
De betere wereld 

 

Het reuzenwiel begon te grommen en bewoog. Gaf zicht op een rood-paarse brei, losjes omarmd door 

de helften van een perfect in het midden opengebarsten, gloednieuwe schoen. Het was de linker van 

een stevig paar dat ideaal was voor de vlucht: zonodig had ik er heel hard op weg kunnen rennen.  

Ik had ze pas een dag aan mijn voeten en droeg pleisters op mijn wreef en vlak boven de hiel, want 

daar schuurde de huid kapot, daar waren wondjes gekomen. Terwijl mijn hart nog een greep deed 

naar het strakblauw van de mediterrane hemel – ik verbeeldde me zonet, al kijkend, dat ik erbij kon, 

dat als ik ernaar zou reiken het gewelf vanzelf mijn arm zou verlengen en ik mijn vingers in het 

vochtige pigment kon dopen – betuurde ik het nog warme stilleven. Ik zag een van de pleisters liggen. 

Hij zat nog aan de huid vast, maar op een plek waar ik geen wreef of hiel vermoedde. Twee tenen 

waren losgescheurd van hun natuurlijke plaats en zagen er wonderlijk intact uit. Ik denk dat het de 

kleinste waren. Ik keek ernaar, kort, want mijn blik smeet zich weer omhoog, geleid door de zijkant van 

de touringcar. Ik fixeerde me op de verte, de hoge ruimte, de azuren troost. Dacht laat ze mijn bril niet 

van mijn hoofd nemen, voorzag dat het nog niet zo makkelijk was om aan een nieuwe te komen. Hij 

was door mijn val iets van zijn plaats geraakt, hing scheef en beslagen op mijn neus. Ik deed niets om 

hem terug te schuiven, liet het zo, hield me stil, of werd stilgehouden door mijn lichaam dat meer wist 

dan ik. Om me heen een wand van golvend glas, daarachter mannen, geen enkele vrouw. Een stem 

klonk steevast boven de solide ernst van hun geschreeuw uit. Ik was gerust. Ik was in een ander land. 

Ik werd geholpen.  

 

Als gewichtloos werd ik opgetild en ergens binnengeschoven. Een gecapitonneerde kist. Een taxi. De 

deur goed en wel dicht drukte mijn kruin tegen het portier. Naast me, op het linkergedeelte van de 

achterbank, zat het droombeeld van een jongen; zware zwarte wimpers hielden zijn blik op de voorruit. 

Rood vlinderdasje, het overhemd smetteloos wit, een nette zwarte broek. In zijn hoog toegeknepen 

handen zijn vuile buit. Bij de strot. Tegen het leegbloeden. 

Ik wilde van de pijn af, hij was niet te harden.  

Ne ölçüde? Hoe ver nog?  

Er kwam geen antwoord. Mijn hart zoog zich vacuüm van meelij met de knaap.  

Er kwam geen eind aan het onderweg zijn, geen eind aan het getoeter en geschreeuw, aan het 

gasgeven en remmen. Mijn twee intacte tenen hingen aan een huidflard af, aaiden mijn kuit, lieten 

voelbaar natte vegen achter. Mijn blik stoof af op de hemel.  

Waar joegen we naartoe, in deze verkeershel, dwars door die klinkende stinkstad met zijn smog zo 

dicht dat ie me bedwelmde. Ik keek naar de jongen, hij was me gezonden, hij zou bij me blijven zolang 

dat nodig was.  

 

We hielden abrupt halt. Een geroep van jewelste sloot zich als een helm om mijn hoofd. Veelsoortig 

getoeter. Gefluit van remmen op heet asfalt. Ik werd opgepakt, zo zacht, zo zonder dat iemand me 

pijn deed, dat het me een liefde ingaf voor wie mijn helpers ook maar waren, en een geruststelling die 



boven alles uitging, boven mijn verwonding, boven het verlies van mijn voet. Deze gerustheid 

behoorde de betere wereld toe, ik bevond me in de betere wereld.  

Ik lag op een draagbaar en die draagbaar bewoog, stil en snel. In een echoloze, kunstmatige 

atmosfeer grepen twee handen die van mij.  

I’m a surgeon, you’re in good hands now, we will do our very best for you…  

Vrouwenhanden waren druk doende met een schaar, ik greep in schrik naar mijn buik, het gesptasje 

met mijn papieren, de toegang naar wie ik was.  

You have to call the ANWB in Holland… the number is on a paper within this bag… and please call 

Şeref Karakaya… his number is also on this paper…  

Of ze antwoord gaf herinner ik me niet. Wel de stevige onderarmen van de arts en mijn klauwnagels 

die ik in zijn vlees dreef, alle tien; mijn stem, zwak, in een bezwerend staccato. Please don’t take my 

foot off, please don’t take it off. 

 

Ik werd wakker in het daglicht van een kamer. Een groep van vijf jongens stond aan het voeteneind 

van het bed waarin ik lag. Allemaal vreemden, behalve Şeref, die staan bleef waar hij stond. Een dag 

eerder had hij me als een vos naar zijn winkel geleid, dat was zijn werk, hij verkocht tapijten. Hij sprak 

vleierstaal. Hij lokte me een hotelbed in. Hij zei dat hij een Koerd was. Hij vertelde van zijn dode broer, 

zijn wanhopige moeder. Dat de zaken niet goed gingen. We spraken af voor nog eens thee.  

Şeref had al zijn vrienden meegenomen. Het ontroerde me, ik huilde. Niemand sprak. 

 

Na een nacht van terging die mijn lijf naar boven dwong, in strakgekromde stand omhoog, mijn buik 

richting plafond, schreed in de ochtend een goedheiligman mijn kamer binnen. 

Hello Maria, how are you? 

Maria is mijn doopnaam. 

Doctor…? I’m fine… 

We did a good job Maria, you will walk… and you will dance Maria, you will dance again…  

Zijn hand lag warm en droog op mijn linker onderbeen, boven een prop verband die de vorm had van 

een vuist, of een hart. 

Buiten was het heet, in de ruit van de kamer hing de vloedlijn van de zee van Marmara.  

 

Ik lag er twee weken zonder het verlies van mijn voet te betreuren. Had me in geen tijden zo vredig 

gevoeld. En ervoer eindelijk, na jaren, weer een verbinding met het leven, iets van zorg voor mezelf, 

de bereidheid goed te zijn voor mijn lichaam, dat wonderlijke, ingenieuze mechaniek. 

De taxichauffeur stond aan het eind van week twee aan mijn bed om zijn vergoeding op te eisen. Ik 

kon hem die niet meteen geven. Mijn geld was weg. Samen met Şeref.  

Zijn vier vrienden kwamen iedere dag en streelden mijn hand. 

De engel die me naar hier had gebracht zag ik nooit terug.  
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