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Ik schrijf u vanuit een ver land  
moet u weten,  

vaak beven de bomen.

Henri Michaux, Poteaux d’angles
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De velden waren kaal. Ze strekten zich uit tot aan de donkere 
randen van de hemel. Ahmed reed naar huis op zijn mobylette, 
ineengedoken, muts tot net boven de ogen, zijn zware schoe
nen doorweekt. De zoon van de baas, een jonge knul met meis
jesachtige wimpers, had de straal van de hogedrukspuit niet 
afgewend toen hij langs Ahmed kwam die de sorteermachine 
voor de asperges stond schoon te maken. Zonder ook maar 
sorry te zeggen was hij verder gelopen, tussen de Marokkanen 
door die de kisten op karretjes laadden. Het meisje met het rode 
haar kon hem maar net ontwijken. Wat was ze jong en mager, 
dat meisje, met haar ingevallen gezicht onder het slechte neon
licht, ze had iets schichtigs, wat deed ze hier in hemelsnaam. 
Ze hadden nog lang doorgewerkt in de tocht en de kou van de 
loods, de vloer schoongeschrobd en ten slotte de kisten op de 
vrachtwagen geladen. ‘Jullie kunnen gaan. Morgen zes uur!’ 
Morgen zou het zondag zijn en voor brood was het nu te laat. 
Maar ach, kom op, we zijn het gewend, na acht uur beulen op 
hun grond, in hun velden, voor hun poen, voor ons brood.
 Het meisje ging naar een caravan in de beschutting van ci
pressen. Te moe, zin om te huilen, natuurlijk kon zij zich niet 
meten met de Marokkanen, die zich zwijgend over de asperge
bedden bogen en maar doorgingen terwijl zij ver achterop raak
te hoewel ze haar best deed hen bij te houden. Dit kwelde haar 
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Aan het eind van de zomer wachtte de hitte nog altijd voor de 
deur, opgerold samen met de krant en even onheilspellend. Bij de 
wisseling van de jaargetijden zaten de mensen thuis opgesloten 
bij de airco zonder te merken dat de herfst al in de lucht hing. 
Het hele najaar was misschien ongemerkt voorbijgegaan als het 
niet was aangekondigd door de lange mouwen die plotseling in 
de etalages verschenen.
 Het meisje stond nu voor een van die etalages. Ze zag zichzelf 
erin weerspiegeld: een beetje aan de kleine kant, een beetje sproe-
tig ook. Van achter het glas keken de etalagepoppen haar aan, zo 
lang en knap, misschien dat ze het daarom ineens op een lopen 
zette. Een vlucht duiven vloog verrast op. Het meisje mompelde 
een excuus en liep door. De duiven vergaten direct waardoor ze 
zo geschrokken waren en daalden weer neer op een bankje vlak-
bij. Voor de geldautomaat bij de ingang van de bank slingerde 
een rij wachtenden. Een doofstomme bedelaar stond erbij met 
uitgestoken hand, maar de mensen deden alsof ze blind waren. 
De blikken van het meisje en van de bedelaar kruisten elkaar heel 
even voordat zij weer een excuus mompelde en snel doorliep, om 
niet te laat op haar werk te komen. Ze wilde al oversteken toen 
het harde getoeter van een voorbijrazende grote bus haar aan 
de grond nagelde. Vanaf de achterruit wenste een reclamepos-
ter haar een gelukkig nieuwjaar. Het nieuwe joodse jaar zou pas 
over een week beginnen, maar de straten stonden al bol van de 

Leugenaar.indd   9 5-12-2019   14:54:22

6



10

leven, dacht ze. Dit is het en ooit zal er een einde aan komen. 
Dit is niet meer het begin en toch ook weer wel, bijna. Buiten 
trillen de bomen in de wind en ik ben doodop. De hemel boven 
de velden is immens. En daaronder ik, heel klein, met zere han
den, een schepsel met een pijnlijke rug. Dit is mijn leven. Laat 
me het nog even leiden, geef me nog wat tijd voor de kwetsuren 
en de uitputting – dit is mijn leven, onder die hemel waar wij 
ons permanent van afwenden, onze ruggen gekromd boven de 
zwarte aarde.

Hij kwam op haar af, trok haar tegen zich aan. De wilg trilde. Ze 
huiverde. Je lijkt op mijn zoon – vreemde omhelzing. Hij hield 
haar nauwelijks vast, een liaan in zijn armen, een breekbare 
nek, twee schouderbladen als de snaren van een harp, een rode 
lok verdwaald in de lichte holte net boven de uitstekende wervel 
van haar ruggengraat. Zijn zoon. Ze had erom kunnen huilen. 
Moest bijna huilen. Zijn mannengeur, warm en muskusachtig 
– Arabieren ruiken anders, een kruidige geur – komijn? dacht 
ze in een flits. Op een ander moment zou ze om deze vreemde, 
ongepaste gedachte gelachen hebben, nu klampte ze zich eraan 
vast om niet in een diepe, zwarte put te vallen. Ze zag de don
kere blik dichterbij komen, de volle, vlezige mond, een korte 
schittering van zijn tanden, hij was alleen nog maar dat, een 
mond, ogen, adem, twee handen op haar, de ene hield haar nek 
vast, raakte haar haren aan, de andere kroop steeds verder om
hoog langs haar zij. De hand hield stil op haar borst. De druk 
van zijn vingers was eerst licht, bijna aarzelend, daarna gehaas
ter en zo ruw dat hij haar borst bijna fijnkneep, terwijl hij on
dertussen in haar lippen beet. De wilg trilde nog steeds. Zacht, 
als een waterstroom die van veraf naderde en aanzwol, hoorde 
ze het ruisen van de populieren. Het leek alsof ze ontwaakten, 
fluisterend langs het irrigatiekanaal, een vloeiend, verlangend 
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zuchten dat steeds sterker werd, tot aan de weg. De schorre kre
ten van een vlucht wilde ganzen. Van daarna had ze geen weet 
meer. Had het niet eens kunnen vertellen. Ze huilde. Een lange 
snik die hij niet hoorde, met zijn eigen adem inslikte. Hij kuste 
haar mond, dronk haar gekreun en haar begeerte in alsof hij
zelf stierf van dorst. Maar was het wel een jammerklacht, dit 
fluitende kermen als van een dier? Ze weet het niet meer. Een 
felle pijn. Hij kwam in haar binnen. Heftig. Genot. Hij fluis
terde drie woorden in het Arabisch, stokte, toen een schok, een 
gesmoorde kreet, gekreun dat in haar vibreerde en als een lange 
rilling in haar omhoog kroop, haar schroeide – vanuit haar dij
en, haar buik, haar keel, tot in het diepst van haar binnenste. Ze 
herinnert zich dat ze op de donkere, vochtige aarde lag. Hij had 
zich omlaag laten zakken en verstikte haar onder zijn gewicht. 
De wilg. Hij ruiste. 
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Er is geen vergetelheid

Als jullie me vragen waar ik was
Moet ik zeggen ‘dingen gebeuren’
Moet ik vertellen van de grond die de stenen verduisteren,
Van de rivier die doodloopt naarmate hij verder stroomt,
Ik ken alleen de dingen die vogels hebben verloren
Of de zee achter me, of mijn huilende zuster
Waarom zoveel gebieden, waarom volgt een dag op een andere?
Waarom verzamelt een nacht zich in je mond?
Waarom die doden?

Als jullie me vragen waar ik vandaan kom, moet ik praten met
Kapotte dingen
Met te bitter gereedschap,
Met grote, vaak verrotte beesten
En met mijn gekwelde hart

Rosalinde leest het gedicht dat op de witgekalkte muur geprikt 
is. Het papier is vergeeld, de inkt hier en daar bijna onleesbaar 
geworden. Ze gaat bij de mannen aan de tafel zitten, laat het 
hoofd hangen, slaat haar ogen neer.
 Dat is van Pablo Neruda, zegt Karim.
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 Karim is niet als ik, zegt Ahmed, hij is een intelligente man. 
Hij is niet naar Frankrijk gekomen om werk te vinden, nou ja, 
niet alleen daarom. Hij heeft zijn land verlaten om niet dood te 
gaan. Toch, Karim? Vertel haar waar je vandaan komt, de gevan
genissen in Tunesië... de martelingen.
 Karim geeft geen antwoord. Hij is opgestaan om nieuwe thee 
te maken. Het kale peertje verlicht de witte formica tafel en het 
restant van de maaltijd, een beetje rijst met paprika’s waarop hij 
een paar eieren heeft laten stollen. In de hoek van het vertrek 
staat een oude houtkachel te snorren onder een jaarkalender 
aan een spijker. Rosalinde kijkt naar het verbleekte strand met 
de twee palmbomen, dan slaat ze haar ogen neer boven de ver
se thee die Karim voor haar heeft neergezet. Dank je wel Ka
rim, zegt ze. Haar stem klinkt gesmoord en sterft weg op haar 
adem. Ze drinken thee in stilte. Ahmed staat op. Het is laat, 
we kunnen misschien beter naar huis gaan. Hij stopt nog twee 
stukken van een wijnstok in de kachel. Ga je mee, Rosalinde? 
Ja, Ahmed. Hij pakt een kakikleurige mantel die dicht bij het 
vuur hangt en slaat hem om haar schouders – Salaam aleikum, 
broeder, dank voor de maaltijd, zegt Ahmed en brengt zijn rech
terhand naar zijn hart. Dank je wel Karim, zegt de jonge vrouw 
terwijl ze Ahmeds gebaar nadoet. Ze gaan naar buiten, het don
ker in. Ze lopen langs de bleke maanverlichte weg. Het is koud, 
ze huivert. Ahmed pakt haar hand.
 Ik wilde graag dat je Karim zou leren kennen. Hij is oké.
 Mooi, dat gedicht van hem.
 Ik wilde dat je zou horen waar hij vandaan komt. Maar Karim 
praat niet vaak over Tunesië.
 Het is zíjn verhaal. Het behoort hem toe, zei Rosalinde.
 Zondagmiddag wordt er niet gewerkt.
 Hoe weet je dat?
 Ik hoorde het van de zoon van de baas. Misschien kunnen we 
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afspreken. Als je wilt tenminste, als je niet iemand anders hebt.
 Heb je me dan met iemand anders gezien? Ik kom graag 
zondag.
 Ahmeds hand knijpt even in de hare.
 Waarom ben jij hier eigenlijk met ons aan het werk Rosalin
de? Ik snap er niets van. Jij bent een Française, je zou iets veel 
beters kunnen krijgen.
 Ik ben Duitse, Ahmed. En ik ben niet op zoek naar veilig
heid, ik wil... leren.
 Wat leren? Als ik papieren had zou ik beslist ergens anders 
zijn.
 Misschien weet ik wel niet waarom ik hier ben.
 Wij zijn blij dat je bij ons bent. Je bent dapper. Je hebt een wit 
hart. God ziet dat je een wit hart hebt.
 Een wit hart?
 Een goed hart.
 Rosalinde geeft geen antwoord. In de bocht ligt de villa van 
de baas en daarachter, wat verder weg, staat de caravan, nog 
weer een stuk vóór de containerwoningen van de arbeiders, die 
achter de rij populieren verscholen liggen. Ze staan stil. Ahmed 
drukt Rosalinde heel even tegen zich aan, beroert haar bleke 
voorhoofd met zijn ruwe vingers.
 Ga nu maar naar binnen. Naar je eigen plek. Morgen weer 
om zes uur op het veld.

Prachtig weer. Het was zondag. Ze troffen elkaar in het con
tainerhuisje. De anderen waren weg, misschien expres voor 
Ahmed en Rosalinde. Ahmed maakte thee. Hij had koekjes ge
kocht met crème erop en een rood bloemetje van suiker. Toen 
vlijde hij haar neer op de verbleekte bonte sprei en wat ze daarna 
deden ging verder niemand iets aan. Ze lagen tegen elkaar aan 
gedrukt, een zonnestraal op hun naakte lichamen, hij donker 
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en massief, zij bijna parelmoer. Ik ben te mager, zei ze, sorry.
 Je doet me denken aan mijn zoon, al vanaf de eerste keer dat 
ik je op de weg zag lopen. Je rugzak leek veel te zwaar voor je. 
Het avondlicht op je voorhoofd als je je oprichtte... Probeerde je 
het vallen van de nacht te zien in die donker wordende hemel? 
Hij is namelijk nog heel jong, mijn zoon, en heel mooi met zijn 
slanke nek, zijn fluwelige wangen en die ernstige, zorgelijke 
blik onder zijn duifachtige oogleden. Maar je bent mijn zoon 
niet. Je bent een vrouw, veel meer vrouw dan die dikke van de 
baas. Je bent mager omdat je hard werkt. Te hard.
 Nee hoor, het lukt me toch? Nou ja, bijna. Ik zou liever heb
ben dat ik geen extra last voor jullie was, dat jullie niet hoefden 
terug te komen om me te helpen, vooral wanneer de zoon van 
de baas ons in de gaten houdt en schreeuwt dat jullie het tempo 
niet mogen laten verslappen.
 Dat doen we graag.
 Ze drinken weer thee. Ahmed valt in slaap. Rosalinde kijkt 
naar hem.

De roep van de muezzin bij het ochtendgloren. We sliepen op 
het terras. Ik was acht. Ik werd wakker van de eerste takbir. Ik 
deed mijn ogen open. Zag de nevelige lucht: het was warm ge
weest de vorige dag. Andere stemmen antwoordden, een steeds 
luider wordend gezang. Prachtig. Dit was het begin van de dag. 
Ahmed doet zijn ogen dicht, slaakt een lange zucht, glimlacht.
 En soms ook, in de wadi, bij de familie. De minaret verhief 
zich boven onze rode huizen – minaret betekent licht, weet je. 
Hardgroene palmen rezen omhoog, alsof het ook een soort 
minaretten waren. Daaronder was het riviertje met de boom
kikkers die we graag vingen. En daaromheen de okerkleurige 
verschroeide aarde, kale rotsen en ravijnen, geblakerd door de 
zon. Het heetste uur, diepe stilte. En dan plotseling die roep. 
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Hij barstte los, scheurde de lucht open, werd steeds luider on
der de blote hemel. Mijn keel werd dichtgeknepen. Ik had tra
nen in mijn ogen. Maar misschien kwam dat door de warmte... 
Mijn hart jubelde: het gebed. De stem die God prees. Die dank
te. Voor het licht. Voor het stromende water en voor de kikkers 
die we vingen. Voor het leven. Ja, we leefden. Toen nog wel.
 Op haar beurt sluit Rosalinde haar ogen. Ze hoort het ge
zang, schel en steeds luider in de zinderende lucht.
 Stel dat je vandaag doodgaat, Ahmed, waar zou je dan het 
meest spijt van hebben?
 Ik weet niet... Misschien alle kracht die je ongemerkt verspilt, 
al die verloren tijd, het hele verloren leven.
 Ahmed geeft haar een kleine glazen bol. Als je die omkeert 
zie je geen sneeuw maar neerdwarrelende gouden lovertjes die 
net sterren lijken, rond een minaret.
 Dat is Mekka, zegt Ahmed, hij glimlacht even. Het is niet 
zo’n mooi cadeau. Je verdient iets veel beters. En bovendien 
betekent het hier niets. Hier vooral niet. Maar ik ben eraan ge
hecht. Verberg hem, houd hem voor jezelf. Als we elkaar ooit 
uit het oog verliezen dan kun je ernaar kijken en de sterren la
ten ronddraaien, en dan denk je misschien aan mij, witte Rosa
linde, wit als een onschuldig duifje.
 Rosalinde durft de gouden bol niet aan te pakken. Ahmed 
legt hem in haar handen, die hij opengevouwen heeft en zacht
jes, met zijn vingers eromheen, weer sluit.
 Maar misschien raken we elkaar niet kwijt, Ahmed?
 Ik hoop het niet, Rosalinde.

Rosalinde loopt in het onweer samen met de lange Olga. Ze 
lachen, schreeuwen, draaien en springen in een woeste dans. 
Achter hen houdt Salim zijn hoofd achterover en drinkt met 
halfgesloten ogen het hemelwater in. Hij heeft dorst. Het is ra
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madan voor hem. De kassen strekken zich uit tot aan de snel
weg, op een braakliggend terrein waarover onophoudelijk het 
geluid van auto’s in golven aan komt rollen. De ene keer luid, 
en dan weer zwakker, als een vreemd soort eb en vloed. Allerlei 
rommel zwerft over de grond, aan de weinige, armetierige bo
men hangen flarden plastic, bedekt met een laag stof. Ze flappe
ren in de wind en scheuren wanneer de mistral blaast. Ze doen 
denken aan Tibetaanse gebedsvlaggen. Maar wat zou je willen 
vragen, en aan welke God, onder deze zwijgende hemel?
 Het aspergeseizoen loopt op zijn eind, er wordt alleen nog 
maar ’s ochtends geoogst. Daarna gaan de mannen naar de me
loenvelden, de twee vrouwen worden naar de kassen gestuurd 
om aardbeien te plukken, samen met de jonge Salim. Amper 
zeventien jaar oud is Salim uit Marokko gekomen om zich bij 
zijn vader Hassan te voegen, een versleten man. Onder de plas
tic tunnels is het vochtig en warm, de zwavel waarmee gespoten 
wordt, brandt in je keel en ogen. Prikt in je neus. Die moet je 
voortdurend snuiten. Toen het onweer losbarstte zijn Rosalinde 
en Olga de kassen uitgerend. Aarzelend is Salim hen gevolgd.
 De dans is ten einde. Alle drie wenden ze hun gezicht om
hoog naar het water dat ruist en stroomt en in straaltjes hun 
half geopende monden binnenloopt. Later heeft men het over 
een gifwolk, ontsnapt uit een centrale die ontploft zou zijn on
der een andere hemel, in Oekraïne. Maar die dag is het gewoon 
nog water dat neervalt op de dorstige aarde en hun gloeiende 
ruggen geselt en verfrist.

Ahmed is vertrokken, zegt Karim tegen Rosalinde. Hij moest 
haast maken. Wist je dat hij geen papieren had?
 Wie heeft er hier nou wel papieren? Hij werkt hard, Ahmed, 
en niemand heeft last van hem. Hij is trots, het gescheld van de 
bazen hoort hij niet eens.
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 Misschien heeft de baas jullie samen gezien.
 We zijn voorzichtig geweest. De baas is helemaal niet in mij 
geïnteresseerd. Ik ben te mager. Hij heeft zelf een vrouw die 
hem alles kan bieden.
 Daar gaat het niet om, Rosa. Dat we hier werken, oké, maar 
seks hebben met hun vrouwen, dat is uit den boze.
 Ik ben hun vrouw niet.
 Karim glimlacht flauwtjes, een trieste grijns op zijn gezicht 
vol groeven die soms net wonden lijken.
 Je werkt hard. Je bent een van ons, dat weet je toch wel? Maar 
de mensen hier zijn genadeloos als je te dicht bij die gore mos
lims in de buurt komt. Er wordt nu vast al gekletst.
 Bedoel je dat ze me een slet vinden? Dat kan me echt geen 
moer schelen, Karim. Ik heb toch niks met ze te maken?
 Ahmed was daar al bang voor, hij maakte zich zorgen om je. 
Hij wilde niet dat ze je een slechte naam zouden bezorgen. 
 Volgens Ahmed kun je iemand met een wit hart nooit be
smeuren. Maar zeg eens, waar is hij eigenlijk heen? Als je het 
weet moet je het zeggen, Karim!
 Ik heb geen idee, Rosa. Hij is overhaast vertrokken.
 Zie ik hem dan niet meer terug?
 Ik weet het niet, ik ben God niet.
 Is het door mij?
 Nee Rosalinde, jij kunt er niets aan doen. En hij ook niet. 
Maar het is zoals ik het zeg, vrouwen zijn hun eigendom. En 
wat ons betreft... als ze er een ontslaan staan er twintig anderen 
te wachten om zijn plaats in te nemen.
 Dan is het dus toch mijn schuld. En het betekent ook dat ik 
niet vrij ben.
 Nee, je bent niet vrij. Je bent een vrouw en je behoort hun toe.
 Dank je wel, Karim. Ik kan hier niet blijven.
 Pas goed op jezelf.
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 Wil je me het gedicht geven, voordat ik vertrek?
 Je bent te jong voor dat gedicht.
 Maar ik kan het toch lezen en dan aan anderen denken?
 Je krijgt het, Rosa.
 Dank je, Karim.
 Rosalinde?
 Ja?
 Je hebt inderdaad een wit hart. Ahmed had gelijk. Niets kan 
jou bezoedelen.
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Rosalinde loopt op de weg, het gewicht van de rugzak trekt 
aan haar schouders. Ze loopt al twee dagen. Haar buik voelt 
zwaar. Haar borsten zijn gespannen, pijnlijk. Heeft ze alles 
gedroomd? Ahmed, hun omhelzing en het gedicht van Neru
da? Nee. Evenmin als het gescheld van de opzichters – Vooruit, 
stelletje klootzakken! –, of de brandende zon en de bazen die 
nog harder schreeuwen – We maken ze kapot, we zijn hier in 
Frankrijk! –, of de oude Hassan die wankelt in het licht. Vijf 
uur lang laten ze hem op het heetst van de dag kisten laden in 
de vrachtwagens waarmee de meloenen worden opgehaald. Dat 
zal hem leren met die ramadan van hem! Op het eind gaat hij 
heus wel door de knieën... En morgen gaatie eten, neem dat 
maar van mij aan! De man houdt zich staande. Hij wankelt als
of hij dronken is, verliest soms bijna zijn evenwicht, wacht dan 
even en richt zich weer op, pakt een volgende kist. De mannen 
lachen. Als verlamd kijkt Salim naar zijn vader. Hassan fluistert 
hijgend: De dag is bijna voorbij. Ga de chorba maar klaarmaken, 
zoon. Ik kom er zo aan.

Rosalinde is in slaap gevallen tussen twee rijen wijnstokken, 
een beetje van de weg af. In de losse, koele aarde is de greppel 
een soort wieg. Met haar benen opgetrokken onder haar deken 
droomt ze van een treurig feest waar ze te veel drinkt. Maar 
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waar is ze toch. Het is donker en ze is alleen. In de schaduw van 
een loods liggen vormen opgestapeld. Een heel lange man staat op. 
Hij lacht. Toch lijkt hij ook te huilen. Glazen knikkers rollen uit 
zijn zakken, volmaakt ronde, doorzichtige tranen, uit een verloren 
kindertijd, ze vallen op de grond kapot. De andere mannen richten 
hun hoofd op. Het lijkt alsof zij ook gaan huilen. Ze lachen. Ze raakt 
het voorhoofd aan van de man, terwijl hij zich buigt over de verspilde 
kostbaarheden die de aarde meteen heeft ingedronken.

De wijnranken reiken naar de hemel, teer nieuw gebladerte 
aan de ruige wijnstokken. Rosalinde loopt in de ochtend, ver 
bij haar vandaan rijst een klokkentoren op. Naast haar remt een 
auto.
 Moet je ver?
 De vrouw heeft grijzend haar dat in een slordige knot bijeen
gehouden wordt en bijna kleurloze ogen met kringen eronder. 
Stap maar in... we gaan dezelfde kant op.
 Ik dacht even dat ik mijn dochter zag, zegt ze vervolgens, als 
Rosalinde gaat zitten en de rugzak tussen haar voeten op de 
grond laat vallen. Eén moment dacht ik dat zíj hier langs de weg 
liep.
 Drie jaar geleden is haar dochter verdwenen in Libanon. We 
zijn haar kwijt, zegt de vrouw. Ik weet nu dat ze niet meer terug
komt. Maar jij bent haar vandaag een beetje, mijn dochter de sei
zoenarbeidster, die als een rietstengel zo licht en rechtop liep... 
Eigenlijk heb je hier alles, vervolgt ze, op scherpere toon nu, ze 
wijst naar het land, naar de jonge wijnranken onder de hemel, 
de blonde velden in de verte, doorspikkeld met rood, het bloed 
van klaprozen: Franciscus van Assisi had gelijk toen hij sprak 
over de vreugde die hij voelde, de vreugde onder de hemel.
 Bij de eerste huizen zet de vrouw haar af. Rosalinde drinkt 
een kop koffie in het enige café dat er is. De weg kronkelt voor 
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haar uit tot hij verdwijnt tussen de ravijnen van een blauw ge
bergte, de kammen van de rotsachtige uitlopers zijn in nevels 
gehuld. Ze tilt haar rugzak op en gaat weer op pad. Een man in 
een deuropening geeft haar brood en een perzik.

De lindebloesempluk hogerop zal niet lang op zich laten wach
ten, je zult vast wel werk vinden, zegt de man die haar aan het 
eind van het dorp een lift geeft. Bij ons is alles al lang klaar. Be
halve de druiven hier natuurlijk...
 De veewagen hotst en kraakt, een scherpe stank vult de cabi
ne.
 Je kunt het raam opendoen als je last hebt van de lucht.
 Rosalinde geeft geen antwoord. Ze ademt vleugen in van 
schapenwol, poep, van melk misschien, de zurige adem van het 
schaap. Ze voelt het warme, kortademige gesnuif in haar nek 
wanneer het nerveuze dier met een poot in haar rug port en daar
bij een vreemde taal spreekt, hortende mekkergeluiden achter 
uit haar keel, afgewisseld met een kort, ongerust geblaat, waarop 
soms geantwoord wordt met zwakke, jammerende kreetjes.
 Ze heeft een lam gekregen maar dat is niet sterk. Het lijkt 
alsof ze het niet wil. Ze heeft het alleen even gelikt en nu is het 
hongerig en koud. Nee, ze houdt niet van haar lam, nou ja, het 
is haar eerste. Ze is zelf nog heel jong. Het arme beest weet niet 
wat haar overkomt. Ik neem ze mee naar de schaapskooi. Ik zet 
jou af bij de splitsing als je het goed vindt, zo’n dertig kilometer 
verderop, vlak voor het dorp.
 De weg stijgt en gaat over de eerste rotsige passen, een ge
hucht verschijnt. Om te beginnen de klokkentoren, die over 
het hele dal uitkijkt, en een standbeeld van de Maagd die haar 
armen met het kind ernaar uitstrekt. Daaronder de leegte. De 
veewagen vervolgt zijn weg naar Pontdel’Aygues.
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Ze heeft een plek gevonden voor het plukken. Ze krijgt een ka
mer naast een loods die naar vers cement ruikt. Onder het raam 
stroomt de Aygues. Haar bazen zijn goede, eenvoudige men
sen die haar volstoppen met eten. Om tien uur sardines in olie, 
brood met paté en dikke jam, honing in raten uit hun eigen 
bijenkorven. Ze plukt samen met een stille jongeman. Jean. Hij 
is engelachtig mooi.
 Ze worden per klus betaald. Bloemen plukken is licht werk. 
Lange dagen, warmte op je huid, de lindebomen gonzen van de 
vele bijen die er komen foerageren. De uren verglijden, zwaar 
en vredig. Je merkt niet dat ze voorbijgaan, hoog op de ladder 
in de zoemende boomtoppen. Door de takken ziet ze de hemel. 
Hij strekt zich uit tot aan de randen van de bergkammen, die 
wazig zijn in een halo van lichtstralen. Ze zegt tegen zichzelf: O, 
die hemel... en slaakt een zucht van welbehagen. Jean kijkt naar 
haar. Ze glimlachen elkaar toe. Soms trakteren ze zichzelf op 
een sigaret, op karamels die ze in het dorp gekocht hebben, of 
op kersen uit de naburige boomgaard. De gladde, stevige schil 
biedt even weerstand en barst dan zachtjes tussen hun kiezen. 
Het zoete, lauwe sap vult hun mond. Goed tegen de dorst. Het 
ware zomergevoel – kersen en karamelrepen. Ze wilde dat de 
dagen in de bomen van alles de scherpe kantjes zouden afslij
pen, van wat ze heeft meegemaakt en wat ze heeft gevreesd. 
In de verte kraait onophoudelijk een haan, de eerste krekel laat 
zich horen, de klaaglijke roep van een tortelduif, het geluid van 
de bron beneden...
 De bazin heeft een heel klein kindje met doorzichtige wim
pers en wenkbrauwen, het ligt altijd stilletjes in zijn wieg onder 
de bomen. Een vreemd wezentje, het huilt of schreeuwt nooit, 
heeft geen honger, kijkt slechts de wereld in met wijd open ogen 
die heel blauw en rond zijn, en glimlacht afwisselend angstig 
en verrukt. Tussen de middag gaat de moeder terug naar de ou

De fruitplukkers.indd   23 17-2-2020   16:09:15

20



24

de stenen boerderij, ze duwt een kruiwagen voort waarin ze de 
wieg heeft gezet. Naast haar huppelt en springt een klein meisje 
met een helder stemmetje. Rondom hen torenen de wanden 
van het grote keteldal.
 Om naar het dorp te gaan mag ze een fiets lenen, een oude 
roestige rammelkast. Op de terrassen krioelt het van de seizoen
arbeiders. Ze jagen haar angst aan, ze fietst er snel voorbij. Ze 
vlucht naar haar kamer met de lucht van cement en het geluid 
van het water. Tijd voor de siësta. Ze ligt op bed. De zwaarte in 
haar buik is verdwenen. Haar borsten zijn weer heel klein. Wat 
blijft is een grote leegte. Vaak vallen slechte vruchten af voordat 
ze het vuur van de zon gekend hebben. Maar dat wist ze al.
 Rosalinde is in slaap gevallen. Ze loopt door de woestijn, ze weet 
dat ze op weg gegaan is om de Essentie te zoeken, de geheimzinnige 
Graal die ze moet vinden. Midden in de zandduinen verrijst een 
kapel. Ze gaat door het stenen portaal naar binnen. In de schaduw 
van de crypte houden zich in het wit geklede mannen op. Ze zingen 
plechtig. Wankelend loopt ze door de ruimte. Heeft ze te veel gedron-
ken of is het uitputting, haar lichaam dat haar ontglipt en heen en 
weer zwaait? Iemand pakt haar beet en duwt haar terug naar de 
deur. Ze gaat naar buiten en bevindt zich in een leeg containerhuis-
je. In het halfdonker daarbinnen vliegen vogels tegen de vuile ruiten. 
Onhandig komt ze naderbij, nog steeds wankelend, ze zou ze wil-
len kalmeren, de ramen openzetten of de ruiten stukslaan. Maar ze 
schrikken en verwonden zich nog meer. In de schemer ligt een paard, 
van dorst gestorven, van honger misschien ook.
 Jean is naast haar komen liggen. De rivier kabbelt. Ze liggen 
naakt op de rode sprei. In het halfdonker van de kamer fluistert 
hij: Kun je het niet?
 Nee ik kan het niet, antwoordt ze, zachter nog. Het doet ge
woon pijn. Ik denk dat ik weer een klein meisje geworden ben. 
Het spijt me Jean.

De fruitplukkers.indd   24 17-2-2020   16:09:15

21



25

 Niet huilen. Dat is toch helemaal niet belangrijk. Ik wil je 
geen pijn doen. Nooit. Ga maar slapen Rosalinde, ik zal het niet 
meer proberen.
 Ze wordt wakker. Jean is weg. Hij heeft een paar kersen 
achtergelaten op het gekreukte hoofdkussen. De cicaden gaan 
tekeer. Een vlieg botst steeds getergd tegen de ruit. Rosalinde 
staat op, drinkt uit de waterkan. Achter de halfopen deur schijnt 
het junilicht. Ze legt haar hand op haar dij, de huid is zach
ter geworden door de zon en de wind. Dit waakzame lichaam, 
knokig bijna, de zomer... Binnen in haar een gloeiende bol, een 
verlangen om het vuur van de dag in te springen. Buiten gonst 
de hitte, gloeiend en zwaar. Ergens zijn het dorp en de bars, 
de mannen, hun blikken. Maar ze krijgen haar niet, de vrouw 
die dicht langs de muren loopt, de witte hermelijn met de rode 
helm.

Juli. Het seizoen van de lindebloesem loopt ten einde. Op een 
ochtend pakt ze haar rugzak weer op en verlaat de bergen om 
naar het platteland terug te gaan. Van het dorp heeft ze niet veel 
gezien. In de vlakte gaat ze fruit plukken en sorteren, een loods 
verven. Ze heeft een tent gekocht en een aluminium kroes die 
het ritme aangeeft onder het lopen en haar dorst lest. Rosalin
de houdt van het water uit de bronnen. En dan opeens is het 
herfst. Rijen wijnstokken strekken zich uit zover het oog reikt, 
in regelmatige golven die binnenkort rood zullen kleuren. Ze 
plukt druiven. In de verte blaft een hond. De mannen kijken op 
van de druiventrossen, hun blikken geïnteresseerd. Rosalinde 
begrijpt het niet.
 Dat is het blaffen van een hond die een zwijn voor zich heeft, 
zegt Fabrice, de jongeman die de mand op zijn rug draagt. Zijn 
adem gaat sneller, het lijkt wel alsof hij het beest zelf te lijf moet 
gaan.
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 ’s Avonds keren ze terug. Bomen glijden aan weerszijden 
van de weg voorbij. De druivenplukkers zitten achter op het 
vrachtwagentje, ze stompen elkaar en lachen hard. Naast zich 
ruikt Rosalinde de geur van een man die hard gewerkt heeft in 
de hitte, vleugen humus, zweet en wijnstok. Zijn afwezige blik 
vestigt zich op een flessenhals die uit een rieten mand steekt. 
Hij pakt hem beet. De anderen hebben niets in de gaten. De 
man houdt zijn hoofd achterover. Vol overgave drinkt hij met 
halfdichte ogen, doodmoe, uitgeput. Vergissing. En zij maar 
denken aan de warmte van dat lijf, de fysieke aanwezigheid van 
zijn geur, een kwelling bijna, en het schroeiende verlangen dat 
ze tussen hen voelde groeien, totdat het bijna tastbaar was. Dat 
verdomde, geniepige, leugenachtige verlangen, dat zich altijd 
opdringt, je overweldigt, een slang die je verlamt tot aan zijn 
onvermijdelijke val.
 Dwaas die ze was.
 Voor de duur van de druivenpluk mag ze in een huis wo
nen. De keuken is witgekalkt. Tussen de bakstenen muren van 
de slaapkamer wordt de stilte verpletterend als de nacht valt. 
Ze ligt in een bed met koude witte lakens en praat half hardop 
tegen zichzelf. Het raam is open, de verblindende maan staat 
recht tegenover haar. Het geluid van haar eigen stem maakt het 
nog angstaanjagender. Het duurt lang voor de slaap komt en 
wanneer hij haar eindelijk overmant, brengt hij een angst mee 
die haar om het hart slaat. Ze moet vluchten. Ze is ergens waar ze 
achtervolgd wordt, met bijlen, messen, dingen die kunnen snijden 
en kapotslaan. Ze wordt wakker. Heel langzaam maakt ze zich 
los uit de slaap. Ze raapt haar botten bijeen, haar hoofd, haar 
leven. Ze is op weg naar de dag, ze is ongeschonden. Hoef ik 
niet meteen te sterven, alstublieft, dag? Nog even leven, ja.
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