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‘I could have been someone...’
‘Well, so could anyone.’

The Pogues
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Menselijke 
mogelijkheden
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Luster

Het was niet makkelijk om tegelijkertijd zes miljard gebroken 
harten te helen, maar het is me gelukt.
 Dat is de eerste zin van een boek dat ik ooit ga schrijven. 
Het wordt het beste boek aller tijden, gebaseerd op mijn eigen 
levensverhaal, wijzer dan alle tabloids bij elkaar en sexier dan 
de Bijbel. Oprah zal verrukt zijn.
 Deze slaapkamer hier zal afgezet zijn met fl uwelen touwen 
en de vlekken in het tapijt zullen als collector’s items worden 
verkocht op eBay. En dan zullen al die mensen die in plaatsen 
wonen waar het telefoonboek dikker is dan in mijn nederige 
geboortedorp allemaal hetzelfde denken: ‘Hoe kan het nou dat er 
op het moment dat mobiele telefoons musicaldeuntjes speelden, 
dat angststoornissen de lucht in schoten en de wereld zo zwaar 
werd dat de zwaartekracht overbodig was, een ondervoed joch 
bestond dat er zulke waardevolle, wereldveranderende gedachten 
uit ramde die later onze lijfl iederen zouden worden? Dat elke 
minuut een revolutie neerkrabbelde in ringbandschrijfblokken 
op een van maden vergeven bed in een schimmelige slaapkamer 
in een incestueus dorp dat er zo allerbelabberdst aan toe was?’
 Ik stel me dezelfde vraag, en het antwoord hangt achter me in 
de lucht, riekend naar sterke drank en marihuana. Hij perst nog 
wat grootsheid uit me, die afschuwelijk middelmatige mens-
achtige.
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 Het tergt me: ‘Jij bent toch zo slim, you know whum sayin. Schrijf 
dan maar eens zo’n stom liedje van je voor me, bijdehante bij-
goochem.’
 Hij inspireert me, met zijn grote pistool tegen mijn achter-
hoofd gedrukt. En dus gooi ik er nog wat liedteksten uit, terwijl 
hij zijn pistool doorlaadt als de ware neanderthaler die hij is.
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Dat zeggen ze 
allemaal
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Opal

Mensen hebben het weleens over golfl engtes. Dan zit ik zeker 
op zo’n golfl engte die je moeilijk kunt ontvangen. Misschien 
zit ik nog wel op AM. Ik weet het niet. Maar er zijn een paar 
mensen die me horen, zoals het type dat naast me in de pas-
sagiersstoel zit en rochels spuugt naar voetgangers. Ze vinden 
haar schattig, tot er een klodder van haar gif langs hun gezicht 
loopt. Dan is ze niet zozeer schattig als wel walgelijk. Volgens 
mij denken ze hetzelfde over mij.
 Ik ben tien keer zo oud als Ember, maar we zitten nog steeds 
zo’n beetje op hetzelfde niveau. Of zij is heel volwassen, of ik 
ben heel onvolwassen. Ik weet het niet. Het grootste verschil 
tussen ons (afgezien van die tweeënzeventig jaar) zal wel zijn 
dat ik van jongens hou en zij ze haat. Maar dat verandert nog 
wel.
 ‘Weet je, wijffi  e?’ zeg ik tegen mijn kleine-mijne-maatje terwijl 
zij nog wat speeksel probeert te produceren, ‘jij en ik lijken veel 
op elkaar.’
 ‘Niet waar.’
 ‘Jawel! We vinden het afschuwelijk als we verveeld worden en 
we zijn altijd rusteloos. En ik ben behoorlijk blij dat ik omga 
met iemand zoals jij, in plaats van dat ik de hele tijd het vroege-
vogelsontbijt bij Hardee’s zit te eten en meespeel in van die 
bridgetoernooien.’
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 ‘En ik ben blij dat ik niet naar van die stomme Disney-tekenfi lms 
kijk,’ antwoordt ze.
 ‘Zo is dat,’ zeg ik. ‘En die dingetjes op cornfl akesdozen inte-
resseren je ook niet, zoals andere kinderen.’
 We springen uit mijn stationwagen en ik doe zo snel moge-
lijk dat stomme velours trainingspak uit. Ik zorg dat Embers 
ouders me nooit in mijn rockkleren zien, voor het geval het ze 
iets kan schelen. Maar dat betwijfel ik sterk. Ze lijken steeds 
minder geïnteresseerd te raken in hun kind en steeds meer in 
themafeestjes en vakanties naar eilanden waar ik nog nooit van 
heb gehoord.
 Als ik mijn oudevrouwtjeskostuum op de achterbank heb ge-
gooid, doen Ember en ik een wedstrijdje naar de deur van de 
Red Lobster, het restaurant dat zij heeft uitgekozen. Ze is dol 
op hun mahi-mahi. Ik zei tegen haar dat Luster niet blij zou 
zijn met een restaurant uit een keten, maar dat kon haar niets 
schelen. Maar ik mag niet klagen, want ik ben verzot op hun 
kipnuggets.
 Natuurlijk waren die kleine beentjes van haar eerder bij het 
restaurant dan mijn reumatische reet.

Hostess

Het is voor het eerst vanavond, dat ik glimlach, bedoel ik. Ik 
kan er niets aan doen. Er is een klein meisje van een jaar of 
zeven, acht dat naar me toe huppelt, en ze huppelt zo’n beetje 
op de maat van de muzak. Ik zweer het je... het is een engeltje.
 Ze heeft blond krullend haar, een babyface en van die hele 
grote, mooie ogen. Ze lijkt een beetje op dat meisje uit die oude 
reclames voor Welch’ druivensap, maar dan minder eng. Maar 
haar ouders hebben haar sletterig aangekleed. Ze heeft een 
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T-shirt aan met een monstertruck erop, Gravedigger. Ik geloof dat 
ze niet eens een broek aan heeft, wat ik er altijd zo goedkoop uit 
vind zien bij kinderen. Maar ze heeft tenminste leuke schoenen 
aan. Zwart-witte veterschoenen.
 ‘Hoi!’ zeg ik tegen haar.
 ‘Hai.’
 Ze kijkt achterom naar een oud vrouwtje dat op ons af loopt, 
waarschijnlijk haar oma. Van die oma moet ik nog meer glimla-
chen, en ik bijt op mijn lip, probeer niet te lachen. Ze heeft kort 
maar heel hoog geföhnd wit haar, een blauwe spijkerbroek strak 
om haar kont, zwarte cowboylaarzen met franje en een T-shirt 
waarop ‘Sex Pistols’ staat. Ik kan geen beroemdheid bedenken 
op wie ze lijkt, waarschijnlijk omdat er geen beroemde oude 
dametjes bestaan.
 ‘Hoi! Hoeveel? Twee?’
 Dan zegt die oma ineens met een hard, hoog, ouwewijven-
stemmetje: ‘Nee. Vijf. De rest komt er zo aan.’
 Dus ik vraag naar een naam, want dat moet ik doen.
 ‘Oglesby.’
 Ik vraag naar haar voorkeur voor roken of niet-roken, want dat 
hoor ik te doen. Maar dit keer komt het hoge stemmetje van dat 
schattige kleine meisje.
 ‘Roken!’
 En dan heb ik eindelijk een excuus om in de lach te schieten. Er 
wordt me opgedragen de klanten zoveel mogelijk complimenten 
te maken, maar dit keer meen ik het.
 ‘Wat is uw kleindochter een schátje.’
 ‘Ze is mijn kleindochter niet,’ zegt het oude dametje. ‘En ik 
ben ook geen moessie.’
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