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Te heet om te vissen 
 
 
 
De eerste bij wie Mara soelaas vindt is een vrouw met een adellijk voorkomen: kundig 
opgestoken zilvergrijs haar, brokaten blik in peilende ogen. De vrouw zit in een rolstoel voor het 
kastje naast haar bed. Mara tikt op krukken naar haar toe en stelt zich aan haar voor. Daarna 
begroet ze de twee aanwezige heren die het aantal van drie kamergenoten completeren. Deze 
mannen, eveneens in een rolstoel en zich ophoudend binnen de grenzen van hun eigen 
denkbeeldige kwartier, zijn beiden net als mevrouw Mens boven de zeventig. Zo te zien. De 
bedden staan in de lengterichting, parallel aan de muur. Het bed meteen rechts bij binnenkomst is 
strak opgemaakt en het kastje naast het hoofdeinde is leeg, er is geen twijfel over dat dit Mara’s 
deel van de ruimte is. Mevrouw mens beslaapt het bed links tegenover het hare, de heren zitten 
achterin, dicht bij de glazen achterwand, die voor overdadig daglicht zorgt en trakteert op een 
grote rechthoek hemelsblauw opgespannen zijde met onderin een rand pruikig groen. Op de vloer 
ligt linoleum in de kleur van woestijnzand en de muren zijn van gestuct roomijs. Het is een 
prettige kamer. Zonet, bij het binnengaan van het revalidatieoord uit de jaren zestig (een 
uitgestrekt gebouw bestaand uit een tiental blokken variërend in grootte, die, al dan niet in elkaars 
verlengde, tegen elkaar zijn geplaatst), bij het nemen van de lift naar boven, het doorkrukken van 
de lange lege gang op de vierde verdieping waaraan links de patiëntenkamers liggen en rechts de 
kamers van het personeel, de toiletten en de wasruimtes, was er de gehurkte weerzin om het 
toekomstige verblijf hier, maar die heeft ze bedwongen voor hij de kans kreeg op te staan en een 
vuist te planten in haar ingewand.  

Na de begroeting, het is 16.45 uur, legt mevrouw Mens een hand om Mara’s onderarm en 
zegt schalks: ik moet iedere dag voor het eten een kroesje port van de dokter, moet jij toevallig 
ook iedere dag voor het eten een kroesje port van de dokter? De oude dame bukt zich vanuit haar 
stoel, opent haar kastje, reikt naar de bodem en richt zich dan half op met in de hand een vuil en 
verkreukeld plastic bekertje, ze schenkt dat voor driekwart vol met rode port uit een beduimelde 
fles die eveneens onder uit het kastje komt, die ze ter hoogte van haar knieën heeft geopend en na 
het schenken met de dop er weer op in zijn schuilplaats terugzet. Ze reikt Mara het bekertje aan. 
Die hangt haar rechterkruk aan haar linkerarm, neemt het bekertje over, zich moeite getroostend 
het uiterst voorzichtig te omvatten om het niet in te drukken. Ze neemt twee slokjes en wil het 
dan teruggeven maar dat is niet de bedoeling, de inhoud is voor Mara alleen. 

De heren kijken zwijgend toe. De getaande landarbeiderskop van Bonk hangt vol 
misprijzen, en heer Pree, die hele grote platte voeten heeft waarvan hij de linker (in een bruine, 
ouderwets degelijke en goed ingevette schoen) naast de voetsteun op de vloer heeft staan en 
waarmee hij zich voortbeweegt – Mara heeft snel gezien dat aan de man geen ledemaat ontbreekt 
maar dat hij halfzijdig verlamd is, zijn gebogen rechterarm ligt met slappe hand op een plexiglas 
armsteun en zijn rechterbeen doet ook niet mee – deze meneer Pree die een dunne beige broek 
draagt met in het kruis een geslacht ter grootte van een halve rookworst waar Mara’s blik vanzelf 
naartoe glijdt, heeft de man een halve erectie…? of niet, en hoeveel groeit het ding nog als het 
zich wel opricht? dat soort vragen ontrolt zich vanzelf; Mara hoopt maar dat hij deze broek bij 
uitzondering aanheeft, wat later niet zo blijkt te zijn, meneer Pree draagt deze broek altijd, het 
geeft haar een pikant soort onrust, een gevoel samengesteld uit in ieder geval fascinatie om deze 
expositie, waarvan de man zich vermoedelijk niet bewust is, tegelijk een ritsige prikkeling 
vanwege de mogelijkheid dat de man wel weet welke geslachtsspecifieke eigenaardigheid hij aan 
de openbaarheid prijsgeeft, het er misschien zelfs om doet, zich verkneukelend om het 
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resulterende ongemak bij de mensen in zijn omgeving, terwijl hij zich er ondertussen op toelegt 
zich van de domme te houden, en tot slot Mara’s gevoel van onmacht om de idiote spanning 
vanwege het verbod te kijken en tegelijkertijd de aandrang die dat verbod telkens zoekt te 
negeren, – deze meneer Pree voelt zo te zien wel sympathie voor mevrouw Mens en glimlacht om 
de spontane saamhorigheid tussen de oude vrouw en de jongere die zonet haar entree heeft 
gemaakt. Mevrouw Mens mist een heel been, de onwereldse heer Bonk ook.  

Mara drinkt het verlopen vaatje leeg, daarna schenkt mevrouw het voor zichzelf vol. Even 
later giechelen ze over de gang naar de eetzaal, mevrouw Mens in haar rolstoel, Mara gelijk op 
met die stoel, op één been en twee krukken.  
 
Dit oord is de komende maanden haar bivak. Ze bekijkt de vierkante ruimte van de grijzige door 
vitrage verduisterde eetzaal. Een man of veertig zit hier, vier mensen per kamer, rekent ze uit, dat 
maakt tien kamers; kan wel kloppen, afgemeten aan de lengte van de gang. Dit is de bemeten 
wereld van de hier aanwezigen. Sommigen komen in verzet, de meesten accepteren hun verblijf 
hier zoals je het leven accepteert: je hebt er niet om gevraagd maar nu je er toch bent, moet je er 
ook maar een beetje aardigheid in zien te vinden. Zelfs het tevoren zo gevreesde gebrek aan 
privacy went sneller dan je geneigd bent te denken als je net binnenkomt. De mensen met wie je 
kamer en gang deelt worden je bekenden, je accepteert hun aanwezigheid, het gaat je best goed 
af, zoals altijd, waar je ook bent, er is altijd wel iemand met wie de verstandhouding 
vanzelfsprekend is, zo is het ook hier: van de veertig aanwezigen is er een vijftal bij wie Mara 
natuurlijk aanhaakt, direct al, bij de eerste oogopslag, en voorts is het een kwestie van 
onnadrukkelijk negeren, niet op letten, uit de weg gaan, zoals een kind thuis leert doen, in het 
gezin waar het opgroeit, het kind dat de anderen het liefst wegtovert om in de zo ontstane stilte 
eindelijk te mogen zwijgen, zo’n kind dat snakt naar zijn eigen levensadem.  

Het is de kunst je ziel te verheffen, hem boven de hoofden uit te dragen, de hoofden van 
de velen, want de velen zijn Mara te veel. En niemand, dat is haar te weinig. Twee in de 
betekenis van zijzelf met één ander is haar enig leefbare modus. Dat was al zo op de 
kleuterschool; nooit in een periode van haar leven was de verstandhouding met de Ene Ander zo 
vanzelfsprekend als destijds, toen ze er met haar uitverkoren leeftijdgenootje als op afspraak keer 
op keer hand in hand vandoor holde, bij de anderen vandaan. Dit grondplan zou zich verderop in 
haar leven steeds weer herhalen: het patroon van de zich almaar verkleinende cirkel, met in de 
kern een hevig verlangd (en soms verkregen) égoїsme à deux, in wisselende samenstelling. 
 
Een aantal van de aanwezigen hier had een beroerte, zoals Pree, of een verkeersongeluk, zoals 
Mara zelf en de zestienjarige Karin, die van slag is omdat ze deze middag in een blaadje van de 
plaatselijke vogelopvang las over een dood konijn dat bij het grofvuil in een vuilniszak gevonden 
werd en nu uitroept: ik bedoel, hoever kan een mens gaan?!! terwijl ze in een stuk varken prikt 
dat ongeveer identiek is aan de vleeskluiten op de meeste andere borden. Karin werd bij het 
oversteken met de fiets geschept door een auto en mist nu haar rechterbeen, wat verschrikkelijk is 
want hoe moet iemand als Karin het gemis van een been compenseren? (Eureka! door zich in te 
zetten voor de inhuizige, pluizige misdeelden van de troetelindustrie, het gekooide pluchen 
speelgoed dat, vanwege die benauwde, vaak eenzame opsluiting en het geknijp en getrek van 
onbeheerste kinderhanden, dood vermoedelijk beter af is, onder de grond met een sentimentele 
grafsteen erop, dan wel in een zak tussen het grofvuil.)  

Veruit de meeste patiënten hier zijn ouder dan vijfenzestig; het zijn de vasculair zieken, 
veelal suikerzieken. Zo te zien vormen de geamputeerden op deze afdeling in B-oord een 
praktische afspiegeling van de statistieken, volgens welke negenentachtig procent van het corpus 
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wereldwijd geamputeerden de ingreep onderging ten gevolge van een vergaande vaatvernauwing. 
Dan zal voor de hier aanwezige verzameling vaatvernauwden ook wel gelden dat de helft binnen 
twee tot vijf jaar dood is.  

Ergens tussen de vale grijzen in de eetzaal valt het strogeel (de haren) en zwart (de 
wenkbrauwen) op van een jongen van een jaar of achttien met een aardige, olijke snoet. Verticaal 
naast zijn hoofd staat in de lucht een raar rooiig ding, het steekt omhoog in een metalen 
constructie. Het duurt even voor ze ziet dat het zijn hand is. 

 
De volgende ochtend aan het ontbijt – Mara zit met haar kamergenoten in het midden van het 
eigen hok, aan tegen elkaar geschoven tafels zoals in het lokaal van een basisschool – kijkt er een 
schim vanuit de brede deuropening naar binnen. Die schim is een vrouw in een rolstoel en zegt 
hoi. Mara zegt ook hoi. Bonk zwijgt en kijkt van de schim weg met een trek van stupide afkeer; 
ze vertegenwoordigt kennelijk iets voor Bonk waar hij als de dood voor is. De vrouw blijft staan 
en glimlacht aarzelend. Mara wil geruststellen en zegt Je mag wel binnenkomen. De vrouw rolt 
voorzichtig naar binnen, tot vlak naast het schoolstoeltje van Mara, die met een begin van schrik, 
gehurkte schrik, ziet dat het lichaam in de rolstoel bij de liezen ophoudt. Verdriet heeft in het 
gezicht greppels gelegd waarin het kreukt van bleke droogte. Mara tuurt in tweelingplasjes 
brakgroen water terwijl in haar hand een vochtig-slappe tak is gaan liggen die ze voorzichtig en 
toch hartelijk schudt. Van ergens uit het dorre landschap komt een angstaanjagend bang geluid: 
Lineke.  
 
Al snel is duidelijk dat Lineke niet graag praat waar de anderen bij zijn. Dus zondert Mara zich 
later op de dag (na haar eerste lesje rolstoelrijden en haar eerste halfuurtje zwemmen) met Lineke 
af, beneden in een hoek van de centrale hal, half verscholen onder een volhardende exotische 
waaier, zoals Lineke graag wil. Vaalblonde Lineke is een jaar of veertig en vraagt bij alles wat 
zich voordoet en waarover ze met vlerkende angst, onder bedreiging lijkt het, een mening 
verkondigt – die feitelijk geen mening is want dat is nu juist een van Linekes onuitgesproken 
kwellingen, dat ze wel voelt dat ze verondersteld wordt een mening te hebben en dat ze die ook 
wel voorzichtig heeft, maar dat ze bij god niet weet of die door de anderen wordt gedeeld, en het 
is nu juist de gedeelde opvatting waar ze naar verlangt – Lineke vraagt bij alles En jij dan…? met 
een op zijn Gronings uitgerekte a. En jij dààn. Lineke wil schreeuwen, zegt ze, maar ze durft niet, 
want ik kan toch niet gaan zitten schreeuwen…? Tuurlijk wel, belooft Mara, tuurlijk kun je gaan 
zitten schreeuwen. Niet overal, maar er zijn plekken waar het gewoon wel kan. 

Na het eten neemt ze met Lineke opnieuw de lift naar de begane grond, krukt naar buiten 
– Lineke volgt – en zoekt terzijde van het gebouw een plek in de avondschemer, in de hoogte 
afgeschermd door een drietal frêle boomkruinen, statig, bewegingloos, solidair. De vrouwen 
blijven staan op het smalle tegelpad tussen twee rijen fietsschuurtjes. Toe maar, zegt Mara, 
niemand kan je horen. Ze verwacht dat Lineke meer aanmoediging nodig zal hebben, maar het 
duurt nog geen tel of Lineke schreeuwt, stoot haar ziel af, haar lappenpop van een ziel, laat hem 
opwaarts gaan en buitelen op de rafels van haar stem, eerst voorzichtig, onhandig, dan, gesterkt 
door Mara’s bijstand, steeds wilder, harder, stoutmoediger, al klinkt het uitgestotene dan nog 
steeds gehavend en flets. De gemaltraiteerde psyche, iedere gemaltraiteerde psyche, en nu in het 
bijzonder die van Lineke, maakt zich in het lichaam hard en verstikt de massa die haar herbergt. 
Het lichaam verstijft, het hart vertraagt zijn pompende slag, bewegen doet pijn. De stem is er de 
auditieve afdruk van.  

Na het schreeuwuitje is Mara Linekes grote favoriet, ze aast op mogelijkheden in Mara’s 
buurt te zijn, maar forceert geen toegang; kennelijk voelt ze aan dat ze Mara veel met rust moet 
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laten en ze handelt ernaar, wat slim genoeg is want voor het schreeuwen heeft ze Mara nodig, ze 
durft het niet alleen.  

Na een week zit Mara aan tafel tegenover blonde Bart van negentien en van de 
weeromstuit lost het haar omringende bejaarde grijs op in een behaaglijk-neutrale mist. Aan Bart 
houdt ze zich in de geest vast, niet omdat ze dreigt te verzuipen in wat haar omringt, niet omdat 
ze redding zoekt voor iets anders ook, maar vanzelfsprekend, omdat het bij dit baken zo weldadig 
liggen is, omdat in zijn nabijheid al haar reserve en weerstand haar lichaam verlaten. Deze 
lieveling van zijn moeder vloog met de auto uit de bocht en tegen een boom, raakte in coma en er 
weer uit, en is nu bijna genezen, alleen zijn arm is nog herstellende; met behulp van een 
ingenieuze stalen constructie steekt die arm de hoogte in, de vingers rood en gekromd, alsof ze in 
een kramp verkeren, wat niet zo is, verzekert hij haar. Bart en Mara wandelen samen, ze 
zwemmen, ze zitten buiten in de zon en in de eetzaal niet anders dan tegenover elkaar aan tafel, 
ze zijn onafscheidelijk, in een overzichtelijke, onnozele wereld voor twee…  
 
… maar de krachtige en duistere uitlopers van die wereld zoeken en vinden hun weg, hun ideale 
habitat: Mara’s lichaam. Het kon niet uitblijven. Haar lichaam is broeinest, broedplek, vochtige, 
voedselrijke moedergrond: langzaam maar zeker welt bij Mara begeerte op, ontzaglijk, 
onstuimig, enorm. Ze wordt er misselijk van, ze huilt, buiten, het is midden op de dag, ze is 
alleen, ze heeft inmiddels een rolstoel en is ermee de heuvel op gerold, naar een plek waar bijna 
niemand komt, een plek met een houten bank rondom een dikke eik, ze zit er ook wel eens met 
Mink als die haar komt bezoeken, nu is er verder niemand, ze heeft zich verborgen achter de 
boom, ze huilt met gierende uithalen, het doet zeer in haar borst, ze voelt, ze overziet, ze heeft 
geen verweer, de paniek daar weer over. Haar lichaam vermangelt wat ze tot onder haar 
vingernagels voelt, perst de vergeefsheid door de wringer, de vergeefsheid van het dolle 
verlangen naar iemand met wie ze niets wezenlijks deelt behalve het vanzelfsprekende 
welbevinden dat ze ervaart als ze bij hem is, in een instinctief soort verwantschap die niets te 
maken heeft met een overeenkomstige mentaliteit, niets met taal en woorden en gedeelde 
opvattingen, maar alles met het gemak waarmee ze met hem samen is.  

Alleen dat. Alleen dat is al genoeg. Kennelijk. Waardoor in zijn nabijheid en zelfs als hij 
er niet is, haar lijf zich ontpopt tot pulserend seksorgaan, tot grijpgraag vochtafscheidend ding 
met een schrokkerige bezitsdrang, werktuig dat niks anders meer wil dan zuigend diep en veel, 
niet eerder tevreden dan wanneer het de extase bereikt. Het werpt zich in gedachten voor hem 
neer, voor een andere Bart, een oudere en wijzere Bart. Mara wil haar huid wel afstropen, ze 
klauwt in haar vel om de bezetting, om de bezetenheid te stoppen, de rauwe smeking; de nood is 
zo hoog dat de behoefte om zich van het verlangen te ontdoen het verlangen zelf overstijgt, ze 
bestaat uit onversneden pijn en lijfshunker. Het is idioot en beschamend want in alle opzichten 
buitenproportioneel. Radeloos veegt ze haar tranen weg maar er komen telkens nieuwe, ze moet 
met een betraand gezicht naar binnen. 

Fier rechtop rolt ze over het brede tegelpad de heuvel af naar de zij-ingang, langs de 
vijver, daar zit Klaas. Mara, Mara! roept Klaas, kom ’ns hier… ik heb in de vijver gezeten 
afgelopen zaterdag! M’n stoel stond niet op slot! Ik zat er tot hier in…! Klaas gebaart naar zijn 
hals. Ik zag helemaal wit toen ik eruit kwam… ik stonk…!! Mara lacht bemoedigend, vraagt 
door, Klaas zat wat te mijmeren en daar ging-ie, niemand had iets in de gaten, niemand had iets 
gehoord.  

Mara rolt de schuifdeuren door, de gang in, ze zien het, dat ze heeft gehuild, iedereen kijkt 
vol meelij, jaja, het is ook wat om bij een ongeluk zomaar, van de ene op de andere seconde, een 
half been te verliezen. 
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De dokter laat haar roepen. Hoe of het met haar gaat? Goed, zegt ze, welgemeend. De dokter 
kijkt haar onderzoekend aan: huilen en zeggen dat het goed gaat, de dokter heeft zo zijn eigen 
vermoedens, huilen, dat duidt op moeilijkheden. Het lijkt de dokter het beste als Mara eens gaat 
praten met iemand van de afdeling psychiatrie van het academisch ziekenhuis. Dat is niet nodig, 
dokter. Doe het toch maar. Liever niet. Beter van wel. Vooruit dan, ze zal een afspraak maken. 

Na het eten, alle bladen staan nog op tafel, wel met het deksel erop, als de meeste mensen 
van tafel zijn en Mara er nog met een groepje zit en ze luistert naar de verontwaardiging over ene 
meneer Sprik (…het is een onverschillige kerel! een bruut ook, komt daar ongewassen aan tafel 
te stinken, zo ben ik niet-opgevoed, je moet de etiquette van het huis respecteren, vind-ik, B-oord 
heeft nu nog een goeie naam maar met dit soort kerels ist vlug af’loop’n, voor de verpleging 
istook niet makkelijk zo’n vent. O, zegt een ander, maar ik wist daar wel raad mee, ik 
organiseerde pijn! De een: En dat ligt daar dan, op bed zonder ’t gordijn dicht, met de broek zoon 
eind in zun spleet! Ja, maar hij is erg ziek zeggen ze dan, dat gaat mij nie-aan, ik wil zo’n vent 
nie bij mie op de kamer-ebb’n! Die vent zit mie te treiter’n, hij zit te boer’n almaar, die moet’n 
z’apart leggen, maar ik haal een vork over z’n gezicht, of ik steek um met un mes langs z’n oor, 
dan moet de pliessie me maar ophalen en opsluiten, mien leven is toch voorbij…) komt een 
jongen binnenlopen. Eerst blijft hij nog wat in de deuropening hangen, Mara schrikt want zijn 
gezicht is een rommelig patchwork van lapjes met in een willekeurig midden een verminkte neus 
en met ogen die ieder in een andere richting zijn opgeschoven, in wederzijdse afkeer schuin van 
elkaar weg. Hij staat in de deuropening te kijken, komt dan koersvast op haar af en kijkt tijdens 
de wandeling ook alleen naar haar, ze kijkt hem recht aan, dat wil zeggen ze doet haar best de 
ongewone diagonaliteit van de beide ogen te negeren en geconcentreerd op het bovenste oog te 
mikken, al is niet duidelijk of het een echt oog is, en zo ja, of hij er wel wat door ziet, het heeft 
geen ooglid om het mee dicht te knijpen. Misschien kijkt hij met het oog dat naar halverwege de 
wang is opgeschoven, Mara is niet van plan het uit te vinden. De jongen groet uitgerekend haar, 
ontkent de aanwezigheid van de anderen, loopt om de tafel heen tot hij dicht bij haar staat en 
zegt: Kunt u mij misschien helpen mevrouw? In zijn hand houdt hij een medicinaal flesje. 
Waarmee? vraagt ze beleefd. Wilt u wat uit dit flesje in mijn oog druppelen? Mara is beduusd 
maar laat dat niet merken en antwoordt vriendelijk: Nee, daarvoor moet u bij de verpleging zijn. 
O, zegt de jongen, en loopt weg, de gang op.  
 
Op een nacht hoort ze smakkende geluiden, als van een egel in een nachtelijk veld. Ze kan ze niet 
goed thuisbrengen. De volgende morgen, als mevrouw Mens in een flamboyant zijden gewaad, 
na een waardige ochtendgroet, met kaarsrechte rug en een toilettas op schoot de kamer heeft 
verlaten, onderscheidt Mara chocoladevlekken op het Mensenlaken. Door de deuropening van de 
kamer ziet ze de oude dame in haar rolstoel de wasruimte binnengaan; als laatste verdwijnt het 
flakkerend rood van de kimono met de glanzend groene draak, tot leven gebracht door de wind 
die vanwege de armslagen het delicate weefsel beroert.  

De dokter maakt zijn entree, hij wil mevrouw Mens iets vragen. Juist als hij de gang weer 
op loopt, komt ze aangereden want Mara hoort haar met hoge stem roepen: Dokter, wilt u mijn 
indianenpak? 

Lineke komt even voorbij, voorzichtig, ze komt Mara goedemorgen wensen. De 
afgelopen dagen was de verpleging in rep en roer, want Lineke wilde niet opstaan. Ze had als een 
panische kat haar nagels uitgeslagen toen de verpleging aan haar begon te sjorren want de 
verpleging was het na een tijdje zat. Ze zeiden zolang er verpleging is blijft hier godverdomme et 
cetera, al slikten ze dat vloekwoord in want ze hielden niet van godslastering, maar ze keken 
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elkaar aan met gezichten die de hele dag niks anders zeiden dan godverdomme, zo beledigd 
waren ze, doe je godverdomme je akelige best om alles voor iedereen klaar te maken, blijft zo’n 
ondankbaar wicht gewoon op d’r luie rug liggen. O arme Lineke… Lineke zijn haar kinderen 
afgenomen omdat ze ze niet kon opvoeden. Haar vent was toen al pleite maar ze had haar benen 
nog. Daarna kwam ze in een inrichting waar geen dokter haar kon helpen, strikt lichamelijk 
mankeerde ze niks. Op een dag ontsnapte ze; in blinde nood raasde ze het gekkenhuis uit in de 
richting van de spoorwegovergang, wierp zich voor de trein en verloor d’r stelten. Tot in haar 
lies. Eveneens tot in haar lies trok de spijt van het overleefd te hebben. De ontzetting jaagt haar 
als een holle schaduw na. De verpleging is blind voor die schaduw, de holle dreiging, de nood. 
De verpleging hier, op deze afdeling van B-oord, is robuust en gemelijk. 
 
Op een andere nacht hoort ze gesnuif als van een groter dier. Het is afkomstig uit het bed achter 
het hare, het bed van meneer Pree. Het snuiven klinkt ingehouden maar doorbreekt iedere 
fatsoensnorm en vergrijpt zich eerst aan haar zenuwen, dan aan haar lijf. Het gaat vanzelf. 
Klamzwetige beklemming vermengt zich met een opzwepende, rauwe lust, transparant en 
beeldloos. Onwillekeurig spreidt ze haar benen, ze houdt met haar linkerhand het beddengoed 
omhoog zodat haar bewegingen geen geluid zullen maken, ze houdt zoveel mogelijk haar adem 
in, de vingers van haar rechterhand brengen haar in een paar seconden naar een orgasme dat door 
het opgelegde inhouden als een uitdijende vuurbal door haar lichaam raast. Haar geknotte been 
verkrampt, het voelt aan als een ballonachtig reservoir barstensvol warme vloeistof; vettig 
modderwater, of bloed. Even later maken zich uit die sensatie de contouren los van een 
linkervoet, een voet die in pliéstand schuin naar beneden wordt gedwongen, de fantoomtenen 
staan strak samengebonden, ze kan ze hooguit met millimeters bewegen en durft dat alleen te 
proberen als ze haar stomp met twee handen stevig omvat houdt, uit angst dat ze iets forceert. 
Nog een halfuur houdt de fantoomsensatie aan, dan valt ze langzaam, onderbroken door 
tussentijdse schokjes van wakker bewustzijn, in slaap.  
 
Later op de dag van het indianenpak rolt mevrouw Mens haar stoel tot bij de openstaande 
balkondeuren, aangetrokken door de compacte warmte waarmee de zon de helft van de kamer 
vult. Een helgouden ring legt zich om haar frêle contouren en ontfermt zich over het oude 
lichaam. Mara schuift een stoel bij, ontvangt ook de liefde van buiten. Samen kijken ze als 
tevreden poezen uit over het glooiende grasveld, dat is begrensd door de achterkant van de 
Hortus, met een duidelijk te onderscheiden slingerpad tussen struiken en bomen, een platte slang 
van zand. Rechts ligt een stuk van het afgerasterde geitenweitje waar een langoorschaap zit 
opgesloten met een paartje Kaapse eenden, waarvan de laatste weken de jongen zo rap 
verdwijnen, iedere dag wel twee, dat het hele huis begaan is met de moeder en het inmiddels 
enige van haar veertien kinderen. Mevrouw Mens vertelt dat ze een brief heeft gekregen van een 
oud-leerling, ze is erdoor geroerd. Ze was vroeger lerares geschiedenis; nee, ze is nooit getrouwd 
geweest, heeft nooit kinderen gekregen. Haar vader was rechter op Java. Op mevrouw Mens haar 
kastje staat een foto van haarzelf als jong meisje; in argeloos witte kleren met veel kant poseert ze 
hoog te paard…  

… Nederlands-Indië, De Stille Kracht, een maanverlicht tuinhuis, het geluid van verhitte 
krekels, in dat tuinhuis de vrouw van de resident, staand bij het bed, de ogen gericht op de deur, 
daar is haar schoonzoon, hij nadert haar tot op de huid, een witte handdoek glijdt als melk van 
opgewreven ledematen… 

Mara was dertien en kon met de haar overstelpende seksuele gevoelens niet uit de voeten 
want het kwam als iets volslagen nieuws en ongeoorloofds. Ze was in haar eentje in de 
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woonkamer die avond, keek op de nieuwe tv naar aflevering 1 van het verfilmde epos en 
verkeerde door wat ze zag in een toestand van hoogste gevoeligheid, de bedwelming nabij, 
vacuüm getrokken binnen haar eigen huid, zij alleen, verder niemand, zij alleen thuis meende ze 
ook, totdat uit het kantoor van haar vader, totdat het boze luide schuiven van stoelpoten over 
hout, de verscheurende kracht daarvan, haar buiten zichzelf trok; haar hart brak door haar hete 
vel, en haar lijf, dat prille, tot op het bot geconditioneerde lichaam, schoot in een kaarsrechte 
houding, de handen op de zitting. De vader passeerde haar met driftige stappen van zijn met leer 
gezoolde voeten, onwillekeurig dook ze in een kramp weg voor de knokkelslag die ze verwachtte 
maar die bleef uit, de enige lijfstraf was een scherpe tochtvlaag, ze was naakt als een kind maar 
zijn kan, de kou beet in haar huid, haar vader zocht naar de uitknop, wat iets bespottelijks had, 
iets tegenstrijdigs, dat zoeken naar die knop, want de verboden erotiek met de bijbehorende 
zuchten bleef zo veel te lang bestaan, kreeg een vernederende echo die transformeerde in een 
gêne van gierende brand. De vader verdween weer, wat hij achterliet waren woorden. Smerige 
troep en vuiligheid.  

Mevrouw Mens zegt: ik zou wel willen springen… maar ik durf niet… als ik zeker wist 
dat ik daar beneden morsdood zou zijn, zou ik het doen…  

Mara drukt mevrouw Mens haar onderarm. Het is vijf uur, zegt ze, we worden verwacht 
voor de boterham.  
 
Op de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis wordt ze door een coschapper met de 
dartelheid van een vrolijke peuter en een onbeschreven snoet een kaal grijs kamertje 
binnengeleid. Mara en hij nemen tegenover elkaar plaats aan een tafel met een bekrast blad van 
wit formica.  

Mevrouw Lux, wat vindt u van het leven? 
Ze denkt even na, kiest haar woorden weloverwogen: 
Ik zag pasgeleden een documentaire. Over een door de overheid gesubsidieerde 

Nederlandse bomenplantstichting die ter compensatie van het rappe verdwijnen van de 
oerbossen, bos had aangelegd in Somalië en andere Afrikaanse landen en daar trots op was. Maar 
nu blijkt dat voor dit project, ten behoeve van die jonge boompjes, minstens zeventig mensen 
door de Somalische overheid van hun geboortegrond zijn verjaagd, dat hun landbouwgrond werd 
vernietigd, hun vee gedood, dat ze door de hongersnood die erop volgde hun kinderen hebben 
zien sterven, je zag waar ze ze begraven hadden. Een woordvoerder van de bomenplantstichting –
rolex om de pols, Armanipak, gezicht duur en ongemakkelijk – werd naar zijn mening gevraagd. 
En wat zei die man? Wat er met die mensen was gebeurd achtte hij niet de verantwoordelijkheid 
van de stichting... En daarmee was de kous af… 

De knul-in-de-leer-voor-arts kijkt haar bleu aan. Zegt: Dat is toch geen antwoord op mijn 
vraag? 

Voor mij is dat het wel…  
Vindt u het onrechtvaardig dat u een been bent kwijtgeraakt? 
Nee, in mijn beleving is het toeval dat mijn voet eraf is gereden.  
De jongen plaatst een vraagteken op zijn gezicht. 
Mara ordent haar gedachten en spreekt rustig, vindt in het vlakke gezicht geen toegang, 

geeft antwoord omdat het van haar wordt gevraagd, ervaart de absurditeit van het misverstand, 
voelt imponeerdrang en onderdrukt die drift, wil vernietigen en onderdrukt die wens, voelt zich 
sociaal vernederd omdat een onvolgroeide witte jas met toevallig een goed zakelijk geheugen, in 
de positie verkeert over haar te oordelen en omdat dit oordeel voor gezagwekkend doorgaat, voor 
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professioneel geldig. Ze botst op dat nietszeggende oppervlak, bereidt zich voor op haar 
antwoord, bestrijdt haar onwil, verklaart kalm: 

Allerlei overwegingen en gedragingen die niets met elkaar van doen hadden, gingen aan 
het ongeluk vooraf, bijvoorbeeld mijn beslissing om alleen op reis te gaan, en eenmaal in 
Istanboel mijn door honger ingegeven aandrang om het Sultan Achmed-plein over te steken, op 
zoek naar een terras om wat te eten… Los daarvan de achteloosheid van de touringcarchauffeur 
waardoor hij geen rekening hield met mij, de overstekende toerist, en hij die toerist, dat 
tweebenig ding dat hij van achter naderde, met zijn voertuig omver reed waarna hij, nadat het 
ding op de grond lag, met een van de dubbele wielen afremde op een van de twee benen… 
… Je zou kunnen zeggen, het had evengoed niet hoeven gebeuren, of: het had evengoed een 
ander kunnen treffen; het had met evenveel reden of met evenveel gebrek aan reden een ander 
kunnen zijn dan ik. En zo is het ook, denk ik... Rechtvaardigheid is een begrip waarmee 
menselijk handelen wordt beoordeeld. Voor omstandigheden en samenlopen van omstandigheden 
zoals die waardoor ik mijn voet ben kwijtgeraakt, is het een onbruikbaar begrip. Dat het ongeluk 
mij getroffen heeft is net zomin onrechtvaardig als dat het u niet getroffen heeft. Trouwens, uw 
beurt komt nog wel. 

Wat bedoelt u daarmee? 
Dat het verdriet u niet bespaard zal blijven. 
U heeft een zwartgallige kijk op het leven. 
Nee, een realistische kijk. 
U kent niet veel vreugde. 
Dat is waar, maar ik ken ook niet veel bitterheid. Mara grijnst stijfjes. 
Houdt u van het leven? 
Nee. 
De jonge arts in opleiding kijkt haar dapper aan, hij schuift zijn stoel naar achteren en 

komt in dezelfde kordate beweging overeind. 
Hij steekt zijn hand uit en zegt: dank u wel voor dit geprek.  
Mara glimlacht plichtmatig, ze ervaart geen contact. Graag gedaan. 
Ze moet een kwartier op een stoeltje in de gang wachten en wordt dan een 

donkerbetimmerde, met zware gordijnen behangen kamer binnengeroepen met in het midden een 
gezaghebbend eikenhouten bureau. Een schrale figuur, dokter die en die, specialist zus en zo, 
veert achter dat bureau even op en geeft Mara een koude benige hand, hij gebaart met spitse 
vingers dat ze tegenover hem, aan de andere kant van het bureau kan plaatsnemen en gaat dan 
weer zitten, zijn rug recht van onwil.  

Ik hoor van mijn collega dat u niet erg van ’t leven houdt. 
Nee. 
Juist ja. Voelt u zich vaak verdrietig? 
Ja. 
Machteloos ook? 
Ja. 
Schaamt u zich? 
Ja. 
Waarvoor schaamt u zich? 
Voor mezelf. Voor de anderen. 
De anderen? 
Voor u bijvoorbeeld. 
Hoe dat zo? 
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Ze overweegt een ontwijkend antwoord te geven, maar besluit dan toch tot de 
gebruikelijke oprechtheid en overmoed: Omdat u meent dat u over mijn psyche kunt oordelen, op 
grond van uw opleiding en uw jarenlange ervaring… en u krijgt daar bovendien een buitenissig 
salaris voor… en zowel het een als het ander bezorgt u een fijn gevoel… 

O, ziet u dat zo? 
Ja. Ze kijkt hem mild glimlachend aan.  
Vindt u dat u een moeilijk leven hebt? 
Ze zwijgt een moment, en zegt dan: Mijn leven is niet moeilijker dan dat van een ander. Ik 

zou met niemand willen ruilen. 
De arts duwt met zijn wenkbrauwen zijn voorhoofd onder zijn haar en staat op van achter 

zijn veste. Hij schudt haar opnieuw de hand, dat wil zeggen hij laat haar even de fantoomzwaarte 
voelen van zijn lichtgewicht knoken, terwijl hij haar vanuit diepe oogholten peilend en 
indringend aankijkt, daar moet het althans op lijken: de blik is bedoeld om indruk te maken, om 
de formele hiërarchie te benadrukken. Behalve op zijn vet heeft de man ingeteerd op zijn 
vermogen tot warme betrokkenheid.  

Hij zegt: Bij de receptionist kunt u zodadelijk een recept ophalen, als u in de wachtkamer 
even wilt wachten?  

Nu is het Mara’s beurt voor wat wenkbrauwheffen. Een recept? Maar ze zwijgt, ze 
glimlacht beleefd, zegt dank u en dag en gaat even later zitten op een stoeltje van zwart plastic in 
de raamloze, donkere, intens deprimerende wachtkamer waar verder niemand is, waar een 
bedompte stilte haar bevliegt en waar alles treurt van verwaarlozing: de afgetrapte triplex 
plantenbakken met houtmotief, de bestofte aangevreten ficussen die erin hangen en het kaduke 
bewateringssysteem, de schurftige kale vloerbedekking en de verlaten balie met wilde krassen en 
andere sporen van gekweld leven uit een meer of minder recent verleden. Met wat fantasie zou je 
er een goedgelukt filmdecor in kunnen zien. Maar wie hier komt heeft met verbeelding allang 
niks meer op, die voelt zich vanzelf tot het formaat van een tapijtvezel krimpen, tenzij hij, zoals 
Mara in dit stadium van haar leven, beschikt over de kracht van de verontwaardiging, over kracht 
überhaupt. Ze denkt aan Lineke, kijkt rond in Linekes naam, en voelt zich vies over de 
ongerijmdheid, dit onrecht, dit bewijs dat ook in de psychiatrie de sterke neerziet op de zwakke. 
Ze zou het nog begrijpen als hier alleen maar apathisch-depressieven kwamen; die zien en voelen 
noch licht, noch lucht, noch warmte, maar voordat iemand dat stadium bereikt moet hij lijden 
voor tien en dat lijden kent vele gradaties waarin het er nog wel, juist wel! toe doet hoe de 
omgeving is ingericht. Waarom snappen ze dat niet, de doktoren en mennudjurs van de 
psychiatrie? 

Mara wacht zoals haar werd opgedragen en haalt het briefje af. 
 

Had ze dat maar niet gedaan, of had ze het maar weggegooid, en was ze er maar niet braaf mee 
naar haar dokter in B-oord gerold om het hem te laten zien, dan was in haar lichaam alles bij het 
oude gebleven, en haar hartslag jong.  

De revalidatiedokter zegt dat de psychiater haar een antidepressivum heeft 
voorgeschreven.  

Dan neem ik het niet, ik ben immers niet depressief.  
Kennelijk wel, anders had de psychiater u dit medicijn niet voorgeschreven. 
Dat oorzakelijk verband hoeft er niet te zijn… ik ben niet depressief, daar kan ikzelf toch 

het best over oordelen...?  
Neemt u het toch maar wel. 
Liever niet. 
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Doet u het toch maar. 
En hij informeert of ze volgende week met de anderen gaat vissen.  
Wie weet... zegt ze. 
Ze rolt naar de inschrijflijst in de gang. Het verbaast haar Linekes naam te zien staan.  

 
De volgende dag neemt ze een tabletje uit de strip en slikt het met wat water door. Er is enige 
inwerktijd voor nodig maar dan doet de werkzame stof met bakken tegelijk waarvoor hij is 
ingehuurd: rigoreuze betonstort. En zijn verstikkende bijwerk. Want behalve dat iedere gedachte 
al in de aanzet met de specie in botsing komt en knock-out gaat, en ze alleen nog maar met 
wezenloze traagheid kan registreren wat zich eenduidig voor haar ogen afspeelt; behalve dat ze in 
een staat van matheid is komen te verkeren en ze zich met een stomp afgrijzen realiseert dat ze 
alleen nog maar goed is voor het volgen van de voetbaluitslagen, krijgt ze wilde hartkloppingen 
die haar schrik aanjagen en die, met tussenpozen, vierentwintig uur aanhouden. Dat is het goede 
werk van een enkel tabletje. Een tabletje dat ze innam omdat de ene dokter het voorschreef en de 
andere erop stond dat ze het slikte.  

Twee dagen later, als het middel voor zover merkbaar is uitgewerkt, besluit ze onvervaard 
het bij dat ene tabletje te laten. Zo, beslist ze, dat was dat, en ze rolt met stevige armslagen de 
gang door, op weg naar de eetzaal. Even diep ademhalen, en aandacht geven aan Bart, ondanks 
de vrees voor de pijn van haar geheime begeerte. (Wat...? Vrees? Pijn? Begeerte? Jawel, ze 
woont weer in haar eigen woelige universum.) Morgen mag de jongen naar huis. Fijn voor Bart, 
een treurige zegen voor haar.  
 
Bart is weg. Mevrouw Mens is ook ‘ontslagen’ en terug naar haar huisje in de wijk Helpman 
(was er maar een heuse helpman voor mevrouw Mens, een lieve echtgenoot of vriend, was die er 
maar op enig moment in haar leven geweest). Mara heeft ze allebei uitgezwaaid. De plek van 
mevrouw Mens wordt dezelfde dag nog ingenomen door meneer Wee. Blauwig-wit puilvlees 
wordt op zijn plek gehouden door strakgespannen, glimmend vel. Zijn lippen liggen als bleke 
miniatuurworstjes om een kunstgebit dat hij rondbeweegt in zijn mond en hij ruikt naar gekookte 
melk en beesten. De man kent geen schaamte en omzwachtelt zijn vlezige, slordig dichtgenaaide 
bovenbeenstomp (de onderste recht afgesneden huidlap is met vette steken aan de bovenste 
genaaid en het vlees tussen die steken is obsceen gezwollen) met open bedgordijn zodat je in de 
pijpen kijkt van zijn oudemannenonderbroek en zijn paarse scrotum kunt zien hangen. De man 
praat honderduit. Als Mara de volgende ochtend terugkomt van de wasruimte hoort ze Bonk 
zeggen: ja, ik heb een hele goeie gekocht, met een lange steel en een spóns. 

O ja, waar dan, bij Blokker? vraagt Wee met een vette o in Blokker, een lui-losgelaten 
klank die naar een a neigt, eraan vooraf gaat dan een l met de tong los en breed in de mond, de l 
waarmee je een kotsaanduiding maakt, met losse lippen, bl, waarbij de boventanden eindigen op 
het puntje van je losse tong. 

Nee, bij de Klomp, daar hebb’n z’hele goeie spull’n, allemoal merkspull’n, Curver, 
Brabantia en zo. 

O, nou dan snap ik niet dat u nog strepen krijgt! bemoeit de aanwezige zuster zich ermee. 
Je moet wat azijn door ’t water doen! is de slobbige repliek van Wee. Ik had vorig jaar een 

schilder op bezoek, die heit het binnen geschilderd en die zeit dat ie met azijn doort water schone 
ramen kreeg, alt vet gaat er goed vanaf… Ja, ik maak al acht jaar de ramen schoon, want mien 
vrouw is niet goed. Die had een prop in d’r hersens. Altijd hoofdpijn. In ’t ziekenhuis zeiden ze 
dat ’n operatie te gevaarlijk was, maar die prop is weggeschoot’n en toen toch weggehaald. Nu 
wordt mien vrouw almaar slechter… 
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Mara mist Bart. Ze mist mevrouw Mens. Ze rolstoelt over het terrein, de ene dag na de andere, 
kijkt tegen de hete zon in, remt af bij het afdalen op de bestrate glooiing aan de achterkant van 
het gebouw en denkt ondertussen over een oplossing voor Lineke, die steeds vaker achter haar 
gordijn blijft liggen en alleen nog maar inwendig schreeuwt – als ze al schreeuwt. Klaas zit op 
zijn vaste plekje bij de vijverzoom. Hij ziet haar van ver, hij zwaait.  

Er ontvouwt zich een vergezicht, ze onderzoekt de veerkracht ervan, drukt haar innerlijk 
oog langs de grenslijnen, breidt de verkenning naar binnen uit. Ze komt tot de voorlopige slotsom 
dat haar een werkbaar plan is ingegeven, iets wat Lineke kan verlossen. Het inspireert haar, ze is 
energiek, stuurt haar stoel over het terrein, langs de vijver, langs Klaas. 

Mara, ga je morgen mee vissen…?  
Ja!  
Klaas recht onwillekeurig zijn rug en perst zijn ogen tot dankbare spleetjes. 

 
Ze staan buiten vlak bij de ingang te wachten, om 10.00 uur, alle tien de vissers, een heterogene 
troep rolstoelers, waaronder Klaas, Lineke en zijzelf. Het loopt tegen de veertig graden. Twee 
rolstoelbusjes komen aanrijden en houden halt. Een chauffeur stapt uit, groet niet, zegt niets, kijkt 
haar niet aan, kijkt niemand aan, loopt puffend langs haar heen, stinkend naar zweet, en begint 
haar botweg te verplaatsen, met haar te rijden, naar zijn busje, alsof ie een zak zand in een 
kruiwagen vervoert; ze voelt de vernedering scherp. Aan de achterkant wordt ze naar binnen 
gereden, over een metalen rolplaat, als eerste, en haar stoel wordt vastgeketend aan een beugel, 
tegen het mogelijke wegrollen bij plotseling remmen. Ze passen met zessen, de vissers, twee aan 
twee, drie rijen dik, maar ze worden over de busjes verdeeld: in ieder busje gaan er vijf. Daar 
zitten ze, daar gaan ze, op weg naar de karpervijver, alsof ze debielen zijn, niks mogen ze zelf, 
alles moeten ze zich laten welgevallen door een tweebenige idioot met een chauffeursdiploma. 
Mara kijkt uit het raam, in gezichten van gezonden in passerende auto’s, die zelf bepalen waar ze 
heen gaan, wanneer en met wie. Ze voelt zich onderdeel van een tragikomische act, alsof ze zijn 
ingeladen en op weg zijn gegaan met geen ander doel dan het vermaak van de overige 
weggebruikers. 

Het terrein bij de karpervijver is ruim opgezet. Een brede oprijlaan van visgraatbestrating 
leidt naar een paviljoen in Jugendstil, het is er mooi. Achter het gebouw, links ervan, zijn hoge 
bomen zichtbaar, struikgewas en daartussen delen van het wateroppervlak. Er is gelukkig 
voldoende schaduw. Mara heeft het vanuit de auto snel in zich kunnen opnemen, nerveus, 
onderzoekend, tot nu toe werkt het decor fantastisch in haar opzet mee.  

De vissers worden een voor een ontkoppeld en uitgeladen en wanordelijk bij elkaar op de 
begrating gezet, in de volle zon, woordeloos. Daarna is het visgerei aan de beurt, de hengels, die 
worden naast de auto op de grond gelegd. Eerst maar de grootste last verplaatsen. De twee 
chauffeurs duwen de stoelen van de minst validen naar de waterkant. Mara beweegt zichzelf 
voort, ze passeert het fraaie gebouw, slaat het beeld op van een stapel sierstenen – vierkant, grijs, 
opengewerkt; patioblokken in de volksmond – naast een houtopslagplaats, tegen de blinde 
zijgevel. Dat haardhout, daar liggen zware blokken bij, ze zwenkt en rijdt erheen, zet haar stoel 
op slot want moet reiken, komt op haar ene been tot staan en neemt er twee van de stapel, ze 
neemt ze op schoot, kijkt om maar niemand let op haar, was dat wel zo geweest dan had ze 
gezegd dat ze bedoeld waren om haar stoel te zekeren, voor de veiligheid dus, want ze is nogal 
een bangerik weet je. Ze vervolgt haar queeste. Komt aan bij een slordig zandpad langs de korte 
zijde van de langwerpige plas, ze schat het wateroppervlak op zo’n acht hectare, twee 
voetbalvelden achter elkaar. De plas ligt erbij als een dodenakker maar dan van water, er hangt 
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stilte boven; aan en op het oppervlak beweegt zo op het oog niets. Het smalle terrein tussen het 
pad en de plas is bekleed met taai lang gras dat hier en daar is platgetreden. Vlak aan de kant zijn 
struiken geplaatst en wilgeboompjes. Hier en daar tussen de struiken, telkens op zo’n anderhalf à 
twee meter afstand, is ruimte gelaten voor een visser om te zitten, daar zijn de struiken verdrukt 
of uitgerukt. In ieder geval heeft ieder als ie wil een privéplekje, niemand hoeft van een ander last 
te hebben. 

Mara hoeft Lineke niet te zoeken, Lineke volgt vanzelf, bijna onopgemerkt, ze verlangt 
Mara’s nabijheid; ze stuurt haar stoel achter die van Mara aan, moeizaam vanwege het ongelijke 
terrein, de taaie grashalmen waar je makkelijk achter blijft haken. Een verontschuldigend, 
aandachttrekkend kuchje: Mara… ? Ja Lineke? Ik wil wel graag hier aan het begin, bij die 
bomen… en jij dààn? Mara vind het de perfecte locatie. Zich de korte kant van de plas 
voorstellend, beoogt ze de beschutte hoek voor Lineke, dan komt zijzelf, en dan de anderen. Die 
kennen het schreeuwen van Lineke, die blijven graag ver uit de buurt, dus de onderlinge posities 
zijn bijkans een natuurlijk gegeven. Mara staat schuin achter Lineke, legt de houtblokken naast 
haar stoel op de grond en helpt haar met het ontwarren van de hengel, het visgerei is hun 
inmiddels nagebracht; er is geen speciaal aas, ze hebben wel brood waarmee ze de vissen kunnen 
lokken maar gebruiken dat niet; Lineke gooit haar hengel uit, de dobber blijft dicht bij de kant 
liggen. Best, vissen vangen voor de lol is niet iets wat je moet willen. Trouwens, het is toch te 
heet, de karpers liggen vermoedelijk op de bodem te puffen.  

Lineke draagt een joggingbroek waarvan de pijpen onder haar bips naar achter zijn 
gevouwen, mooi zo, Mara’s plan krijgt steeds meer grond, tot nu toe pakt alles in haar voordeel 
uit. Ze neemt een blok hout, zegt niets, gooit het blok zo ver mogelijk het water in, dat doet ze 
voor de plons, ze wacht af, er komt geen reactie, noch van enige vis, noch van de mensen; en om 
die laatsten is het Mara te doen. Iedereen zit verderop, is enthousiast bezig zich te installeren, 
druk doende zichzelf of elkaar te helpen. Niemand is verontrust. Mara kijkt Lineke aan, Lineke 
kijkt ernstig en vragend terug, biedt Mara met haar ogen een aanblik op voedselarm water met 
nog slechts een restant snakkend leven. Mara zegt, zullen we schreeuwen? Lineke wacht even, 
peilt haar eigen behoefte, voelt de schreeuw opkomen, kijkt Mara dankbaar aan, neemt een 
inwendige aanloop, pakt Mara’s hand, en schreeuwt, een langgerekte klacht sterft weg over het 
water. Niemand reageert. Mara zegt, ik moet even weg, ik kom zo terug, ze rijdt aan haar eigen 
stek voorbij, gaat kijken bij de anderen, die zijn blij verrast met haar bezoekje, Klaas zit braaf 
met een hengel voor zich uit, hij kijkt op met zijn lachend gezicht, hij glanst van het zweet. 
Willen ze al bijten, Klaas? lacht Mara. Nee, niet erg, Klaas heeft nog geen karper gezien. 

Hij laat zich niks ontvallen over het schreeuwen van Lineke. 
Mara rolstoelt verder, groet de anderen, maakt korte praatjes, dan verlaat ze de 

beschutting van het struweel en kiest de richting van het paviljoen, zet haar handen krachtig af op 
de wielen van haar stoel, waadt door een enorme plas verblindende hitte, steekt die over, koerst af 
op de stapel sierstenen, het terrein is verlaten, er vliegt een hommel langs haar heen, dat is 
geruststellend: bij zulk heet weer in deze relatieve stilte geeft een langsbrommende hommel, met 
hangende pootjes waaraan al dan niet pakketjes stuifmeel zitten, haar de illusie dat alles gebeurt 
met een intrinsieke noodwendigheid en dat je daar niet dramatisch over hoeft te doen, de hommel 
haalt stuifmeel voor zijn soortgenoten omdat die daar behoefte aan hebben, hij kan niet anders, 
Mara haalt stenen voor een soortgenoot, ook uit levensnoodzaak, zij het een negatieve. En ook zij 
kan niet anders, ook zij wordt door instinct gestuurd. Deze hommel had de pootjes nog zwart en 
glanzend, alle zes de gave gladde pootjes, wat haar de gedachte ingeeft dat ook intacte 
schoonheid, bij mens én dier, geen garantie biedt op voorspoed of overleving. Stel je voor dat het 
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wel zo was, dat zou pas echt worden ervaren als een ongerechtigheid, en toch zou er –vanwege 
die garantie– niets tegen uit te richten zijn. 

Voor vertier zoekende mensen is het te warm buiten, ze ziet niemand, maar ze is nerveus, 
want wat moet ze zeggen als iemand haar hier ziet, ik heb toevallig een muurtje thuis uit dezelfde 
steen, maar er ontbreken wat stukken en nu dacht ik, laat ik er hier maar wat wegsnaaien, jullie 
missen ze toch niet want ze liggen hier immers al jaren ongebruikt, te zien aan het oude vuil en 
de bestofte spinnewebben…? De blokken zijn zwaar en lastig te tillen, al werken de uitsparingen 
in haar voordeel, ze kan er haar vingers achter haken, maar de steen is grof en schaaft aan de 
huid. Twee stuks, dat moet genoeg zijn. Op schoot ermee en wegwezen.  

Terug bij Lineke besluit ze openhartig te zijn. Ze zegt met discreet zachte stem: deze heb 
ik voor jou opgehaald.  

Even kijkt Lineke niet-begrijpend, daarna wordt de blik kalm en wetend.  
Mara neemt de hengel van haar over en haalt die naar de kant.  
Ze moeten wel nog worden vastgemaakt, denk ik…  
Denk je…? 
Maar ze passen waarschijnlijk niet in je broekspijpen…  
Nee, dat denk ik ook niet…  
We kunnen de pijpen eromheen knopen… ze kunnen door de gaten... 
Lineke strekt haar armen iets uit, de handpalmen open. Ik kan ze vasthouden, zegt ze 

vastberaden.  
Mara weifelt, reikt haar dan de stenen aan, een voor een, Lineke zet ze voor haar buik op 

de stoelzitting. De stoel duikt naar voren, Mara grijpt gauw de rugleuning, en komt op het 
lumineuze idee het overgebleven houtblok in het netje te doen dat achter op Linekes stoel hangt, 
zodat die niet opnieuw vanzelf voorover kiepert.  

Ze kijkt Lineke aan en drukt haar onderarm in warmhartige bemoediging, draait zich dan 
om en rijdt met de hengel naar haar eigen stek.  

Ze werpt de hengel uit, kijkt naar het water waarin nog steeds niks beweegt.  
Van verderop bereikt haar het gekeuvel van een paar van de andere vissers. De stemmen dragen 
ver.  

Even later komt van links een grote zachte plons.  
Daarna de vochtige ratel van luchtbellen.  
De bijbehorende schreeuw is denkbeeldig en geheel voor Mara’s eigen rekening.  
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