gelopen. In rechte lijn, naar buiten. 

Grijze koeienpoten dragen abgeëckte lijven. 

Vierentwintig graden wordt het. 

Zeggen ze. 

De laatste mooie dag. 

Zeggen ze. 

Voet scheef op volgende tree, goed vasthouden aan tak, daar, daar zag ik nog donkerblauw 

schemeren. 

Hé, verdomd, oom Died ook al op.  

Zit. 

Oom Died, ik pak wat kwetsen voor jou. 
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Daar ja, trosje van drie zelfs. En één apart.  

Tak buigen. 

Ene gepakt, wacht, overbrengen naar hand die tak vasthoudt. 

Nu de drie.  

Trosje van drie, één in de mond, andere in hand en ladder weer af. 

Tree voor tree. 

Voet dwars.  

Daar nog. 

En daar. 

Mooi laten hangen. 

Boom hoeft niet kaal geplukt. 

Voeten in gras. 

Ongemaaid gras. 

Zwabbert tegen mijn enkels. 

Trap laten staan? 

Trap laten staan. 

Hoelang staat de trap al? 

Staat de trap al sinds oom Died ogen dicht houdt? 

Eén twee drie vier pruimen voor hem. 

Wacht, gat in pruim, hé, wriemelnest in gat.  

Gele lieveheersbeestjes, schild aan schild. 

Geboren? 

Oom Diederik ziet mij niet. 

Ik zie hem wel. 

„Ook al wakker?‟ 

„Ha Prija, jij? Al op?‟ 

„Nee, alleen maar tijdelijk uit bed.‟ 

„O.‟ 

„Hier, hand open.‟ 

„Kwetsen?‟ 

„Kwetsen en eentje met holletje met lieveheersbeestjes.‟ 

„Verduld, dat was ook al zo bij die peren. Alsof ze zich een holletje eten, is dat hier ook zo?‟ 

„Ja.  
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Ik ga weer slapen hè. Kom es.‟ 

Ze pakt zijn andere hand. 
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Nou nee, niet opruimen, laat maar staan die vijf lege kopjes want ergens op een plek, op deze 

plek, moet dat toch duidelijk zijn: 

hier 

zijn  

mensen  

bijeen. 

De zon stooft de kopjes, de zon koekt de restanten warme melk misschien wel vast in het 

pannetje, vast wel en dan die kleur die de koffie achterlaat aan de binnenkant van de kopjes, 

ook goed, ik laat alles staan vandaag. Ze zijn leeg. Prija en Niels zijn naar de andere kant, Stef 

is vast bij Diederik langs, Kannan zit achter de computer, iedereen naar alle kanten en ik word 

geacht het middagmaal voor te bereiden, komt wel, ook ik zou dit huis wel van een afstand 

willen bezien, vanaf de weg bijvoorbeeld, de weg is ver genoeg, de weg is ver genoeg weg dus 

ik knerp door het grint; doe maar heel rustig aan want het is de laatste warme dag volgens het 

journaal.  

Knerp knerp knerp, Sonja loopt naar de weg en als ze op de weg is loopt ze nog een stukje 

naar Zwart, ja, doe maar nu, Sonja draait zich om en ziet links een huis liggen, verdomd, zo‟n 

pionierswoning uit de jaren vijftig, mmh, geen vitrage die mensen, nog van alles hoogs in de 

tuin, gele bloemen, van alles, verdomd, ouderwets houten tuinstel op het plaatsje naast de 

keuken en verdomd, lege achtergelaten koffiekopjes. Er zijn daar zojuist mensen geweest, dat 

moet wel en trouwens, zo‟n overvloedige zon, zo‟n totaal overspoelende zon, hoe valt die te 

verdragen, plant daar ergens menselijke tekens in asjeblieft, goed zo, koffiekopjes, vijf koffie-

kopjes en een steelpan, achtergelaten.  
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„Je weet niet wat voor rooie kop ik heb. Ik heb alleen maar op het plaatsje gezeten, pal in de 

zon, ja, en koffie gedronken, bonkebonkebonk. Geloof je dat het wel vijfentwintig graden is 

daar tegen de muur. En? Hoe was het om suikerfeest te vieren daar in Diyarbaki? Turken en 

Koerden broederlijk aan de Iftar? Mooie jongens gezien? Had je Iftar  maar in Kampen gehad 

gisteravond en kwam je daar nu dan aangefietst over de weg, je mocht hier uitrusten, je mocht 

mee eten en we gingen hier naar mijn kamer of had je liever een plek op de wijdse akkers 

gehad? Kan ook. Het pad over en dan op het einde links en daar zaten we dan beschut achter 

de windsingel, gezicht naar het zuiden en mócht je je ogen van mij afwenden dan zag je dat 

onmetelijke veld met knalgroene mosterd. Mosterd. Mosterdbladeren zitten vast aan stengel 

en stengel zit vast aan stelsel van wortels en stelsel van wortels maakt de aarde los, lossig, 

luchtdoorlatend. Koolzaad zaaiden ze vroeger, heel veel koolzaad zaaiden ze toen het hier net 

was drooggelegd, hele gele geurende polder vol koolzaad, koolzaad aan stengel en stengel 

door wortelstelsel gedragen en wortelstelsel tentakelde zich een weg door die zilte compacte 

zojuist drooggelegde zuiderzeebodem, wortels tentakelden zich heel diep een weg en zogen 

zich vol water dus snap je het nu? Zaai zo‟n bodem vol koolzaad, vol mosterd, alles goed, 

alles wat deze glibberigheid in bedwang gaat houden, alles wat zich een weg baant door deze 

compacte klei, maar goed, waar was ik gebleven? Zaten we? Als we nog niet lagen dan gingen 

we liggen, gelukkig zijn we geen moslim en gelukkig hoeven we ons dus niet aan het 

onthoudingsgebod te houden en niemand zou ons storen, ma zou zitten te lezen, pa zou slapen, 

Prija troont haar Niels echt nooit mee het land in,  maak maar los waar het zwelt, rits maar los 

jij bij mij, ik bij jou en stroop omlaag, lig daar in de berm, dikke laag gras en niemand die ons 

ziet, nog niet vanuit de verste verte… 

We lagen nog zo lang en we lagen nog zo stil, ik keek opzij en ik bewoog mijn hand tussen de 

zon en jouw dichte ogen en zo kon je ze veilig even opendoen. 

Het is de laatste warme dag. 

Kom.‟ 
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Wat is er toch met haar vandaag? Ze wou helemaal niet mee uit lunchen.  

„Nee, laten we maar hier blijven, filmpje kijken asjeblieft, oké?‟ 
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We zitten op haar bed, gordijn dichtgedaan tegen zoveel zon, het is niet de vrolijkste film die 

ze uitgekozen heeft.  

Mijn overhemd hangt over de stoel. 

Mijn broek hangt over de stoel. 

Hier hangen we tegen de kussens, Prija zit tegen mij aan, ik heb mijn armen om haar heen 

geslagen, zij houdt haar onderbuik vast. 

Nee, ze wou niet weg. 

„Gerommel hier.‟ 

„Nee nee, bewegen kunnen ze nog niet, dat kan het niet zijn.‟ 

„Te koude voeten misschien,‟ opperde ik en ze lachte, aj, als het aan haar lag was ze 

vanmorgen met grasjes en al het bed weer in gestapt. 

„Stadsmens.‟ 

„Gaat het?‟ 

„Er is niks ergs. Er is alleen iets. Bewegen kan nog niet, alleen, daar lijkt het op.‟ 

Die Andrea lijkt wel op Prija, verdomd, datzelfde bedaarde doordoen al is haar broertje dood, 

zogenaamd niet missen dat haar ouders niet komen kijken naar korfbal, hier, ze komen kijken 

en kijk nu hoe ze kijkt. 

„Bezorgd?‟ 

„Nee, niet bezorgd, alleen, ìets.‟ 

Ik wrijf over de haren. 

„Oef, blij dat ik mijn broertje nog heb.‟ 

„Broertje computert. Hij kan het snel zeg.‟ 

„Het is zijn vak. Mooie pannen daar. Vast van Lagostina.‟ 

„Waar jij al niet op let.‟ 

„Heb jij nog werk te doen zometeen?‟ 

„Ja, morgen mijn beurt, vakbladen.‟ 

„Ga ik sandesh maken.‟ 

„Geen ommetje eerst?  Kleintje, dan. Ze vallen er niet uit.‟ 

„Klein ommetje, goed en dan sandesh maken, is ook Died gek op.‟ 

In de film wordt het ochtend. De auto zet koers naar …  

Híer, deze hier in mijn armen, deze wil het klein houden vandaag. 
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De geur van cider. 

Er gaat trouwens iets knappen hier in mijn hoofd, iets barsten voor mijn part, ik kijk scheel 

van de hoofdpijn zogezegd maar aangezien ik toch niet kijk, verplaats me maar, verzet me 

asjeblieft, Prija komt me de thee brengen en Prija komt me de sandesh brengen op koperen 

schaaltje, ik ken de koperen schaaltjes heel goed, toe Prija zeg ik, help me, ik wil meedraaien 

met de zon, gaat het oom Died vraagt ze, ze heeft mij aan de ene arm en ze heeft de stoel aan 

de andere hand en het is nog steeds dezelfde dag, het is de laatste warme dag, zeggen ze en die 

zal ik uitdrinken tot de laatste druppel, bijna teveel zijn deze stappen, als ik maar zit, als mijn 

ogen maar dicht zijn en als ik maar niet meer beweeg, zet me maar neer aan de rand, daar 

waar het langste de zon is,  

ze zet de stoel neer en ze laat mij zakken in de stoel en loopt terug, pakt het tafeltje, tafeltje nu 

hier naast mij en haar voetstappen gaan weg en haar voetstappen keren weer terug, hier oom 

Died, als het te koud wordt, ze heeft mijn vest gepakt, ze heeft gelijk, het koelt snel af in deze 

tijd van het jaar, ciderzweem langs mijn neus, er valt zoveel, er valt zoveel tegelijk, 

butsbutsbuts, rot, zoet, ontbindende appel is zoet, zoetend rottend en zon op gezicht, roze 

cirkels, linkerhoofdhelft doet niet mee, drukt mijn oog zo ongeveer plat, roze cirkels en 

roodomrand en zweem van cider, we komen straks de boterham brengen, gaat het echt wel, ja, 

en met jou, hier, ze legt mijn hand tegen haar onderbuik, sportbroek met rimpelboord en lichte 

zwelling, past niet meer, past niet meer in vlakke hand, groeit goed, groeien goed, roze 

spikkels overal en kan iemand nog een voet verzetten daar onder de boom, bomén, grond met 

appels beladen, rottend zoetend ontbindend,  ik kijk uit over het land, ik zit hier met mijn rug 

naar het huis, eerst de graslanden natuurlijk, in de verte stond maïs, stoppels nu, verte naar 

achteren en verte naar rechts, zes hectare naar rechts van ons en dan nog zes hectare en daar 

zijn pas de volgende boerderijen, ik kijk uit over het nieuwe land, zet me hier maar neer, niet 

alleen met mijn voorkant in de zon, zet me op de hoek neer, zet me daar neer waar ik uitzicht 

heb, mijn ogen, mijn ogen dwalen over het land, ik zíe alle hectares voor mij, groen eerst en 

dan bruingrijs met beenkleurige stoppels, wat een zoete cidergeur, donkere boomgaard en wat 

maar vallen wil dat valt in het groene gras, het rot, twee wezens daarbinnen in de buik, straks 

brengen we jou de boterhammen, toch kun je beter zien met zoveel zon, het gras is er groener 

van en de koeien knal zwart en wit en die kwetsen van vanmorgen dieppaars en die 

lieveheersbeestjes in het holletje, van geel naar oranje, dat weet ik, ik heb ze geschilderd, gele 
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komen nog niet naar buiten, bijna oranje komen wel naar buiten, vort, de wereld in, groot 

genoeg jij, genoeg in luilekkerland gehangen, gevliesvleugelde kruipt over mijn hand en is 

weg, met opperste koppijn zit ik hier, als een standbeeld zo stilletjes, mijn hand pakt het kopje 

en brengt het naar mijn mond, beweeg geen schedel want die is zo een klankkast van pijn, 

kopje terug en stukje sandesh in de mond, smelt, inzoet, gebakken suiker, gebakken panir, niet 

verbrand, wel verhit, intens verhit, omgezet, gecaramellisseerd, panir met suiker als hemels 

snoepje, smelt, valt uiteen tot iets door de hele mond en dan niets meer, precies het goede 

snoepje voor iemand die de schedel op de plaats moet houden, nee Zwart, ik hoef óók niks, ik 

hoef geen dokter, ik wil alleen maar met de zon meedraaien hier op dit strookje gras, deze 

strook gras ooit door Stef zo ontworpen en ingezaaid, aarde aarde, het liefst gras, het liefst zat 

ik op het gras maar mijn botten zijn te stram en wie weet hoe vochtig de grond alweer is, beter 

hier, vier stoelpoten en zitvlak en rugvlak en leuningen, ook goed, oude man kijkt uit en ziet 

niets maar wie niks ziet die hoort des te beter zeggen ze, ruikt des te beter, mmmh, tijd van de 

vruchten die rijp zijn, verduld, dat ik hier op dit grasveldje zit dat is mijn leven, dat ik hier niet 

in de Zuiderzee dobber met stoel en al maar dat er grond is die de stoel draagt, dat is mijn 

leven, wittige wolkige atmosfeer in de kleur van dieporanje, hoe minder oranje hoe minder 

pijn, kan ik mijn hand naar het schaaltje uitstrekken terwijl dat oranje heel glad blijft?  
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„Genoeg ja, ga nu maar, meer eet hij toch niet.‟ 

Bordje met vier parten. Bruine boterham, kaas, roggebrood. Met de andere hand houdt hij de 

mok vast.  

Wacht, even teruglopen. 

„Beginnen jullie maar vast, ik rook even een sigaretje bij Diederik.‟ 

„Goed.‟ Sonja. 

„En breng hem dan naar binnen, het wordt te koud zo meteen,‟ zegt ze. 

Met de elleboog maakt Stef de zijdeur open, gaat naar buiten. Achter hem valt de deur dicht. 

Hij loopt het erf over, de moestuin door. Boven de Afrikaantjes zijn vlinders, een gele, enkele 

witte, vlinders eind october, wel ja, Rode kolen zijn er genoeg, mmmh, met appels, vragen 

wanneer Sonja dat maakt. De rode kool van Dien vroeger, die kwam niet in één dag op, die 

kregen ze de volgende dag weer, als stamppot. Dien. Deze appelvrachten had zij allang 
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weggeschild, haha, andere vrouwen, andere regels, intense geur van cider, verdomd, 

koninginnepages, dagpauwoog met felle witte rand, october en vlinders, het is een allebastend 

mooie dag,  

de vier parten glijden van het bord als hij Diederik ziet, de thee golft de kom uit, 

„Diederiiiiik.‟ 

 

Hier zitten we, achter mijn oude huisje, zit nog maar wat, die zon, nee, de zon kan de dood 

niet bijhouden, wit gezicht, kan zon niet meer bruin toveren, zitten dan maar en een trekje van 

de Caballero en de zon op gezicht en zie de gouden grasvlakte, zie het gouden groen, koude 

hand Diederik en verdomd, bultje op je hand, opgezet rondom als een wit knoopje, wesp? Op 

de valreep nog tsjak door een wesp gestoken Diederik? Verdomde wesp, kun je wel, man met 

dichte ogen. Moet ik de sigaret misschien uitmaken, iedereen roepen, jou op bed leggen nu het 

nog kan? Hoe snel verstijft een lijk? Konden we je hier maar laten zitten beste zwager, in de 

stoel, op de plek, op de aarde. Weet je nog dat je voor Dien kwam vroeger en dat we dan een 

stukje mee mochten, voor op de stang en achterop de drager, een stukje, verdomd Diederik, 

weet je dat nog, tot de hoek en dan moesten we eraf en dan moesten we terug naar huis en 

soms, als we wisten dat je kwam, dan stonden we al bij de weg en dan zagen we je daar de 

bocht uit komen, daar, bij Jonkersbos en dan renden we en dan hadden we ruzie wie op de 

stang mocht en wie achterop moest, ietwietwaaitiseerlijkweg deed je dan, zoef daar kroop de 

één tussen je armen op de stang en de ander ging achterop. 

Stef huilt. 
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Verduld, wat doen ze nou, ho, mijn pet, o nee, ik heb geen pet meer op, ik heb geen pet meer 

nodig, geen zorgen meer om de pet bij deze Zuidwester, verduld, ze hijsen de kist op de platte 

wagen, Benno springt er op, schuift de kist naar het midden, tjezus, neem me niet kwalijk, niet 

te geloven, hele familie klimt op de wagen, broembroembroem, daar knetteren ze – we -  over 

het grintpad, mmmh, grijsgroene preien, mosgroene boerenkool, witte kolen, rode kolen, wie 

dat nu moet doen, niet mijn zorg,  haha, Kannan stuurt de weg op, verduld, die vreemde daar 

bij hem in de cabine, dat moet Sylvester zijn, slimmerik, dat zie je zo, klein brilletje, 

broembroembroem, rook slaat neer in de storm, johow, hou vast die hoed Stef, wat een wind, 
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ik kan tegen de wind in, dag huis, dag verloren gele bloemen op hoge staken, dag huis van 

Zwart met zonder gordijnen nu, met gebulldozererde tuin, struiken geplant en gras gezaaid, 

wacht, zoef, nee, nog niks boven de grond, het moet een keer flink regenen en kijk dan maar 

eens na een dag of vijf, dan moet dat gras daar toch wel boven komen, Prija en Niels tegen de 

kist, dan Stef en Sonja, Josje aan de andere kant met Benno en Lettie, ah, nou snap ik het, dé 

naasten, de rest in de auto‟s daar achter aan, hier moet geen bui regen vallen, hier valt geen 

bui regen, die houd ik wel weg, maak je maar geen zorgen, de koeien, dag koeien, nee, niks 

meer over van de mijne, ja, sommige namen nog over van de mijne, Wilma de zestiende, Dora 

de vijfendertigste, Doortje zeiden we trouwens altijd, groen heldergroenste lap land, 

mosterdzaad groenbemester, geloof als een mosterdzaadje zo piepklein, ja goed, een keer of 

tien toch zeker die huwelijksbijbel van voor tot achter, goed gedaan Diederik,  al was het maar 

om de kinderen Hollands te leren, hier, nee, dit was nooit van ons, dit was altijd van Zwart, 

eerst is zijn zweet hierin gevallen en later ons zweet, bieten had Stef hier, o nee, niet meer Stef 

maar Kannan, kijk hoe kaal en kijk hier, de oogst van dit jaar, keurig opgestapeld, schuine 

kanten aan weerszijden van de hoop bieten, glad, alsof de loonwerker er nog met de 

heggeschaar langs is gegaan, tjongejongejonge, veel te kleine bieten dit jaar, iets te lang droog 

geweest de laatste maanden, een polder kan wel veel, patsj, zet die schuif maar iets minder 

dicht, maar regen, nee, dat kan een polderbestuur niet maken, broembroembroem, hier wonen 

die Amsterdamsen, Méditerrannee staat er op dat bordje, ahum, en hier ook al geen boer meer, 

hallo, hebben we daarvoor geploeterd, wij van kamer vijfentachtig, Klaas en Willem en Dirk 

en ik, hebben we hiervoor ons uit de naad staan te werken, kijk, alweer geen boer, 

Theeschenkerij, wind je toch niet zo op man, o nee, dat is waar ook, goed overzicht zo, goed 

te zien dat de meeste windsingels toch wel bij ons staan, overal is het kaal behalve bij ons, kijk 

maar achterom, boomrijen, geboomte, nergens aangeplant behalve bij ons, Kannan, luister, 

moet jij goed bijhouden, snoeien elke winter en nieuwe aanplanten rondom elk nieuw perceel, 

gehoord?, broembroembroem, daar is het dorpsbosje en daar zometeen de hoek om en daar, ja, 

De Zaaier, juist ja, in één generatie al achterhaald die naam, wat weten die stadsen nu van 

zaaien, maar goed, aaai er, zaaai jer, het woord alleen al is mooi, verduld, gemengde reacties 

hier bij het kerkvolk, afkeuring en pretlichtjes, aangenaam neutraal bezie ik jullie allemaal, 

Prija geeft de kam aan Sonja en dan gaat het links en rechts van de kist de kerk in, tralalaa, het 

orgel, merkwaardig neutraal, waar ikzelf als ouderling toch altijd mijn tranen moest 

bedwingen, móest, dat ook nog eens want je zat overdwars voor de gemeente, de regen barst 
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los trouwens, klettert tegen de dakpannen, gezichten van de dragers even uit de plooi, ik zei 

toch, ik laat jullie niet nat regenen, geloof dat nu maar. 

Vrouwelijke dominee,  

„Onze hulp is in de naam des Heeren…‟ 

 

Aha, dit wordt interessant, er gaat gesproken worden, dragers staan op, halve cirkel om de kist 

met mijn botjes. Josje als eerste: 

„Diederik, daar kom je aangefietst, 1947, je komt helemaal uit de Noordoostelijke gefietst en 

je draait bij ons het erf op en je plant je fiets tegen de eik en je loopt langs de loods naar 

achteren, daar zit het hele rijtje te melken en ook jouw Dien, zeg haar maar gauw gedag en 

kom dan gauw mee, verstoppertje spelen met ons, goed?‟ 

„Maar nee,‟ vervolgt Stef, „eerst ga je moeder binnen begroeten maar dan 

ikteltottieneentweedrievier… en je gaat zoeken en met je reuzenpassen tik je ons natuurlijk af 

en dan mogen we een stuk mee op de fiets, eerst ruziemaken, wie mag voorop, jij was vorige 

keer, nee jij, ietwietwaaitiseerlijkweg, we mogen mee tot de hoek, dan moeten we eraf, wij 

lopen naar ons huis terug en jij fietst naar jouw vader en moeder.‟ 

Lettie:  

„Sociologisch bezien behoorde je in de nieuwe polder tot de zandboertjes - half zand half klei 

was het vroeger in de Noordoostelijke – maar jij gedroeg je eigenaardig on-sociologisch, in 

alle besturen was je te vinden, naast dat je eeuwig ouderling was, zat je bij de CBTB, RABO, 

Coöperatieve melkfabriek, je ging rond voor de harmonie, Klaas en Dirk hadden de kloof bij 

jou al geslecht en je dochter, de sociologe, stond met haar mond vol tanden.‟  

Komt er nog iets over die verf? Nee, heeft ook niemand iets mee te maken maar trouwens, wat 

zou het; ze heeft Nivea opgesmeerd, ik ruik het echt wel, je ruikt het en je ziet zo‟n blikje 

gewoon voor je, knalblauw en dan zo‟n kraakhelder zilverpapiertje en daaronder die witte 

crême. 

„Alle zoons moesten thuis helpen in de vakanties,‟ zegt Benno, „in de weekends, als ze uit 

school kwamen, maar van jou mocht ik altijd m‟n rondje rennen voordat ik de mangels sneed 

en wou ik de rest van de dag een boek lezen, ook goed, viel wel op, de andere jongens 

moesten thuis altijd helpen. Weet je trouwens nog van Kuitert, Verstaat bij wat gij leest, 

verduld, in koor, Benno en ik.  
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“„Hier, die heb ik nog niet leeggemaakt, kijk maar wat je kunt gebruiken en anders ruim jij het 

wel op, goed?‟” Zo werd ik welkom geheten in jouw huis. Je leidde me rond langs alle kasten, 

maakte de deuren open. Dank.‟ Sonja. 

Prija‟s heldere stem: „Oom Died, de kortste verbinding tussen ons huis en jouw huisje had ik 

al heel snel gemaakt met mijn kindervoetjes, jammer dat mijn kinderen daar een leeg huis 

aantreffen, heel heel jammer.‟ 

Kannan: „Laat al die stadsen maar komen oom Diederik, Prija en ik blijven hier boeren, dank 

voor alle ontginnen, dank voor alle ploegen en eggen, dank voor alle losse aarde, voor alle 

organische stof die je hebt ingebracht, dank voor de windsingels die je aangeplant hebt, laat 

iedereen net als jij maar struiken aanplanten, laten we deze polder verder bewoonbaar maken 

zoals jij ons dat voorgedaan hebt, mijn volgende stukje in de Polderbode gaat daarover, goed?‟ 

Ze lopen terug. Ze gaan weer zitten, haha, bij de hunnen zogezegd en de dominee domina 

staat op. 

„Lezen wij nu Psalm 91. Wie in de schuilplaats de allerhoogsten is gezeten..‟ 

 

„Amen. Zingen wij nu..‟ 

Maar wacht, gestommel, verduld, Dirk staat op, loopt voor de rij langs, lege plek naast 

Anneke. Zwaan kleef aan, Dirk fluistert Willem iets in het oor, Willem staat ook op, hij ziet er 

nog net zo jong uit, hij heeft niks geleden, in spijkerbroek en trui stapt hij soepel voor de 

mensen langs, is in het gangpad. De plek naast Bert is nu ook leeg. Dirk duwt Klaas. Willem 

loopt achter hen. De plek naast Fina is leeg, Klaas is daar weg met zijn rolstoel, Klaas wordt 

geduwd, Klaas heeft een rooie kop als altijd, maar toch  je hebt mij overleefd, ouwe 

druktemaker. Dirk. Dirk is de burgemeester zelve, zo tiptop gekleed, grijs pak, duur pak, 

gedistingeerd, anders kan ik het niet zeggen, niks van: kijk mij nou eens een mooi pak 

aanhebben, nee, verduld jongens, wat zijn jullie nu weer van plan, iets zijn jullie van plan 

want jullie kijken niet alleen maar treurig, Klaas wel, Klaas is bedroefd, Klaas is een bedroefd 

kind maar de andere beiden, kwajongens,  zo ken ik jullie, staan daar ook weer bij de kist 

opgesteld, hé, Willem, hij doet of hij fietst, hij kijkt achterom, hij roept, hij zwaait, „Diede 

rihik,‟ hij trapt langzamer tot ik naast hem kom fietsen,  

„Ha Diederik,‟ 

O ja, wat terugzeggen.  

Ha Willem, hoe is het? 

„Goed man, wind in de rug, en jij?‟ 
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Als jij hem in de rug had, hoe had ik hem dan? 

„Opzij, natuurlijk, stomkop die ik ben, mooi helder hè.‟ 

Mooi weer om knollen te plukken. 

„Knollen plukken, denk je dat we daar aan moeten deze week? Die laten ze echt nog wel een 

tijdje staan, ze sturen ons met dit mooie weer echt niet naar de knollen, knollen pluk je in 

allerellendigste koude gure novemberdagen.‟ 

Wat dan? 

Willem trapt en trapt.  

„Wat we dan moeten doen? Erf daar betegelen of wintergerst inzaaien of misschien nog ergens 

een tocht breder uitgraven, hoe is het met Dien?‟ 

Met Dien is het best, ze heeft krentenbrood meegegeven. 

„Krentewegge, goed zo, ik heb het uit met Annie trouwens en ik heb tabak bij me van opa 

trouwens.‟ 

Bah, sneu. 

„Sneu? Voor mij of voor haar? 

Voor allebei. 

„Nee, niet voor allebei. Voor mij in elk geval niet, ik weet het niet, het zat niet goed. O, kijk 

Diederik, ganzen.‟ 

Ja, het gaat koud worden. 

„Koud ja, heb ik ook gehoord, daarom dacht ik dat we aan de knollen moesten. Hé Died, kijk, 

ginds.‟ 

Ha, Dirk en Klaas. 

„Dirk en Klaas ja, kamer 85 compleet, wat zouden zij bij zich hebben?‟ 

Tringelingeling,  

Verduld, Klaas heeft een echte fietsbel bij zich. Toch ingestudeerd? 

„Ha jongens.‟ 

„Ha oosterlingen, ook al zo‟n zin?‟ 

„Wij wel, met frisse moed komen wij hier toegestroomd om het nieuwe land te ontginnen.‟ 

Klaas met naar adem happende stem. 

„Jij wel,‟ zegt Willem, „natuurlijk, het meeste land zitten we hier voor jou te bewerken, jij hebt 

de dikste portemonnaie.‟ 

„Of Dirk,‟ zegt Klaas. 

Alle drie houden zitten zogenaamd op de fiets. 



 470 

„Goed,‟ zegt Willem, „wij keuterboertjes, wij willen best werken hier aan jullie sappige 

akkers, maar daar moet wel iets tegenover staan. Nou, èn, wat hebben jullie bij je?‟ 

Hebben ze dit nu voorbereid of verzinnen ze dit ter plekke? 

„Sukerbôle,‟ zegt Klaas. Hij klinkt al fierder. 

„Grunniger kouk,‟ bromt Dirk. 

„Hoeveel?‟ Willem. 

„Eén.‟ 

„Eén.‟ 

„Vrekken zijn jullie, voor alle vier één de volgende keer.‟‟ 

Stilte. Koortsachtig gedenk? 

„Nou nog eens iets anders: ‟t is uit met Annie.‟ 

„Kun je eindelijk op mij vallen,‟ flapt Klaas er uit. 

„We zijn er.‟ Dirk. 

Ze laten het stuur los. Dirk neemt het woord. 

„Dames en heren, dit was een schets van vijftig jaar geleden, toen de polder nog woest en 

ledig was. Wij waren een hecht viertal. Hé Diederik, drie bedden vrij houden daarboven, 

kamer 85.‟ 

Ja natuurlijk, hoewel, Dien al en dambord al en nu dit, het wordt tijd dat ik écht verdwijn. 

Ze stommelen terug.  

Dirk voorop. 

Willem duwt Klaas. 

Hij plant haar naast Fina. 

Dirk neemt de plaats naast Anneke weer in. 

Willem de lege plek bij Bert.   

Is de geest nu vaardig over hen geworden of was het afgesproken werk? 

„Zingen wij dan nu …‟ 

 

„De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.‟ 

Dzjoef, buiten polshoogte nemen, striemende regen, zie je wel, verduld, zo kan een mens toch 

nooit het veld ruimen, stop regen, nú, dit volk moet naar het kerkhof, lopende.  

 

Stef huilt. Stef huilt als hij de groeve in kijkt. 
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Hij huilt niet om mij. Hij ziet de kist van Dien. Hij ziet de kist van Dien voor het eerst.  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


