
Het stinkt niet in de keuken 
 
Wachtend op haar vriendin Juul schuift Mara vlot haar broek naar beneden en trekt de kousen 
op van haar onderbeenprothese, waarvan de koker aan de voor- en zijkanten tot voorbij de 
knie reikt. De kousen (van badstof en nylon en drie in getal) komen zo’n tien centimeter 
boven de prothese uit. Als ze afzakken irriteren ze de knieholte. 
Het is kwart over twaalf. Juul is als altijd te laat, wat niet hindert, want ze gaan alleen maar 
even wandelen – een ritje met de auto en dan stoppen bij een landgoed in de buurt.  
De maandagmiddag is hun middag. Dat is zo begonnen na Mara haar ongeluk en dat is zo 
gebleven nu Mara weer loopt.  
De maandagmiddag is een aangename middag.  
De maandagmiddag duurt meestal tot ver in de avond, maar niet vandaag want vandaag moet 
Mara nog weg.  
 
Om één uur haalt ze haar schouders op, pakt de stofzuiger en zuigt ruwweg de kamer, floft 
met de stofzuigermond tegen de onderkant van de leren bank die van Juul is geweest. Juul 
kreeg vorige maand van haar ouders (die met al hun geld naar Afrika zijn verkast) een 
nieuwe, en de oude leren, die ze ook ooit van haar ouders kreeg, is te mooi om niet meer naar 
te hoeven kijken. De grillige, sepiakleurige vlek op de leuning doet eerder denken aan inkt 
dan aan bloed.  
Het stond nog in het regionale dagblad. Hoe een Groninger met een buks de schouder van zijn 
vriendin aan flarden had geschoten. De toedracht stond er in de krant niet bij; de toedracht 
was dat op een nacht deze man voor het huis van de vrouw een rode sportauto had zien staan. 
Hij tuurde omhoog naar het raam, snoof aan de lucht, kneep zijn billen samen en gaf een 
rauwe grom. Hij beende vastbesloten naar zijn eigen woning een aantal straten verderop, nam 
daar zijn buks uit de kast en stierde vastbesloten terug. De rode auto stond er nog. De 
aangeschoten jager verschafte zich met eigen sleutel toegang tot het huis van zijn vriendin en 
opende even later de deur van de woonkamer. Daar stond Juul naakt voorover, de polsen 
vastgebonden aan de tafelpoten, achter haar nog iemand, zonder broek. De sportieveling werd 
verjaagd; van Juuls schouder werd bij wijze van waarschuwing een flink stuk afgeschoten. 
Bloed op de muren en op het plafond. Bloed ook op de leuning van de bank.  
Na het incident bleven ze minnaars van elkaar. Hij om geen andere reden dan dat hij het 
onmogelijk kon aanleggen met de dertien- en veertienjarige meisjes van zijn school. Hij was 
er conciërge. Hij was achtenvijftig. Juul en hij hadden elkaar ontmoet in de buurtkroeg. Haar 
mooie hoofd beviel hem, en ook hoe schriel ze was. 
 
Om half twee loopt Mara naar de telefoon. 
Steevast het antwoordapparaat. Hallo, dit is de stem van Juul van Brakel. Ik ben niet thuis. 
Berichtje, ook voor Tom, na de piep.  
Zo zacht en zo beschaafd. 
Tom is natuurlijk naar school. Of naar een vriendje. 
Mara doet de afwas, vouwt de was op. 
Tot twee uur wacht ze nog af wat komen zal, dan voelt ze de aandrang naar buiten te gaan, 
combineert die drang met het voornemen bij Mink de rolstoel op te halen die terugkan naar 
het gemeentelijk depot voor hulpmiddelen.  
Jas aan. Fiets. Ja, toch maar de fiets. Ze ziet wel met de rolstoel. 
Het heeft geregend. Het waait. Haar vingers doen pijn van de kou. 
 
Zoals door hem gewenst belt ze niet aan, maar opent de voordeur met d’r eigen sleutel. Ze 
snuift aan de lucht. Ze tuurt het trapgat in naar boven.  
Mink, ben je daar? 
Besmuikt geritsel. 
Mink…? 
Ze zet haar fiets tegen de halmuur, kijkt naar de striemen in het stucwerk ter hoogte van het 
stuur en neemt de trap naar boven. 



Zij, Mara, loopt naar boven en heeft een voorgevoel. 
In de kamer staat Juul.  
Mara voelt een scherpe angst maar weet die te bedwingen. Kijkt kritisch naar de 
rooddooraderde huid van haar vriendin. Naar de vermoeide kop. Haast niet te torsen, lijkt het, 
zo boven op de frêle schouders en met die afgematte oogopslag. Nerveus en vliegensvlug 
bewegen de ogen in hun kassen. Grote ogen. De wenkbrauwen in neerwaarts glijdende gratie 
erboven. Juul slaat haar ogen neer en draait zich half om naar de spiegel boven de schouw, in 
twijfel, ontheemd. 
Ik was net bezig een streepje te trekken met jóúw oogpotloodje, hihi. 
Mara voelt geen woede. Wel een teveel aan holle ruimte. 
Waar is Mink? 
Die ligt nog op bed… ik wilde vannacht niet met Peter mee naar huis na het klaverjassen… ik 
zag het licht branden bij Mink en toen ben ik naar zijn huis gelopen, er brandde nog licht en 
ik dacht dat ie nog op was. Ik heb ’m uit zijn bed gebeld. Ik heb aangebeld en door de 
brievenbus geroepen tot ie opendeed… verder weet ik het niet… ik ben een beetje dronken… 
We hadden een afspraak. Waarom heb je niet even gebeld? Hoe laat was je op? 
Om half een. 
Waarom heb je niet gebeld? 
Omdat ik er niet was. Ik was er niet voor jou. 
Ondergedoken. 
Ja… 
Maar er was een grote kans dat ik juist hier naartoe zou komen! Dat weet je. Nota bene bij 
Mink. Godsamme. 
Mara loopt naar de keuken, ruikt vet van vlees. Met Juul schuin achter zich tilt ze het deksel 
van de hete pan en wendt haar hoofd af bij het zien van de pruttelende brij waar een geur van 
kool en merg uit opstijgt.  
Uh, wat is dit?? 
Ik moest het van Mink opzetten. Het ziet er niet zo lekker uit. 
Nee. 
Ze draait het vuur laag, zet de pan op een warmhoudplaatje. 
Dan hoort ze een sleutel krabben in het slot van de voordeur. In minder dan een razende 
seconde bedenkt ze dat het Mink is die nu thuiskomt, dat ie dronken is, dat ie meer drank 
heeft gehaald omdat het pas genoeg is na een fles of drie-keer-drie. Hij is blij dat zij, Mara, er 
is, omdat ie hé! roept, en even later weer hé!, vanwege haar fiets in het halletje.  
Dat vervloekte huilen. Ze staat boven aan de trap. Mink werkt zich die trap op. En Juul grijpt 
Mara bij de schouder, legt haar wang tegen die van haar vriendin, geeft kopjes, maar wild, 
ruw. Wat is er nou Mar, toe, zeg nou wat er is... 
Dan doet ze een stap terug en staat Mink tegenover haar, scheef van de drank. Zijn hoofd 
hangt naar één schouder, hij wankelt, knikt door de knieën, valt, maar grijpt zich vast aan het 
hekje bij de trap en kijkt van onderaf naar haar gezicht. Zijn lichaam schudt en beeft. Ze kijkt 
hem aan. Vanuit een hardvochtige diepte tuurt ze naar zijn stopverfgrauwe kop. Ze ziet hoe 
zijn mond betrekt, ze ziet hoe zijn lippen verstijven, ze hoort zijn dikke tong, ze walgt en 
heeft het koud, ze wil hem doodslaan, hij moet kapot. 
Waaombêjeboos?! Hij zet zich schrap, zijn handen gebald van woede.  
Waarom ben je boos, herhaalt hij. Weer valt hij om en vindt op tijd steun. 
Mara kent zijn drift. 
Juul komt van ver, springt soepel tussen hen in, draait achten rond zijn enkels. 
Ze is niet boos, ze was net nog oké, ik snap het ook niet, echt, niks aan de hand. 
Mara loopt naar de kamer, gaat zitten op de leuning van de grote stoel. Mink en Juul volgen 
haar. Mink blijft balancerend voor haar staan, wijst met een dikke witte vinger richting 
keuken. 
D’r is eten, je hoeft niet boos te zijn. 
Hoe bedoel je, d’r is eten. Jij zou bij mij eten vandaag, ik niet hier. Maar ze weet wat hij 
bedoelt: van hun tweeën is hij de kok. 
Dan een kleine stem vanuit de verte. Juul.  



’t Stinkt… 
O…! Dus mijn eten stinkt hè?! 
Ja, ik vind van wel… 
Hahaha! Mens, je ruikt je eigen hersenpan! 
Minks veel te harde lach resoneert in haar oren. 
Met klittende haren voor het vermoeide gelaat kijkt Juul snel van haar gastheer weg, ze wendt 
zich tot Mara, met een opmerking die waarschijnlijk allang op een geschikt moment van 
openbaring wachtte: Mar, ik vind je hartstikke leuk hoor, maar je bent onmogelijk. 
?! 
… je bent eigenlijk heel lief maar je gedraagt je hopeloos, je bent onmogelijk omdat je veel te 
afhankelijk bent. 
Zijn we niet allemaal onmogelijk?!  
Dat was een zet van Mink, inmiddels neergezegen tussen de leuningen van een Gispen 
buisstoeltje, kin op de borst, zeverend, het bovenlijf in labiel evenwicht. Heel even ging het 
hoofd omhoog en zochten de loensende ogen het gezicht van Juul, vergeefs, want nog voordat 
de blik bij Juul was aanbeland en vlak nadat het laatste woord gesproken was, knakte de nek 
en vielen de ogen toe, waardoor de vent vervolgens opschrok en opnieuw een halfbakken 
poging deed een wakkere houding aan te nemen. 
 
Het stinkt in de kamer naar drank, zweet, in ontbinding verkerend organisch afval, 
sigarettenrook en volle asbakken. Op tafel liggen kranten en boeken. Twee lege 
jeneverflessen, drie lege flessen witte Zuid-Afrikaanse wijn, waarvan één omgevallen en 
royaal leeggestroomd. Veel as, naast de asbakken ook, kurken, brood- en kaaskorsten, zure 
kledder van mosterd, aangekoekt bestek en een bord met de resten van een warme maaltijd 
met bonen. Het grijze tapijt is een smartenkleed vol ingetrapt vuil en oude en nieuwe 
schroeiplekken (die zich voor hun bestaan lijken te verontschuldigen), lege bierblikjes (die in 
lullige vergeefsheid het gezicht afwenden), peuken (als opgestoken middelvingers) en natte 
plekken doorschijnend-grauwe kots (met gave bruine bonen erin voor de komische noot).  
Dus ik ben onmogelijk omdat ik te afhankelijk ben. 
Ja. 
En waarom zou ik afhankelijker zijn dan jij of wie dan ook? 
Je gedraagt je als een feeks tegen Mink, je loopt tegen hem te snibben, je vindt hem te traag, 
dat heb je zelf gezegd, dat je je aan hem ergert, omdat ie traag is en onhandig. En je raakt hem 
niet aan... ik word er misselijk van! Laat hem met rust! Je bent onuitstaanbaar! 
We zoeken elkaar nog steeds op dus blijkbaar is er nog steeds iets dat ons bindt. En dat is ons 
genoeg. 
Laat hem met rust, zeg ik je! 
Wat krijgen we nou?! Je weet niet waar je over praat stom wijf! 
Mink wordt doodongelukkig van jou en jij van hem!! Je moet hem met rust laten, begin een 
eigen leven! 
Mink beweegt zijn hoofd, opent de blik en meteen daarna zijn mond. 
Ik wil dat Mara leest... 
Wat zeg je?? Dat was Juul. 
Mara moet lezen van mij. 
Ik moet lezen van Mink. Zodat we kunnen praten. 
Je leest toch allang!? En we praten nu toch ook? 
Mink richt zich verder op uit zijn dronkemanssluimer, steekt zijn nek uit en grijnst te kwader 
trouw. 
Wat jullie nu doen is bazelen. 
… Jij! Kabouter! Verschuil je maar achter je boekjes! Pfff! Schopenhauer! Dat was ook maar 
gewoon een mens hoor! 
Nee, dat was een mens met een grote geest, zegt Mara. 
Je verdedigt ’m! 
Ja, want jij snapt het niet. 
En jij wel zeker! Je verdedigt meneer de filosoof! 



En weer tot de ander: 
Kabouter! Verschuil je maar achter je boekjes!! 
Mijn bóékjes… zozo…  
Ja, jij klein mannetje...! laat toch zien wie je bent! –snik– Je bent goed in staat om van 
mensen te houden. Doe dat dan! 
De literatuur is zijn houvast, Juul, dat is zijn waarheid. (Hoe zedig dat klinkt.) 
Zijn waardé, zul je bedoelen! 
Dan, met het gezicht naar Mink: 
Maar je kunt toch zeggen wat je dénkt?! 
Dat kan hij nu juist niet. Daarom wil hij dat ik lees wat hij leest. 
… fff, intellectueel, verdedig hem maar! Je bewondert hem, je adoreert hem! 
Nee, ik bewonder hem niet, ik begrijp wat hij bedoelt. 
Jij! Jij maakt hem verdrietig! Je moet weg! 
Mara kijkt op het klokje dat ze een week geleden voor dit huis heeft gekocht. 
Ja, ik moet weg. Om vier uur heb ik een sollicitatiegesprek. 
Ze staat op, doet haar jas aan, klost gratieus de trap af, opent de voordeur, rijdt de fiets naar 
buiten en trekt de deur met een rotgevoel dicht. 
 
Zodra ze de schoolgangen van het Regionaal Opleidingscentrum inloopt transformeert het 
leven. De zonnige kleurstelling (okergeel en roomwit), de royale ruimte (lange gangen, 
lokalen met overal ramen, een hoog plafond), en de aandoenlijke geur van een uur geleden 
nog aanwezige schooljeugd (hormonaal zweet verzwaard met de vleug van goedkope 
verzorgingsproducten) verlokken haar met hun geest van eenvoud en eenduidigheid.  
In een opgeruimde kamer vraagt een dito opleidingsmanager haar of ze ervaring heeft met 
lesgeven aan leerlingen van die leeftijd. 
Nee, maar leerlingen van die leeftijd zijn als de kleuter die ze waren, meent zij, en als alle 
andere mensen. Ze weten zich vaak geen raad met zichzelf. Deze leerlingen gaan naar school 
voor een diploma of om er iets te leren, maar vooral om erbij te horen, bij de anderen van hun 
leeftijd. En ze willen een docent om te bewonderen, ze willen een leraar met gezag. Eentje 
met een lach van verstandhouding en een stem die kan bemoedigen. 
 
Overmorgen kan ze beginnen. 
Vanaf overmorgen zal ze een poging doen de veronderstelde geheimtaal van het Nederlands 
bij te brengen aan groepen jongens (en een paar meisjes) in de leeftijd van zestien tot 
drieëntwintig jaar. 
 
Om half zes staat Mara opnieuw bij Mink voor de deur. Ze wil weten of de situatie zich 
inmiddels gewijzigd heeft, en ook of Mink niet weer met een stel gekneusde ribben onder aan 
de trap ligt. Moeder de vrouw. Mara. 
Voordeur weer open, fiets weer naar binnen. 
Hoi! 
… 
Hallo, ik ben ’t…! 
… 
 
In de voorkamer is het een zooitje. Bij de lege flessen drank van daarstraks staat nu een fles 
Bokma die nog bijna vol is, zonder dop erop. Ook is er nu een vierde fles wijn leeg; dat gaat 
snel in het stadium van dronkenschap waarin Juul rondwaadde. Rook vult de kamer stil en 
mistig van muur tot muur en belet Mara het ademen. Ze loopt in nood naar het raam en zet het 
wijd open. Ze rilt en hapt naar buitenlucht. 
Verdorie, Juul haar jas hangt er nog. Mara koerst naar de keuken, speurt de grond af. Geen 
andere kledingstukken. 
Op de overloop boven is het licht aan. 
Ze hijst zich op aan de leuning om zo min mogelijk gerucht te maken. De treden kraken toch. 



De deur van het logeerkamertje, met het aftandse eenpersoonsbed waarin Mink bij voorkeur 
slaapt, staat open, het bed is onbeslapen. Ze had het al verwacht. De kans was enorm dat hij 
samen met Juul in het grote bed zou liggen, het bed dat hij telkens weer verschoont en 
opmaakt, in de verveloze kamer die hij altijd uitnodigend stofvrij houdt, voor Mara, voor 
hopelijk nog een nacht (liefje schatje honey babe je gaat toch niet weg) waarin ze blijft, en 
waarop hijzelf naar boven zal sluipen – aan het einde ervan, tegen de ochtend, en met een slok 
op – zo zacht mogelijk om haar toch vooral niet wakker te maken, een nacht waarin hij in zijn 
smalle bed zal glijden met een glimlach om de lippen omdat hij haar, lieve Mara, in de kamer 
naast de zijne weet… 
Een moment voorbereiding heeft ze nodig. Een moment van concentratie. Dan duwt ze de 
deur krachtig open, moet even wennen aan het duister, ziet dan de duidelijke contouren van 
twee lichamen onder ‘haar’ dekbed van dons, dat ze voor hem in huis heeft gehaald omdat hij 
altijd zo moet zweten, maar dat hij steevast voor haar reserveert.  
Niets beweegt, ze lijken dood te liggen, en dat geeft kortstondige schrik. Wat te doen. Ze 
kijkt, voelt haar lichaam als te benauwend, wil iets ondernemen maar weet bij god niet wat. 
Dus verlaat ze de kamer, doet de deur voorzichtig dicht, loopt moeizaam naar beneden. In de 
keuken pakt ze een stalen koekenpan vast bij de steel, neemt opnieuw de weg naar boven, met 
die pan, die ze toch niet zal gebruiken om ermee op hun zatte koppen te slaan, maar ze kan er 
wellicht iets anders mee kapot krijgen. 
Weer gooit ze de deur open, zonder hapering loopt ze naar het bed en trekt met een woeste 
ruk het dekbed van hen af. Ze suist hoog op van drift maar valt in een luchtzak als ze de 
schuldeloze houding ziet van de twee lichamen op de matras beneden haar. In eerste instantie 
verroeren de twee zich niet. Mara krijgt de tijd zich ervan te overtuigen dat het noch 
hartstocht, noch onbetekenende geilheid was waardoor ze samen in bed belandden. Ze liggen 
op enige afstand van elkaar, in volmaakte symmetrie, allebei op de zij, Mink op zijn rechter 
en Juul op haar linker, het gezicht naar elkaar toe en de knieën opgetrokken, één hand rustend 
tussen de eigen bovenbenen, de andere op elkaars heup, losjes, in een onnadrukkelijk soort 
genegenheid elkaar tot troost. Mara weet even niet of de haat waarmee ze het dekbed zonet 
heeft afgerukt nog wel gerechtvaardigd is; het venijn bijt haarzelf in de staart, ze slingert rond 
in een universum dat is doortrokken van afgunst en verlatenheid om het buitengesloten zijn. 
Wat de agressie gaande houdt is hun naaktheid: ze liggen met een blote kont, en dat betekent 
dat ze zich geen van beiden hebben ingedekt tegen de eventuele lust tot vrijen. Ze voelt zich 
verraden, ervaart het bestaan als dodelijk ellendig en is opnieuw ziedend: 
Godverdomme, hoe durven jullie!! Juul, trut! Slet dat je bent! Godverdomme!! 
Laat me slapen… 
Ik denk er niet aan! Dacht je nou echt dat ik rustig aftaai en jullie in zielerust je roes uit laat 
slapen?! Hè?! Dacht je dat??!! Nou, vergeet het maar. Ik ga hier niet weg voordat jij oprot!! 
Laat me slapen! 
Klotewijf!!  
Platter kon niet. 
Met een ruk komt Juul overeind, slaat haar benen over de rand en veert furieus op Mara af. 
Die doet een stap naar achteren en zoekt steun aan de deurposten voor het geval er geslagen, 
getrokken en geduwd gaat worden. De pan is een last in haar hand.  
Vlak voor Mara houdt Juul halt, met gespannen lippen en een trillend lijf.  
Ga toch naar huis! Ga in je eigen bed liggen! In je eigen verdomhokje! 
Ook Mink verheft zich nu. Ssjjt. Hij maakt een gebaar dat laat-elkaar-nu-maar-met-rust 
betekent, één arm met gestrekte vingers naar Mara uitgestoken, de andere naar Juul. 
Ga in je eigen verdomhokje liggen! herhaalt Juul, die zich nu niet langer inhoudt en Mara met 
twee armen een duw geeft, waardoor die zich amper nog staande houdt. Nog een en nog een. 
Mara voelt serieuze paniek opslierten, kent de onbeheerste kracht van een dronken agressor, 
is bang dat Juul haar tot boven aan de trap zal duwen en dan naar beneden. Juul heeft twee 
gezonde benen, Mara staat zwak. Wat op zichzelf niet erg is. Ze raakte dan wel een voet kwijt 
maar kreeg er het leven voor terug: geen dag ligt ze meer als een opgerolde pissebed onder de 
dekens.  
Met twee handen houdt ze de deurposten vast om niet achterover te vallen. 



Maar Juul is een welopgevoed meisje. Het duwen krijgt steeds minder kracht en houdt dan op. 
Juul draait zich om en kruipt weer in bed, naast Mink die intussen ook weer is gaan liggen, 
het dekbed over zich heen. 
Ook Mara draait zich om. 
Koud loopt ze de trap af, naar de woonkamer. Hapt opnieuw met een muil vol gif in haar 
eigen vlees; want het heeft er alle schijn van dat de twee lorren daarboven zich niks van haar 
eenzaamheid aantrekken. Dat ze bezopen zijn is een ongeldig excuus, besluit ze.  
Ze graait de nieuwe waxjas van Juul van de stoelleuning, spreidt hem op de grond uit met de 
geruite binnenkant naar boven, en giet de bijna volle fles jenever er in zijn geheel over uit – 
voor Mink haalt ze zo bij de slijter wel een nieuwe. Over de zeiknatte voering strooit ze 
daarna de volle asbak uit, waarna ze haar voeten gebruikt om de as met de jenever te 
vermengen. Dit is je reinste avontuur, dit is toch doen wat niet mag, dit is een uitslaande 
brand onder de huid en dat het lichaam opzwelt van de prikkende rook die zich binnenin 
ophoopt. Ze veegt haar voeten af aan de mouwen als aan een mat. Met stijve benen van het 
inwendige morele verzet. Het kan niet wat ze doet, het is gemeen. Niks mee te maken! 
Doorgaan met vegen! Daarna loopt ze, trots vanwege de weerstrevende kracht van haar 
ongehoorzaamheid, omzichtig om het object van haar wraakoefening heen, als was het een 
kunstwerk, iets dat na de agressieve behandeling van zonet de juiste graad van aantasting 
heeft verkregen: iedere verdere verstoring zou afbreuk doen aan de verkregen vorm, die 
precies de juiste is omdat de jas er nu uitziet als iets zieltogends met nog net voldoende 
overlevingskansen.  
Met stevige passen parmantige drift slaat Mara geluid uit de houten planken van de overloop, 
en nerveus over de gespletenheid van haar eigen zelfzucht (omdat die aanvoelt als 
ongeoorloofd maar toch aan de winnende hand is) morrelt ze aan het slot van de buitendeur in 
de keuken en zet die wijd open. Fier wandelt ze terug naar de woonkamer, neemt de jas 
voorzichtig op, zorgt ervoor dat niet alle nattigheid er meteen weer afloopt door hem in 
komvorm voor zich uit te dragen, de overloop door, de keuken in, en gooit haar druipende 
vracht het balkon op, midden in een plas water. Dan sluit ze de deur en voelt wroeging over 
haar daad.  
Somber slentert ze terug naar de kamer en gaat er besluiteloos in een buisstoeltje zitten. Door 
het raam kijkt ze naar buiten, dwars door haar eigen starre spiegelbeeld het blinde donker in. 
Pek met veren verdient ze. 
 
Gestommel van omhoog. Ze luistert met razend hart. Iemand daalt de trap af, snel en 
lichtvoetig. Juul dwarrelt de kamer binnen en maakt pas op de plaats zodra ze Mara ziet 
zitten.  
Mara tast af en oordeelt: mager als nooit tevoren, vuil wit T-shirt, vieze ouwe spijkerbroek, 
smerige blote voeten, en een getergd gezicht dat geschminkt lijkt voor een optreden in een 
horrorfilm. 
Is er nog wat te drinken…? Ik heb zo’n verschrikkelijke dorst… 
Met de rechterhand aan haar voorhoofd (hand die de zwaarte in het hoofd voor scheuren 
behoedt) –lange dunne vingers, zwarte nagelranden – speurt Juul de tafel af, houdt een lege 
fles de hoogte in, een beetje schuin, en tuurt door het groene glas naar de bodem, waar zich 
warempel nog een halve slok blijkt op te houden. Ze zet de fles aan haar mond en zuigt er de 
laatste bleke druppels uit, zet hem liefdeloos terug op tafel, trippelt heen en weer naar de 
keuken en constateert met de armen moedeloos langs het pril ogende lijf dat er in het hele 
huis niks van wijn te vinden is. 
Ik wil drinken… en roken… waar is mijn shag? 
Ze zoeken samen naar het puutje, dat onvindbaar blijft. 
Misschien ligt het boven, zegt Mara. Ik ga wel even kijken. 
 
Behoedzaam gaat ze de slaapkamer in, hoort Mink snurken (gelukkig, dit hoofd krijgt rust), 
ze maakt zich klein op de hurken, tast met de handen over de vloerbedekking, stoot de vingers 
aan een contactdoos vol stekkers en voelt iets van zachte stof, ondergoed waarschijnlijk, afijn. 
Niets van zacht plastic. Geen pakje shag. 



 
Het spijt me. Geen pakje shag. 
Ik moet naar huis. 
Heb je Tom al gebeld? 
Nee… 
Zou je dat dan niet ’ns doen…? 
Ja… ja, ik ga het nu doen. 
 
Tom? Hallo, met mama… hè?... nee, er is niks aan de hand, ik kom zo thuis, ik ben bij 
Mink… ja, vannacht ook… o jee… sorry… ja… ja, ik kom eraan… tot zo. 
Juul draait zich naar Mara om, de ogen groot van opvoedkundige onmacht. 
… hij heeft de politie gebeld, hij heeft me vanochtend als vermist opgegeven… 
Mara luistert, voelt mee.  
… ‘Licht je wel zelf de politie in nu,’ zei hij, ‘en stop onderweg bij een cafetaria voor een zak 
patat want ik heb honger…’ 
Juul laat het hoofd hangen. 
Achter een hoop kranten ziet Mara een verschrompeld buideltje Javaanse jongens liggen. Ze 
reikt Juul het pakje aan. Die gaat zitten, geeft onwillekeurig een diepe zucht ten beste en rolt 
dan uit niets dan knisperdroog gruis de langverbeide sigaret, alle aandacht op innerlijke 
aanbaksels. 
Juul zit en rookt, springt dan omhoog, zegt dat ze een taxi moet bellen, voegt de daad bij het 
woord, en ziet dan haar jas niet liggen.  
Ik weet zeker dat ik hem bij me had. 
Mara dubt.  
Ik heb je jas op het balkon gegooid. Ik zal hem voor je pakken. 
 
In het licht dat door de keukendeur naar buiten valt houdt ze de jas, die zwaar is van water, bij 
de kraag omhoog en laat hem even druipen, dan schudt ze hem zachtjes uit. Het miezert nog, 
en het waait. 
 
Hier. Hij is nat en ook vies want ik heb er een asbak op uitgestrooid. Je kunt hem zo niet aan. 
Da’s niet erg, als ik hem maar bij me heb. 
Hoe de spijt en het meelij samenspannen; hoe ze Mara’s hart met slagerstouw omwinden en 
straktrekken. 
Een zware Mercedes stopt voor het huis. 
Juul hipt op blote voeten de trap af en glijdt met haar jas onder de arm langs de voordeur naar 
buiten. 
Mara hoort hoe even later de taxi rechts de straat uitrijdt en de bocht naar links neemt, ze 
hoort hem wegronken over de brede buitensingel die langs het enorme, zich almaar 
uitbreidende academische ziekenhuis voert – een dubbele rij zware, hoge, witte gebouwen. 
Mink lag er ooit met een paar gebroken ribben, Juul met haar schotwond, en zijzelf met een 
geamputeerde voet, een eierstokontsteking en een aanval van acute astma, in omgekeerde 
volgorde. 
Terwijl het geluid van de auto in de keel van het noordelijke donker verdwijnt, klinkt uit het 
aarsgat van de oostelijke verte een scheet: het is de korte, ultraharde knal van een 
geweerschot. De echo ervan tart het leven van de stad, het dringende, hijgende, 
teruggehouden leven dat aan de ketting van de nacht de dag opwacht. Een concentrische 
huiver doortrilt haar gestel, laat haar de adem inhouden.  
Ze zucht diep in en uit. Dan staat ze op uit haar stoel, plaatst, alsof ze het lopen opnieuw moet 
leren, in weifelende voortgang haar ene voet voor de andere, klokt in de keuken een groot 
glas water weg, draait het vuur onder het warmhoudplaatje uit, maakt pas op de plaats, recht 
haar rug, draait zich om en neemt dan met twee treden tegelijk de trap naar boven. 
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