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Als das Kind Kind war,
war das die Zeit der folgenden Fragen:
Warum bin ich Ich und
warum nicht Du?

Peter Handke,- Der Himmel über Berlin
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Voorportaal
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Hij was een kleine man, die dacht dat hij groot was, imposant, 
wijs, beter. Beter dan zijn moeder die nog geen gloeilamp kon 
vervangen, beter dan zijn vader die een slapjanus was, beter 
dan de buurman die geen verstand van auto’s had, beter dan 
een of andere klootzak op het werk, beter dan een arbeider 
die per defi nitie dom was, beter dan zijn zwager die in een 
huurhuis woonde, beter dan zijn schoonzoon die in een mid-
denklasser reed, en beter dan zijn vrouw, die hij naar zijn 
zeggen uit de goot had gehaald. 

Toen hij haar vond, had ze nog geen nagel om haar kont 
mee te krabben, zo zei hij dat. En dan lachte ze beschaamd. 

Zij was net zo klein als hij, maar waar hij zich groter waande, 
had zij de neiging te krimpen, zodat het verschil tussen hen 
zo groot was als hij wenste. Ze liep met kromme rug. En als 
ze ’s avonds met haar breiwerk voor de televisie zat, haar tril-
lende knuistjes met de tikkende pennen angstvallig voor haar 
borst gekruist en haar donkere kraaloogjes loerend naar hem, 
was ze net een muis. 

Zij, Muis, was bang voor hem en in de eerste jaren had ze er 
een dagtaak aan die angst over te brengen op haar kinderen. 
En met succes, want toen ik ter wereld kwam had ze aan een 
half woord genoeg om ons het zwijgen op te leggen, zodat 
hij zijn gang kon gaan en in alle vrijheid kon genieten van 
zijn auto, zijn huis en zijn kolossale eikenhouten fauteuils. 

Ze waren werkelijk groot die stoelen, veel te groot voor hem. 
Meubels maken de man, moet hij hebben gedacht toen hij 
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besloot de nieuwe bungalow vol te zetten met eikenhouten 
meubilair. Apetrots leidde hij zijn zusters rond. En de tantes, 
die niet van bewondering achterovervielen omdat ze niet had-
den begrepen dat we hier met een eettafel van uitzonderlijke 
statuur te maken hadden, werden ongevraagd ingelicht over 
de prijs van dit stukje vakmanschap uit Oisterwijk. Dan klopte 
hij met zijn vingers op het blad en zei: ‘Echt eiken, heeft meer 
dan tienduizend gulden gekost.’ En dan zag je ze denken: wat 
kan mij het schelen of die tafel van grenen of van teak is, en 
wat het zaakje heeft gekost. Ze keken elkaar aan en hielden een 
hand voor hun mond om hun heimelijke lachen te verbergen. 
Ik had zowaar met hem te doen. Iedereen, behalve hij, zag dat 
het een bespottelijke vertoning was en, aangemoedigd door 
het stilzwijgen van de tantes die in zijn ogen zo overduidelijk 
met stomheid waren geslagen, deed hij er nog een schepje 
bovenop: ‘En die stoelen, wat denk je?’ Snelle blikken, schouder-
ophalen. ‘Vijfduizend gulden per stuk. Echt leer.’ Alsof hij die 
stoelen die hij net had aangeschaft, stond te verkopen. Mijn 
zegen had hij, want ze waren wanstaltig.

Niemand van ons Staaltjes paste erin. We bungelden als 
kleuters met onze benen boven het gemêleerde tapijt, of we 
gleden met onze billen over het kalfsleer tot onze voeten houvast 
vonden op de grond en onze nek tussen zitvlak en rugleuning 
knakte. Je kon er eigenlijk alleen maar op zitten als je je voe-
ten op de koperen salontafel legde, maar dat mocht niet, dat 
privilege was voorbehouden aan hem, zoals alle privileges: in 
je kruis krabben, tussen je tenen pulken, uit je neus eten, iets 
zeggen, schelden, negers voor aap uitmaken, gastarbeiders 
voor tuig, winden laten, hoesten, de hond schoppen; kortom 
al die dingen die een man echt groot maken. 

Zo zie ik hem voor me, Kobe, op zijn troon, zijn ene hand 
in zijn broek of tussen zijn tenen, zijn andere op de afstands-
bediening die op de leuning van zijn stoel ligt, zijn voeten op 
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de koperen salontafel. Erg onhandig, die tafel, want je kunt er 
niets op zetten zonder kringen te maken, maar hij glimt als 
een trompet en is dus zichtbaar duur. Muis poetst zich een 
breuk aan die tafel. Maar ze zegt niets. Niemand zegt iets. 
We wachten zwijgend af. Zij op wat gaat komen en wij, de 
kinderen, tot we oud genoeg zijn om weg te gaan. 

En hij ziet het. Hij ziet dat we popelen om te gaan en hij sist 
dat we kunnen vertrekken als het ons niet zint. Hij wijst. Daar 
is het gat van de deur. Als we maar weten dat het slot aan de 
binnenkant zit. Wie vertrekt komt er niet meer in.

Ik was zestien toen ik ging. Eenenveertig ben ik nu en op 
de valreep zit er een kind in mijn buik, een kind ter grootte 
van mijn pink. 

Daarom ben ik hier. 
Ik heb niemand iets gezegd, zelfs Kowalski niet, juist Ko-

walski niet. Dit is iets wat ik alleen moet doen. Alleen, dat wil 
zeggen, met Luuk. 

Gistermiddag ben ik halsoverkop vertrokken. Ik heb wat spullen 
bij elkaar gegraaid en de trein naar Parijs genomen. Daar ben 
ik overgestapt op een trein naar Chamonix en vandaar ben ik 
met het boemeltje de bergen in gegaan. Ik ben stroomopwaarts 
langs de rivier gegaan tot aan het hoogste dal, ver boven de 
boomgrens, waar de laatste koeien grazen. 

Luuk heeft me van de trein gehaald. Meteen bij aankomst 
liet hij me zien hoe spectaculair de zon hier onder gaat. Het 
duurde even voor ik hem herkende (ik had me niet gereali-
seerd dat hij net als ik ouder was geworden) en voor hij mij 
herkende, ook al wist hij dat ik zou komen. Dat ik het was 
heeft hem verbaasd, maar toen hij hoorde dat ik zwanger was, 
begreep hij het. 

‘Hoe ver ben je?’ vroeg hij. 
‘Elf weken,’ zei ik, ‘bijna twaalf.’ 
Nu zitten we binnen. 
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Ik voel me thuis hier. Het potkachteltje brandt. Als ik uit 
het raam kijk, zie ik de lichtjes van de huizen aan de andere 
kant van het dal. Luuk zet diepe, lichtblauwe borden op tafel. 
Ze doen me denken aan het zondagse servies dat wij vroeger 
nooit gebruikten. Ik kijk nog eens goed naar mijn bord en zie 
dat het er niet alleen op lijkt, maar het ook is. Geen twijfel 
aan. Lichtblauw met een groen randje en een patroon van 
zwarte vleugeltjes. ‘Hand Painted’ staat er op de achterkant 
en ‘Made in Holland Maastricht’. Hoe kwamen we eigenlijk 
aan dat servies? Hebben Kobe en Muis het ooit gekocht? Was 
het een huwelijkscadeau van een van de ouders of de tantes? 
Ik weet het niet. Zelfs over zoiets simpels als de herkomst 
van een servies tast ik in het duister. Maar nu is het hier, dat 
servies en het is allang niet zondags meer. Het wordt gebruikt. 
Mijn soepbord bijvoorbeeld heeft grijze barstjes waarin het 
stof van jaren zich heeft opgehoopt. 

Luuk serveert de soep, tomatensoep met kogelronde ballen 
en een zoute jaren vijftig smaak. Maggie. Ik verdenk hem 
ervan dat hij een blik Unox heeft opengetrokken, maar ik zeg 
niets. Hij kan erg onzeker zijn, heb ik gemerkt. Hij vervloekt 
zichzelf als er iets misgaat en maakt permanent excuses. Hij 
slurpt de soep van zijn lepel, zoals dat gaat bij iemand die 
te lang alleen is geweest en geen ogen op zich gericht weet. 
Het doet me aan Ilse denken. Als zij eet, is ze volkomen naar 
binnen gekeerd. Systematisch stroopt zij haar bord af tot er 
geen kruimel meer over is, net een stofzuiger. 

Luuk staat op. ‘Kom,’ zegt hij, ‘laat die soep maar, die is niet 
te vreten.’ Hij gaat zitten in een van de uitgezakte stoelen bij 
het kacheltje. De deurtjes staan open. Oud en wijs ziet hij eruit 
in de gloed van het houtvuur. Hij slaat het ene been over het 
andere, vouwt zijn handen ineen en laat een stilte vallen. Nog 
even en hij gaat een pijp opsteken, denk ik.

‘Het huwelijk is een bron van ellende en menig gezin een 
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broedplaats van malheur,’ zegt Luuk. Hij kijkt me aan. ‘Tolstoj’, 
verklaart hij wijzend op Anna Karenina dat in het Tomado-
boekenrekje staat. 

Ik trek mijn wenkbrauwen op.
‘“Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig 

gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.”’ Hij kijkt me aan. 
‘Niet gelezen, Tolstoj?’ 

Ik schud mijn hoofd. 
‘Jammer,’ zegt hij, ‘moet je beslist eens doen.’
Ik knik en constateer dat het allemaal precies is zoals ik het 

me jaren terug had voorgesteld: Luuk, oud en wijs, belezen, 
pratend. Ik, luisterend, leergierig, ijverig, de beste leerling 
van de klas. Alleen de soep zou zelfgemaakt zijn, en er zou 
veel volk zijn, vrienden van Luuk, van mij, en de drank zou 
rijkelijk vloeien.

‘Iets drinken?’ vraagt hij alsof hij mijn gedachten heeft ge-
raden. ‘Wijn?’

‘Wijn ja, lekker.’ 
Hij ontkurkt een Pommard uit 1958, ruikt, proeft, knikt te-

vreden en schenkt mij in. Uit de binnenzak van zijn jasje 
pakt hij een pijp. Hij buigt voorover, klopt hem leeg boven het 
vuur en maakt aanstalten hem met een brandende spaander 
op te steken.

‘Doe maar niet,’ zeg ik.
‘Niet?’ Hij kijkt me niet begrijpend aan.
‘Die pijp. Bij nader inzien vind ik het toch niet bij je passen.’
‘Oké.’ Hij steekt de pijp weer in zijn zak.‘Een sigaretje mag 

wel?’
‘Zolang het een Gauloises is,’ zeg ik, ‘of een Gitanes.’
Uit zijn binnenzak haalt hij een pakje Lucky Strike.
‘Lucky Strike mag ook.’ Maar mijn goedkeuring heeft hij niet 

nodig, hij heeft er al een opgestoken. Rook wolkt in dromerige 
slierten naar het plafond.
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‘Kun je ook rondjes?’ vraag ik.
‘Tuurlijk,’ zegt Luuk. Hij legt zijn hoofd in zijn nek, tuit zijn 

lippen als een zoenende vis en maakt zachte plofgeluidjes. 
Grijswitte kringen verlaten een voor een zijn mond. Een van 
de cirkels blijft boven zijn hoofd hangen. Een aureool. Ik stel 
me voor hoe dat er vanboven uit moet zien, maar realiseer 
me dan dat ik al boven ben. Heel veel hoger dan hier kun je 
niet komen. 

Het is als vroeger, wanneer ik, vlak voor ik in slaap viel, in 
gedachten mijn naam op de kaft van een schriftje schreef: 

Pimpelmees Staal

Koopmanstraat 79

Den Haag

Holland

Europa

Wereld

Heelal

Universum

Eenmaal bij ‘Universum’ beland lag ik, lag zij, Pimpelmees 
Staal, als een piepklein wezentje in haar bed onder het raam. 
Ik was opgestegen, ik had door het dak heen het pand verlaten 
en was, gedragen door de lucht, hoger en hoger gegaan, daar 
kwam geen einde aan. Onder me zag ik de stad, het land, het 
continent en onze aarde kleiner worden. Maar was ik het die 
dat zag? Dat kon haast niet. Ik lag daar in mijn bed. Ik was 
daar, met dichte ogen, en ik was hier, met ogen wijdopen om 
het wonder te aanschouwen. 

En nu opnieuw. Ik zie mijzelf, terwijl ik er niet ben (dat gaat 
nog jaren duren) en ik zie Kobe, onder me. 

Kobe onder me? 
Zie ik dat goed?


