
Beste lezer van dit vooruitboekje,

EEn jaar gElEdEn belde een jonge literair agente mij op en zei: ‘Ik 
weet het, je wordt overspoeld met boeken, en iedere agent zegt na-
tuurlijk keer op keer weer dat deze titel absoluut hét hoogtepunt van 
zijn of haar carrière en het beste sinds eeuwen is – maar ik,’ ging ze 
met een vaste, rustige stem door, ‘wil alleen maar zeggen: ik heb het 
in één ruk uitgelezen, en ik weet het zeker – dit is echt iets voor Cos-
see!’ De agente vatte het verhaal van HELP samen op een manier die 
me oplettend liet luisteren, en nog diezelfde avond heb ik de eerste 
vijftig pagina’s geprint, en een paar uur later de volgende honderd. 
Deze roman liet me niet los, vooral om drie redenen:

Alix Ohlin schrijft zeer ‘economisch’, precies in haar keuze van de-
tails, maar zonder borduursel en opsmuk, onpretentieus. Ten tweede 
bewonderde ik meer en meer Alix Ohlins vakmanschap in het voor-
uit drijven van het verhaal en zijn dramatische verwikkelingen, en 
ten derde stelde ik me de vraag waar deze jonge schrijfster van nog 
geen veertig steeds weer zulke verrassende inzichten in ons bestaan 
als werkende en (met meer of minder geluk) liefhebbende mensen 
vandaan haalt! Ohlins roman is voor mij bovendien een schitterend 
bewijs dat toegankelijkheid, spanning én literaire kwaliteit niet te-
genstrijdig zijn, maar juist samen voorwaarde voor een volmaakt 
boek zijn. 

HELP vertelt over de verleiding te willen helpen en over de bevre-
diging als wij onze meest dierbaren kunnen helpen. Meestal over-
zien wij de gevolgen die dit voor ons leven kan hebben niet. Waarom 
willen we zo graag anderen steunen? Is het de macht? En hoe komt 
het dat mensen die helpen vaak zelf weer geholpen moeten worden? 

Alix Ohlin vertelt daarover op een manier, die nog lang in mij na 
klonk. Toen wij de rechten kochten, wist ik nog niet, dat J.M.Coetzee, 
die heel terughoudend is met commentaar, haar ‘een begenadigd au-
teur’ had genoemd. ‘Geniet ervan!’ roept uw enthousiaste uitgever 
met hartelijke groet!

Christoph Buchwald 
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Een

Montreal, 1996

Op het eerste gezicht zag ze hem aan voor iets anders. In het ver-
vagende winterlicht had hij een tak of een boomstam kunnen zijn, 
of zelfs een autoband; in de vele jaren dat ze op Mount Royal lang-
laufte was ze wel vreemder zwerfafval tegengekomen. De mensen 
lieten van alles achter: sjaals, schoenen, hun schaamte; ze zag wel 
eens vrijende paartjes, naakt in de openlucht, zelfs op koude da-
gen. Ondanks die afleidingen was de berg voor haar de plaats bij 
uitstek om rust te vinden, vooral in de winter, wanneer de boom-
takken zich zonder één blaadje uitstrekten en ze de stad aan haar 
voeten zag liggen – de groepjes kerken met groene torenspitsen en 
grijze wolkenkrabbers binnen handbereik, de straten die omlaag 
slingerden naar de oude haven, en aan beide kanten de bruggen 
over het bleke water van de Saint Lawrence. Het was een zachte 
winter geweest, de weinige sneeuw die viel smolt eerst, om vervol-
gens ’s nachts op te vriezen. Nu, eind januari, had het dan toch een 
hele nacht en een hele dag gesneeuwd, eindelijk genoeg om op 
te langlaufen. Gelukkig had haar laatste patiënt voor die middag 
afgezegd, zodat ze vrij had en de berg op kon gaan voor het don-
ker werd. Ze skiede om het Chalet heen en het bos in, nu zonder 
het uitzicht op Montreal, maar met gedempte stilte en eenzaam-
heid, in een door de bomen nog meer getemperd licht. Eén skiër 
was hier voor haar geweest en had een pad van parallelle strepen 
achtergelaten. Op een licht hellend stuk boog ze haar knieën en 
versnelde terwijl ze een bocht nam. 

In haar draai zag ze de tak of wat het ook was te laat. Hoewel ze 
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probeerde vaart te minderen was ze niet snel genoeg, botste erte-
genaan en vloog uit haar ski’s opzij de sneeuw in, en pas toen ze 
overeind ging zitten besefte ze dat het struikelblok het lichaam van 
een man was. Haar benen lagen op die van hem, haar rechterknie 
bonsde na van de klap. 

Langzaam en pijnlijk kwam haar ademhaling weer op gang. Zo-
dra ze wat lucht in haar brandende longen had, vroeg ze: ‘Gaat het?’

Er kwam geen antwoord. Hij lag dwars over het pad met zijn 
hoofd half onder de sneeuw. De skisporen stopten bij zijn lichaam. 
Ze dacht dat hij een ongeluk had gehad, maar toen zag ze zijn ski’s 
netjes tegen een boom aan staan. 

Ze stond op en liep voorzichtig om hem heen tot ze zijn gezicht 
kon zien. Hij had geen muts op. ‘Hallo,’ zei ze nu harder. ‘Gaat 
het?’ Ze dacht dat hij misschien in elkaar was gezakt na een be-
roerte of een hartaanval. Hij lag languit op zijn zij met gebogen 
knieën, zijn ogen dicht, één arm boven zijn hoofd. ‘Monsieur?’ zei 
ze. ‘Ça va?’ 

Terwijl ze neerknielde om zijn pols te voelen, zag ze het touw om 
zijn nek. Het was dik en gevlochten en het lag losjes onder hem, 
bijna knus verscholen onder zijn arm. Het andere uiteinde lag op 
een sneeuwbank – nee, daaronder begraven, en aan de andere kant 
zag ze dat de tak waaraan het was vastgebonden, was afgebroken. 

Snel maakte ze het touw los en vond het kloppende ritme in zijn 
hals, daarna trok ze de bovenste drukknopen van zijn jas open in 
de hoop dat hij zo beter zou kunnen ademhalen. Zijn gezicht was 
niet blauw. Hij was ongeveer van haar leeftijd, in de dertig, zijn 
kort, golvend bruin haar doorschoten met grijs. Nog steeds gingen 
zijn ogen niet open. Moest ze hem een tik op zijn wang geven? 
Hartmassage? Ze duwde hem voorzichtig op zijn rug. ‘Monsieur?’ 
zei ze nog eens. Hij bewoog niet.

Ze skiede vlug terug naar het Chalet en belde 911. In haar ge-
brekkige Frans, nog haperender omdat ze buiten adem was, pro-
beerde ze aan te geven waar in het bos ze zich bevonden. Toen ze 
terugkwam, lag hij nog waar ze hem had gevonden. ‘Hallo,’ zei 
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ze, ‘mijn naam is Grace. Je m’appelle Grace. Ik heb de ambulance 
gebeld. Alles komt goed. Vous êtes sauvé.’ 

Ze bracht haar oor vlak bij zijn mond om zijn adem te horen. 
Zijn ogen waren nog dicht, maar hij slaakte een diepe, onmisken-
bare zucht. 

Later, in het Montreal General Hospital, drong tot haar door dat 
de ski’s van hen allebei waren achtergebleven. De hulpverleners 
hadden de man in de ambulance gelegd en zij was erachteraan 
gereden, zigzaggend tussen het verkeer over de Côte-des-Neiges. 
Waarom wist ze eigenlijk niet. Omdat de mannen van Urgences-
Santé haar afwachtend hadden aangekeken, in de veronderstelling 
dat de man en zij samen aan het langlaufen waren geweest? Om-
dat een van hen in een mengeling van Frans en Engels had ge-
zegd: ‘De politie, ils vont vous poser des questions in het ziekenhuis,’ 
en zij daarop braaf had geknikt, als een schoolmeisje? 

Het was deels nieuwsgierigheid, om erachter te komen wat hem 
tot zo’n daad had gebracht, en deels medelijden, omdat iemand 
die zo ver ging zich te willen verhangen wel verschrikkelijk gele-
den moest hebben. Deels was het ook omdat uitgerekend zij de-
gene was die zijn pad had gekruist.  

Misschien was het gewoon omdat ze wilde weten wat er gebeurd 
was. Hoe dan ook, een paar uur later zat ze nog in de wachtkamer, 
waar telkens wanneer de glazen deuren met een ijzige tochtvlaag 
openschoven, een rilling door haar heen trok. Het linoleum zat 
onder de grijsbruine smurrie van de naar binnen gelopen sneeuw, 
en ze rook de uitlaatgassen en sigarettenrook van het trottoir bui-
ten. Er was geen politieagent met vragen te bekennen. De man 
was afgevoerd met een haag van verpleegkundigen om zijn nog 
steeds roerloze lichaam. Grace wachtte, al wist ze niet goed op wie 
of wat. Toen ze zich de – intussen waarschijnlijk allang verdwenen 
– ski’s herinnerde, sloeg ze zich voor haar hoofd. Die van haar wa-
ren zo goed als nieuw. Ze keek op haar horloge; het was zeven uur, 
volkomen donker op de berg. Ze was moe en hongerig en stond 
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op het punt om naar huis te gaan. Maar voor ze wegging, wilde ze 
zeker weten dat er voor hem werd gezorgd. Ze liep naar een ver-
pleegkundige bij de receptie. 

‘Pardon,’ zei ze. ‘Kan ik naar hem toe?’
De verpleegkundige keek niet op van haar papierwerk. ‘Qui, ma-

dame?’
‘De man die zo even hier werd binnengebracht. De skiër.’
‘Wie?’
‘Ik weet zijn naam niet. Hij is op de berg gevonden.’
‘U weet zijn naam niet?’
‘Ik heb hem daar gevonden.’
‘Dus u bent geen familie.’ Ze klonk vijandig, moe.
‘Ik ben psychotherapeute,’ zei Grace plotseling. ‘Une psycholo-

gue?’ De verpleegkundige knikte, iets toeschietelijker bij het horen 
van het Frans. Nu scheen ze te denken dat zij hier in een professio-
nele hoedanigheid was, en Grace liet haar in die waan. ‘Ik wil hem 
zo snel mogelijk spreken,’ zei ze, en ze probeerde het dwingend te 
laten klinken.

De verpleegkundige aarzelde even, haalde toen haar schouders 
op en wees naar de lift. ‘316,’ zei ze.

Grace klopte aan voor ze naar binnen ging. De man lag op zijn 
rug, hij had een ziekenhuishemd aan en er zat een infuus in zijn 
arm. Hij staarde naar het plafond met een blanco gezicht dat niet 
veranderde toen ze binnenkwam. Wat voor pijn hij op de berg ook 
gevoeld mocht hebben, nu zag ze daar niets van in zijn gezicht; hij 
kon wel op een trein aan het wachten zijn. Rond zijn hals was de 
dikke rode striem van het touw zichtbaar. Ze schraapte haar keel 
en ging in een stoel naast het bed zitten. 

‘Spreek je Engels?’ vroeg ze. Geen antwoord. ‘Vous parlez fran-
çais?’ Weer niets. ‘Ik heb wel wat Spaans gehad op de middelbare 
school, maar dat is helemaal weggezakt, dus hier zul je het mee 
moeten doen,’ zei ze. Zijn kleren lagen opgevouwen op een nacht-
kastje. ‘Ik ga tussen je spullen kijken of ik je naam vind, tenzij je 
me uitdrukkelijk zegt dat ik dat niet mag.’ Ze doorzocht de kleren 
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en voelde of er een portemonnee in zat; hij probeerde haar niet 
tegen te houden, zelfs niet toen ze de portemonnee vond en zijn 
rijbewijs eruit haalde. John Tugwell. Dus toch Engels. Ze legde alles 
terug op zijn plaats en ging weer zitten. ‘John, mijn naam is Grace,’ 
zei ze, ‘en ik ben psychotherapeut, al is dat niet de reden waarom 
ik hier ben. Ik was toevallig aan het langlaufen toen ik jou op de 
grond zag liggen. De tak waaraan je jezelf had opgehangen is afge-
broken. Ik heb de ambulance gebeld.’ Eenmaal knipperde hij met 
zijn ogen, verder bleek uit niets dat hij bij bewustzijn was. Ze wist 
niet eens of hij luisterde. Zijn handen lagen plat en ontspannen op 
de deken, met de palmen naar beneden.   

‘Gewoonlijk is het niet zo druk in dat gedeelte van het natuur-
park,’ zei ze, ‘wat waarschijnlijk de reden is waarom je die plek 
hebt uitgekozen. Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als ik niet 
was langsgekomen. Zou je het dan na een tijdje opnieuw hebben 
geprobeerd?’

Hij zei niets.
Rond zijn ogen lagen diepe rimpels, alsof hij veel buiten was. 

Zijn lippen hadden een onnatuurlijk bleke kleur. Onder de dunne 
ziekenhuisdeken maakte zijn lichaam een robuuste, stevig ge-
spierde indruk. Zoals hij erbij lag, kon je niet zeggen of hij aan-
trekkelijk was of niet. De innerlijke kracht die zijn gezicht tot le-
ven had moeten brengen, er karakter en een uitdrukking in had 
moeten leggen, was geweken. Ze deed een stapje dichterbij. Zelfs 
op deze korte afstand leek er hoegenaamd geen warmte van zijn 
lichaam af te stralen, alsof hij zo uit de koeling kwam.

‘Je bent teruggekeerd uit de dood,’ zei ze. ‘Misschien wil je dat 
niet, maar je bent het wel.’

Voor het eerst keek hij haar aan. Zijn ogen waren groen. Toen 
knipperde hij weer en deed ze dicht. 

‘Als je wilt praten,’ zei Grace, ‘ik kan luisteren.’
 

Ze reden zijn bed de kamer uit en brachten hem even later te-
rug met zijn been in een zwarte enkelbrace, en de arts kwam met 
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Grace praten alsof zij het recht had daar te zijn. Zijn enkel was ver-
stuikt. Hij had over zijn hele gezicht schrammen en blauwe plek-
ken, maar die waren niet ernstig. Een verpleegkundige bracht een 
paar krukken. De arts, die uitgeput en niet ouder dan vijfentwintig 
leek, gaf hem een recept voor pijnstillers en vroeg hem over twee 
weken op controle te komen. Grace zei dat zij hem wel naar huis 
zou brengen.

‘Meneer, voor uw vertrek moet uw toestand nog worden geëva-
lueerd,’ zei de arts vaag. Toen de patiënt bleef zwijgen, wendde hij 
zich tot Grace. ‘Er wordt een afspraak gemaakt met de psychiatri-
sche afdeling,’ zei hij op formele toon.  

Ze knikte. 
‘Zullen onze medewerkers die afspraak voor u maken?’ vroeg de 

arts, terwijl hij zich weer naar hem toe draaide. 
Vanuit het bed wierp de man haar een smekende blik toe. Ze 

haalde haar schouders op; hij had haar hulp al afgewezen. 
Hij kuchte en zei: ‘Ik wilde het niet echt doen.’ Zijn stem klonk 

schor en troebel van het slijm, alsof de woorden diep vanbinnen 
vastzaten in een grot of een web. 

‘Wat bedoelt u?’ vroeg de arts.
‘Ik wilde alleen zien hoe zij zou reageren.’ Tugwell wees met 

zijn duim naar Grace. Zijn stem klonk pijnlijk rauw en hij slikte 
zichtbaar onder het praten, maar ineens sloeg hij een schertsend-
laconieke toon aan. ‘We waren samen aan het langlaufen, en toen 
zei ik tegen haar dat ik zelfmoord ging plegen en nam een andere 
route. Ik riep dat ik het touw bij me had en het direct ging doen. 
Pas na négen minuten besloot ze me achterna te komen. Negen 
minuten! Dat is toch niet te geloven? Ik heb haar geklokt.’

‘U hebt tegen uw vrouw gezegd dat u zelfmoord ging plegen om 
te zien hoe ze zou reageren, en toen hebt u haar geklokt?’ vroeg de 
arts met een twijfelend gezicht. Omdat hij Franstalig was, dacht 
hij misschien dat hij het verhaal niet goed begrepen had. 

‘Bijna tien minuten,’ zei Tugwell. Zijn blik schoot terug naar 
haar, en ze kreeg een vreemd, wringend gevoel in haar borst.  
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De arts keek Grace aan. Even aarzelde ze: meegaan in zijn ver-
haal was zo absurd dat geen redelijk mens het in zijn hoofd zou 
halen. Deze man had hulp nodig, te beginnen met de psychiatri-
sche evaluatie en professionele interventie. Maar iets in zijn ge-
zichtsuitdrukking, een samenzweerderig trekje, haalde haar over. 
Het sprankje leven in zijn ogen was zo onverwacht en fel dat ze 
het in stand wilde houden, wilde aanwakkeren van een vonk tot 
een vlam. 

Misschien was het omdat ze dacht dat hij in het ziekenhuis waar-
schijnlijk de kortste, oppervlakkigste therapie zou krijgen. Of om-
dat ze zich verantwoordelijk voelde als degene die hem naar het 
ziekenhuis had gebracht. Of omdat ze blij was dat hij een beroep 
op haar deed.   

‘Hij is er ook nooit voor míj,’ zei ze zo zeurderig als ze maar 
kon. 

De arts slaakte een diepe zucht en keek op zijn horloge. ‘Dus het 
gaat hier om een echtelijke ruzie.’ 

Grace knikte. 
Tugwell zei: ‘Ik geloof dat het een beetje uit de hand is gelopen.’ 
Met een schouderophalen alsof hij nog wel gekker had meege-

maakt klikte de arts zijn balpen in en maakte een notitie in de 
status.

‘Ik zorg wel voor hem,’ zei Grace.
De arts, te druk om zich erover te bekommeren, ging weg.  
Toen ze alleen in de kamer waren, keek Tugwell haar opnieuw 

aan. De fonkeling was uit zijn ogen verdwenen, alsof dat ene leu-
gentje hem mateloos veel inspanning had gekost. ‘Moet je niet er-
gens anders zijn?’ 

‘Het gaat nu even niet om mij,’ zei ze. 
‘Draaideur.’ 
‘Pardon?’
‘Sorry, ik bedoel, je draait eromheen. Ik ben een beetje suf.’
‘Ik draai nergens omheen,’ zei Grace, al was dat wel zo. ‘Ik vind 

dat alleen niet zo belangrijk. Niets aan mij is nu belangrijk, niet 
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voor jou. Je bent gewond en ik ben bereid je naar huis te brengen 
en te zorgen dat je je daar kunt redden. Maar ik kan ook iemand 
anders bellen. Wil je dat? Is er iemand die ik voor je kan bellen?’ 

Hij sloot zijn ogen. 
‘John, heb je hulp nodig bij het aankleden?’
‘Tug,’ zei hij. ‘En nee.’
‘Is dat weer zo’n draaideur-geval?’
‘Iedereen noemt me Tug.’
‘Oké, Tug,’ zei ze. ‘Ik wacht op de gang. Als je me nodig hebt, 

roep je maar.’
Toen ze vijf minuten later terugkwam, had hij zijn grijze fleece-

jack en zwarte skibroek aan, met de ene broekspijp losgeritst en 
omhooggerold over de enkelbrace. Ze duwde hem in een rolstoel 
naar het parkeerterrein, hielp hem in haar auto en legde de kruk-
ken op de achterbank. In de cabine zette ze de verwarming hoog, 
en hij leunde zonder een woord naar achteren. Ze vroeg zich af 
waar zijn familieleden waren. Hij had geen trouwring om. Mis-
schien wilde hij niet dat ze voor hem zorgde, maar erg veel tegen-
stand bood hij ook niet, al kon zijn verzet innerlijk zijn. Het zou 
kunnen dat hij gewoon wachtte tot zij weg was en het dan opnieuw 
zou proberen. Dat waren vaak de gevallen die doorzetten, degenen 
die je naar de mond praatten tot je ze uiteindelijk alleen liet. 

‘Woon je alleen?’ 
‘Ja. En jij?’
‘Ja.’
‘Niet getrouwd?’
‘Gescheiden.’
‘Ik ook,’ zei hij. ‘Nou ja, uit elkaar. Niet officieel.’
‘Wat naar voor je,’ zei ze. ‘Is dat de reden waarom je dit wilde 

doen?’
Het was even stil voor hij zei: ‘Recht voor z’n raap.’
‘Eromheen draaien is zinloos,’ zei ze in navolging van zijn kern-

achtige spreektrant.   
Hij keek uit het raampje tot ze begreep dat hij geen antwoord 
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op haar vraag zou geven. Daar kon ze ook wel inkomen, maar toen 
draaide hij zich weer om. ‘Je zei dat je psychotherapeut was.’

‘Ja, dat klopt. Ik heb een praktijk aan de Côte-des-Neiges. Grace 
Tomlinson. Je kunt langskomen, of bellen, wanneer je maar wilt. 
Ik sta in de telefoongids.’

‘Is dit jouw manier van klantenwerving? Een beetje rondskiën, 
kijken of je nog depressieve mensen tegenkomt?’

‘Ja, precies,’ zei Grace opgewekt. Een van haar professionele 
vaardigheden was zich niet uit het veld te laten slaan. ‘Het was een 
slappe dag tot jij opdook. Zeg je even hoe ik verder moet?’ 

Hij knikte. Ze reden in noordelijke richting over de Boulevard 
Saint Laurent, door Little Italy, naar een buurt waar de meeste uit-
hangborden in het Vietnamees waren. Hij dirigeerde haar een don-
kerder zijstraat in met voornamelijk huizen van drie verdiepingen, 
waarvan de brandtrappen met sneeuw bestoven waren. Ten slotte, 
voor een geel bakstenen gebouw, zei hij dat ze er waren. Op alle 
verdiepingen brandde licht. Iemand laat geen licht branden tenzij 
hij denkt dat hij terugkomt, dacht ze. ‘Zit daarbinnen iemand op je 
te wachten, Tug?’  

‘Je bent wel nieuwsgierig,’ zei hij.
‘Ja. Je zei dat je alleen woonde, waarom heb je het licht dan niet 

uitgedaan?’
Hij zuchtte en wreef in zijn ogen. Na een korte stilte zei hij: ‘Het 

licht is aan voor de hond.’
‘Heb je een hond?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Die is van mijn ex. Mijn vrouw. Wat ze 

nu ook van me is, het is haar hond. Maar ze moest de stad uit, dus 
ik zorg voor het beest. Dat doe ik zo vaak. Ze komt hem later weer 
ophalen. Er zou hem niets zijn overkomen, hoor. Hij heeft water, 
brokken, een bijtspeeltje. Ik heb zo de pest aan dat beest.’ 

‘Waarom, denk je?’ zei Grace.  
‘Jezus, is dit soms de therapie-taxi? Krijg ik nou therapie in je 

auto? Ik ben al eens in therapie geweest.’ De woorden stroomden 
uit zijn mond, schor maar gejaagd. ‘Weet je, het nuttigste wat die 
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therapeut ooit tegen me heeft gezegd was: “Er komt nooit van je 
leven een ideaal moment om wat dan ook te doen.” Misschien was 
vandaag niet de ideale dag om te doen wat ik heb gedaan, met die 
hond hier en zo, maar ik herinnerde me wat die therapeut zei en ik 
was vertroost.’

‘Je was vertroost?’ zei Grace. Dit was een zin die ze niet elke dag 
hoorde.

‘Ja, zoiets. Tot op zekere hoogte.’
‘Zoals met alles,’ zei Grace, wat haar voor het eerst een instem-

mend knikje opleverde.  
Hij deed het portier open en stapte hinkend uit, waarna hij het 

achterportier opende om zijn krukken te pakken. Terwijl hij ze eruit 
probeerde te trekken, verloor hij zijn evenwicht en viel op de grond, 
de krukken kletterden weg over de spekgladde stoep. ‘Fuck,’ zei hij.

Ze zette de motor af en stapte uit. Hij hinkte nijdig op en neer 
in een poging bij een kruk te komen die ondersteboven in een 
sneeuwbank was geland. Ze pakte het ding op, veegde de sneeuw 
eraf en hield hem onder zijn rechterarm. Hij kon zich nog net 
staande houden op de andere kruk. Hij deed een stap naar de voor-
deur en viel toen opnieuw.  

‘Hoor eens, ik denk dat ik je toch echt even zal moeten helpen.’ 
Hij zei niets. Ze sloeg haar arm om zijn middel en drukte haar 

heup tegen de zijne zodat hij wel op haar moest steunen, waarna 
ze voorzichtig, met zijn arm om haar schouders, over het pad naar 
de voordeur liep. Met behulp van een kruk aan zijn andere kant 
wist hij samen met haar de trap op te komen. Het duurde vijf mi-
nuten voor ze bij de voordeur waren, en nog eens twee voor hij de 
sleutels uit zijn zak had gevist. 

Zodra de deur open was, mompelde hij zonder haar aan te kij-
ken: ‘Bedankt.’ 

‘Mag ik binnenkomen?’
‘Hoezo?’
‘Je hebt hulp nodig. Ik geloof niet dat er iemand is behalve een 

hond die je niet met de krukken kan helpen.’
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‘Dat weet jij niet. Het is een behoorlijk slim beest.’
‘Maar dan zou het ook nog eens een groot en behendig beest 

moeten zijn,’ zei Grace, ‘en dat zie je minder vaak.’ 
Hij haalde zijn schouders op. Meer dan berusting had hij niet te 

bieden. Binnen zag het er gezelliger uit dan ze had verwacht: hou-
ten vloeren, Perzische tapijten, boekenkasten, kunst. Rechts van de 
deur was een trap; de slaapkamer lag zeker boven, niet bepaald han-
dig voor hem.  

Hij strompelde op zijn krukken verder de woning in en de hond 
kwam eraan om hem te begroeten, een teckeltje dat rond zijn 
schenen sprong en zachtjes jammerde. Omdat ze bang was dat 
Tug zijn evenwicht zou verliezen, ging Grace op de bank zitten en 
riep de hond naar zich toe. Hij sprong op haar schoot en nestelde 
zich daar als een kat.  

‘Wat een vriendelijk beestje ben jij,’ zei Grace. Ze hoorde water 
stromen in de keuken, daarna hield het op. 

Tug kwam weer aangestommeld. ‘Zeg, bedankt voor je hulp en 
zo, maar het gaat verder wel.’ 

‘Heb je familie of vrienden die we kunnen bellen? Je moet nu 
niet alleen zijn.’

‘In je hart ben je nooit alleen,’ zei Tug. ‘Nog zo een van m’n the-
rapeut.’

Ze besloot het over een andere boeg te gooien. ‘Op welke verdie-
ping is het toilet?’ 

‘Er is er een op elke verdieping.’
‘En je slaapkamer?’
Hij zuchtte. ‘Boven. Waarom ben je zo opdringerig?’
‘Ik ben niet opdringerig. Ik ben efficiënt. Ik organiseer de boel 

hier een beetje en dan ga ik weg. Het lijkt me handiger als je hier 
beneden slaapt. Ik ga wel even naar boven voor lakens en zo. Ik 
haal ze gewoon van het bed, oké? Ik zal niet rondneuzen en ner-
gens aan komen. Ik ben zo terug.’

Hij haalde zijn schouders op, voor zover dat ging met de kruk-
ken onder zijn armen, en liet zich in een leunstoel zakken. De 
hond verruilde haar schoot voor die van hem.    
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Hoewel ze probeerde woord te houden, merkte ze onwillekeurig 
op dat de inrichting boven al even smaakvol was. Het leek haar 
niets voor hem. Niet dat ze dacht dat hij geen smaak had, alleen 
dat hij geen oog zou hebben voor dat soort dingen. Vast de invloed 
van zijn ex. Ze haalde het bed af, droeg het beddengoed in een 
bundeltje naar beneden en maakte de bank op.   

‘Wat heb je aan etenswaren in huis?’ vroeg ze.
Nu keek hij niet geërgerd maar geamuseerd, er speelde een 

schaduw van een glimlach om zijn lippen. ‘Niets.’
‘Laten we een pizza bestellen,’ zei ze. 
‘Ja hoor! Kom op, zeg. Wie bén jij eigenlijk?’
‘Ik heb je gevonden in de sneeuw,’ zei ze, ‘en ik wil niet dat je 

zelfmoord pleegt.’
‘Dus nu vind je dat je wat over me te zeggen hebt. Dat je over 

mijn leven gaat.’
‘Nee, ik vind dat we een pizza moeten bestellen.’
En dat deed ze. De hond ging door een hondenluik het achter-

tuintje van het huis in, waar hij ongedurig rondtrippelde alvorens 
weer naar binnen te komen rennen. Grace zette borden, glazen 
en servetten klaar op de salontafel. Toen de pizza werd bezorgd, 
betaalde ze. Het was al tien uur en ze had de volgende ochtend een 
paar afspraken met patiënten, maar dat kon haar niet schelen. Ze 
merkte dat Tug haar aanzag voor een bemoeial, of een doodeen-
zaam mens dat niemand had. Daar school misschien een tikkeltje 
waarheid in. Maar wat vooral waar was, was dat ze niet graag te-
kortschoot, zoals ze zou doen als ze bij hem wegging en hij zelf-
moord pleegde, omdat het in haar vermogen lag dat, alleen al door 
haar aanwezigheid, te voorkomen. 

Ze aten pizza en keken naar een film uit de jaren zeventig met 
Jane Fonda in de hoofdrol. Toen die was afgelopen, zei ze: ‘Waar-
om probeer je niet wat te slapen? Zal ik pijnstillers voor je pak-
ken?’ Tot zover had ze hem geen van de voorgeschreven medicij-
nen zien innemen.

‘Nightingale,’ zei hij. 
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‘Florence, bedoel je? Hoor eens, ik wil het je alleen gemakkelijk 
maken.’

‘Het zou een stuk makkelijker zijn als je wegging,’ zei hij. ‘Je 
zei toch dat je de boel hier een beetje zou organiseren en dan zou 
weggaan?’

‘Dat kan ik niet,’ zei Grace. ‘Tenminste niet vannacht.’
‘Waarom niet?’ zei hij, nu op de effen toon van pure ergernis.
‘Omdat het, als ik zou weggaan en jij zelfmoord zou plegen, 

mijn schuld zou zijn.’
Terwijl hij voorover op de bank lag met zijn hoofd op een kus-

sen en zijn enkel in de brace op een ander kussen, keek hij haar 
fronsend aan. Zijn lippen hadden weer kleur gekregen en het viel 
haar op dat ze heel roze waren, niet vrouwelijk maar sensueel, met 
een volle onderlip, zelfs wanneer de mond tot een boze streep was 
vertrokken, zoals nu. ‘Jij wilt dat het allemaal om jou draait, hè? Je 
hebt zeker een of ander complex.’

‘Misschien,’ zei ze luchtig.
‘Je wilt het zo inkleden dat ik je dankbaar moet zijn.’
‘Je hoeft me helemaal niet dankbaar te zijn. Het enige wat ik wil 

is dat je geen zelfmoord pleegt.’
‘Waarom niet?’ zei hij weer.
‘Als jij zag dat iemand op het punt stond een moord te plegen,’ 

zei Grace, ‘zou jij je dan niet geroepen voelen hem tegen te hou-
den?’

Hij schudde zijn hoofd. ‘Dit is wat anders.’
‘Niet voor mij.’
‘Misschien ben je uit op een soort seksuele kick. Je voelt je aan-

getrokken tot gehavende mannen, die je denkt te kunnen redden 
en dus beheersen.’

Grace lachte. ‘Wie is hier nou de therapeut?’ 
Hoewel ze die laatste beschuldiging bij hoog en bij laag zou ont-

kennen, moest ze zich inderdaad bedwingen om niet naar hem toe 
te lopen, naast hem te gaan zitten en zijn hand vast te pakken. Ze 
had het gevoel dat een fysieke aanraking hem misschien op de een 



18

of andere manier vaste grond onder de voeten kon geven. Ze wilde 
haar hand op zijn schouder of tegen zijn wang leggen om hem via 
haar huid te laten weten dat hij niet alleen was; dat hij als persoon 
erkend mocht worden, dat hij waarde had en gewicht. Ze boog 
zich een beetje dichter naar hem toe, maar bleef in haar stoel, want 
ze wilde hem niet laten schrikken. 

‘Mijn ex zou het niet leuk vinden jou hier aan te treffen,’ zei 
Tug.

‘Hoezo?’
‘Ze is heel jaloers.’
‘Er is hier niets om jaloers over te worden.’
‘Zou je denken van niet? Ze komt terug en stuit op een vreemde 

vrouw in mijn huis, met wie ik ’s avonds laat in een therapeutische 
sessie zit. “Noemen ze dat tegenwoordig zo?” Dat zou ze zeggen.’

‘Je ligt in scheiding omdat je ontrouw bent geweest,’ zei Grace.
‘Nee,’ zei Tug. ‘Nee.’ Voor het eerst zag ze dat zijn gezicht zijn 

onbewogenheid verloor en verkrampte in de greep van de emotie, 
de tranen stonden in zijn ogen.

Ze wachtte tot hij verderging, maar toen hij dat niet deed, be-
sloot ze op een ander onderwerp over te gaan. ‘Wat doe je voor 
werk?’ 

Tug keek haar koel aan, met plotseling droge ogen. ‘Ik werk bij 
een kantoorboekhandel.’

‘Pennen en papier en zo?’
‘Uitnodigingen voor bruiloften, briefpapier, bedankkaartjes. 

Terwijl jij een flitsende psychocommando bent die hulp biedt aan 
mensen in nood, waar je ze maar tegenkomt.’

‘Ik weet niet hoe jij tegen je werk aankijkt,’ zei Grace langzaam. 
‘Maar voor mij is het niet per se zinvol om alles gescheiden te hou-
den. Het lijkt me onlogisch de hele dag therapeut te zijn en je ’s 
avonds ineens totaal anders te gedragen. Begrijp je wat ik bedoel?’ 

Ze merkte dat hij haar eindelijk zag, dat ze echt bij hem bin-
nenkwam, niet als iets irritants of een obstakel, maar als mens. Ze 
zag hoe zijzelf in zijn hoofd werd gegrift. Hij staarde haar aan en 
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zonder goed te weten waarom, voelde ze dat ze bloosde. 
‘Ik geloof dat ik iets anders aankijk tegen het papier waarmee ik 

werk,’ zei hij, en hij glimlachte. 
‘Doet je enkel pijn?’
‘Ik heb er nauwelijks last van,’ zei hij.  
Het was middernacht, de hond lag bij Tug op schoot te slapen. Er 

was geen teken van de ex. Grace zat een tijdje naar hem te kijken 
in het donker van de vreemde huiskamer. Tegen half een sliepen 
ze allebei, zij in de leunstoel, hij op de bank, en toen ze ’s morgens 
wakker werd leefde hij nog.

*

Na zich snel te hebben gedoucht en omgekleed was Grace voor 
negen uur in haar praktijk. Haar rug deed pijn na een nacht in-
dommelen en weer wakker schieten in de leunstoel. Ze had een 
nors kijkende Tug op de bank achtergelaten, niet blijer dan de vo-
rige avond en evenmin spraakzamer over wat er op de berg was 
gebeurd. Ze liet hem niet graag alleen, maar ze kon ook niet ein-
deloos blijven toekijken terwijl hij verder leefde, hoe aantrekke-
lijk dat idee ook was. De ochtend vloog om, al bleef Tug in haar 
achterhoofd aanwezig en kwam zijn stem telkens in haar op als 
het refrein van een liedje. Ze bleef maar denken aan zijn uitdruk-
kingsloze gezicht terwijl hij in de sneeuw lag, de vuurrode striem 
in zijn hals en hoe zijn ogen abrupt, adembenemend tot leven wa-
ren gekomen toen hij dat idiote verhaal verzon in het ziekenhuis. 
Wat was hij voor iemand?  

Keer op keer duwde ze haar nieuwsgierigheid weg en probeer-
de zich te concentreren op de personen in haar spreekkamer, de 
drukte van alledag. Frank Lavallée, de vijfenvijftigjarige herstel-
lende alcoholist die midden in een scheiding zat. Mike en Denise 
Morgenstern, een echtpaar uit Rosemount dat niet met elkaar kon 
praten zonder ruzie te krijgen. Annie Hardwick, die zestien was 
en zichzelf sneed. Terwijl ze praatten, richtte Grace haar blik op 
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hun gezicht. Hun mond was continu in beweging, hun lippen 
strak van concentratie, nat of schuimend als ze zich opwonden, de 
eerste plek waar krenking en emotie werden ingegrift. In Annies 
mond zag ze af en toe het gefonkel van een beugel, dat in het zach-
te licht van de bureaulamp opflitste als signalen van een ver schip. 

Als Annie de aandrang kreeg zich te snijden, moest ze zich van 
Grace inbeelden dat ze een filmster was – het fantasiebeeld dat 
het meisje had van een succesvol leven – en de energie omzetten 
in ander gedrag, iets wat een ster zou kunnen doen, zoals fitnes-
sen of haar tekst instuderen (waarvoor haar huiswerk kon dienen). 
Daar werkten ze aan. Annie had een dagboek waarin ze haar ge-
dachten noteerde en dat liet ze schoorvoetend aan Grace zien, al 
haar ellendige impulsen in een net handschrift opgetekend, haar 
dorst naar pijn, haar honger naar het zien van haar eigen bloed. 
Snijden, schreef ze, was het enige wat ze echt voelde. Ze hunkerde 
ernaar, ze genoot van de toenemende spanning van tevoren en de 
heimelijke, gecontroleerde vervulling, de intieme pijn waarmee 
ze zichzelf overlaadde als met een geschenk. Op de voorkant van 
het dagboek stond een foto van een boyband die ze uit een tijd-
schrift had geknipt, met ernaast een foto van het strandhuis waar 
ze met haar ouders de zomers doorbracht en een strook pasfoto’s 
van haarzelf met een vriendin, uit de fotoautomaat van het winkel-
centrum. Al deze beelden waren veilig, lief en onschuldig, terwijl 
de aantekeningen binnenin ongelukkig, vol kwelling en geweld 
waren. Ik ben verrot, schreef ze. Ik ben ziek. 

Grace had haar opgedragen om zichzelf vanuit de toekomst, een 
gelukkige toekomst waarin ze alles wat ze wilde voor elkaar zou 
hebben gekregen, een brief te schrijven over wat ze als tiener had 
doorgemaakt en hoe ze het had overleefd. Annie klaagde – alsof 
ze al niet genoeg huiswerk had! – maar Grace wist dat het haar 
voldoening gaf taken te vervullen die ze aankon, zo anders dan de 
grotere taak die ze zichzelf elke dag stelde: mooi, slim, onaantast-
baar en perfect zijn.  

Grace voelde voor Annie het specifieke medelijden van iemand 
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die een fijne jeugd heeft gehad met iemand die het daar zonder 
heeft moeten doen. Zijzelf was als enig kind opgegroeid in een 
wereld vol met haar eigen fantasieën. Drie jaar lang had ze een 
denkbeeldig vriendje gehad dat Rollo Hartin heette. Haar toegeef-
lijke ouders hadden Rollo een plaatsje aan de eettafel gegeven en 
een extra kussen voor hem in haar bed gelegd. Grace was het soort 
kind dat gewonde vogeltjes naar huis bracht en ze door goede 
verpleging weer gezond probeerde te maken. Als ze in de buurt 
een kat zag dwalen, nam ze die mee naar huis voor een kommetje 
melk. Uren of dagen later kwam de bezorgde, boze eigenaar dan 
langs om het dier weer op te eisen.

Dit speelde zich af in een lommerrijke buitenwijk van Toronto. 
Haar ouders waren gelukkig getrouwd. Ze waren allebei zelf arts 
en ze hadden in elkaar de ideale partner gevonden. Elke avond 
om vijf uur kwamen ze thuis, ontkurkten een fles witte wijn en 
namen een halfuur lang de afgelopen dag door; alleen zij tweeën, 
opgaand in elkaars gezelschap. Ze geloofden dat de hoeksteen van 
het gezin een sterk huwelijk was – wat Grace als volwassene ook 
geloofde – en toch gaf juist de kracht van hun huwelijk, de eenheid 
van hun front, haar soms het idee dat ze een indringer was. Zodra 
zij naar de universiteit van Toronto ging stopten haar ouders met 
werken, verkochten het huis en vertrokken naar een eiland voor de 
kust van Brits-Columbia, waar haar vader aan een roman schreef 
en haar moeder pottenbakte, en waar ze het dagelijkse witte-wijn-
ritueel om vijf uur nog steeds in ere hielden. 

Grace had haar hele leven geprobeerd in haar eigen wereld de 
perfectie van haar ouders’ leven te reproduceren. Dat het er bij 
hen altijd zo simpel uitzag, had het voor haar niet gemakkelijker 
gemaakt. Het vanzelfsprekende ervan, hoe goed alles hun afging, 
was in feite een mysterie. Ze waren waarschijnlijk de grootste ge-
luksvogels ter wereld. 

Op de universiteit ontmoette ze Mitch Mitchell. Zijn echte voor-
naam, die hij ongeschikt vond, was Francis. In het kader van zijn 
postdoctoraal klinische psychologie was hij onderwijsassistent bij 
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een practicum in haar tweede jaar. Ze had eigenlijk literatuur willen 
gaan studeren, omdat ze het leuk vond de motivatie van mensen in 
verhalen te analyseren, maar wat haar werkelijk trok bleek toch de 
psychologie zelf te zijn. Zoeken naar de oorsprong van menselijk 
gedrag, de geest blootleggen in al zijn kwetsbaarheden en tegen-
strijdigheden, dat interesseerde haar. Ze werd tegelijk verliefd op de 
studie en op Mitch, en naderhand was ze er niet zo zeker van dat ze 
die twee in haar hoofd gescheiden had gehouden. Na hun huwelijk 
was ze hem gevolgd naar Montreal, waar hij een opleidingsplaats 
had bemachtigd, en zelf een masterstudie gaan volgen. 

De eerste paar jaar vlogen om. Ze hadden het allebei heel druk. 
In de weekends maakten ze wandeltochten in de Laurentides of 
gingen ze uit eten in het centrum, waar Grace zich in het voorbij-
rijden altijd verbaasde over de lange rij voor Schwartz’s, op elk uur 
van de dag. Mitch leerde haar genieten van Fairmount-bagels, die 
ze zo uit het zakje, nog warm van de oven, opaten, omdat ze niet 
konden wachten tot thuis. Soms brachten ze een bezoekje aan zijn 
moeder, die een zwakke gezondheid had en op zichzelf woonde in 
Lachine. Grace ging op Franse les en werkte in een kliniek, waar 
ze mensen begeleidde die kampten met een verslaving, echtschei-
ding, slechte school- of werkprestaties of moeite hadden om ’s 
ochtends uit bed te komen. Elke dag na thuiskomst dronken Mitch 
en zij een glas wijn en praatten over alles behalve hun werk, de 
doffe zwaarte van al die heftige, intense gesprekken. Ze praatten 
over politiek, het weer, huizen die ze op het oog hadden. Ze praat-
ten nooit over seks, waar ze steeds minder aan deden. Ze praatten 
nooit over ongelukkig zijn, of het nu henzelf betrof of een ander. 
Kortom: ze deden alles waarvan ze beroepsmatig hadden geleerd 
dat het fout was. 

Op een zaterdagochtend kwam ze thuis uit de winkel en zag 
Mitch met een raar, rood gezicht uit de slaapkamer komen. Aan-
vankelijk wilde ze er niets van zeggen. Ze borg de boodschappen 
op en Mitch ging zich douchen. Toen liep ze de slaapkamer bin-
nen en nam een kijkje aan zijn kant van het bed. Haastig onder 
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het matras gepropt, met een glanzende rug die eruit stak als een 
roofje, zat een pornoblaadje. De meisjes waren jong, met enorme 
nepborsten. Dat was nog het meest verontrustende, dacht ze eerst, 
het feit dat ze totaal niet op echte vrouwen leken. Maar dat was 
niet waar. Het meest verontrustende was dat haar man zich aftrok 
bij een pornoblaadje terwijl zij boodschappen deed. Ze probeerde 
zichzelf toe te spreken alsof ze een patiënt was: Dit soort gedrag is 
niet ongebruikelijk, en het wijst ook niet per se op ontrouw. Maar dat 
was kul. Alle goede raad die ze ooit gegeven had, ging in rook op 
nu ze er echt mee te maken kreeg.  

Mitch kwam met een handdoek om de slaapkamer binnen 
en verstarde. Alsof hij haar gedachten las, want dat kon hij nog 
steeds, zei hij: ‘Nee. Het meest verontrustende is dat ik een sterke-
re emotionele band voel met de meisjes op die foto’s dan met jou.’ 

Grace barstte in huilen uit, geen tranen van boosheid maar van 
pure, acute pijn. Mitch troostte haar, want daar was hij goed in. En 
ze vreeën met een soort miezerige, glibberige lust die ze zich niet 
eens wilde herinneren, met op de grond naast het bed het omge-
keerde pornoblaadje. Ze scheidden pas een jaar later, maar ach-
teraf wist ze dat hun huwelijk op die dag ten einde was gekomen.

Nu woonde ze alleen in een driekamerflat in Notre-Dame-de-
Grâce. Ze had sinds de scheiding wel wat afspraakjes gehad, maar 
het was met niemand iets geworden. Ze was vijfendertig en dacht 
dat ze misschien gewoon niet geschikt was voor het huwelijk. Een 
stelling die ze van tafel zou hebben geveegd – of op z’n minst scep-
tisch zou hebben bekeken – als die afkomstig was geweest van 
een patiënt. Het voorrecht van een psychotherapeut was dat je zelf 
soms je oogkleppen weer mocht opzetten. 

De meeste afspraken van die dag verliepen als gewoonlijk, tot An-
nie Hardwick. Bij een eerdere afspraak had Grace de glanzende 
roze littekens gezien die over de bleke buik van het meisje opkro-
pen tot aan haar ribbenkast; ze had haar blouse opgetild met een 
geveinsde tegenzin die niet kon verhullen dat ze trots was op de 
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beschadiging die ze zichzelf had toegebracht. Hoe vaak zelfver-
wonding ook voorkwam, toch kromp Grace weer ineen toen ze 
dit bewijs ervan op haar huid zag. Annie was nog niet mooi, maar 
ze zou het wel worden. Ze paste nog niet helemaal in zichzelf en 
haar lichaam. Haar neus, mond en ogen waren te groot voor haar 
gezicht, en door haar transparante huid zag je blauwe adertjes bij 
haar kin en haar slapen. Haar donkerblonde haar hing dun en slap 
tot op haar schouders en haar voorhoofd was overdekt met rode 
pukkeltjes. Over een paar jaar, stelde Grace zich voor, als ze langer 
was en had geleerd recht te zitten, als haar lichaam welvingen had 
ontwikkeld die bij haar gezicht pasten, zou ze eruitzien als de film-
ster die ze zo dolgraag wilde zijn.

Maar dat wist Annie niet. Het enige wat zij zag was de onmete-
lijke afstand tussen hoe ze was en de perfectie waarnaar ze streef-
de. Haar vader was orthodontist en haar moeder advocate, en ze 
hadden haar grootgebracht met het idee dat ze de lat hoog moest 
leggen. Ze haalde goede cijfers, nam deel aan buitenschoolse acti-
viteiten, had vrienden en ouders die om haar gaven. Dat alles was 
voor haar onzichtbaar, of in elk geval irrelevant. Haar onvermogen 
om de dingen in perspectief te zien was gigantisch. Als ze naar 
zichzelf keek zag ze een lelijk, gemeen, lomp meisje dat voortdu-
rend tekortschoot en terecht werd genegeerd. Ze geloofde van gan-
ser harte in haar eigen tekortkomingen, en niets wat Grace haar 
vertelde had die overtuiging aan het wankelen gebracht.  

Op een dag had haar moeder haar slapend op de bank aangetrof-
fen. Een knoopje van haar blouse stond open zodat haar middenrif 
bloot was, en haar moeder dacht dat ze daar uitslag zag. Toen ze 
zich vooroverboog om beter te kijken, zag ze dat het een ingewik-
keld netwerk van snijwondjes was, elkaar kruisende lijntjes die een 
massa vormden die eruitzag als een ster. 

Dus: therapie.
Na schooltijd had Annie altijd afspraken: bij de tandarts, de kap-

per, de dermatoloog. Ze werd grootgebracht en verzorgd door een 
legertje vakmensen, waarvan Grace alleen maar de nieuwste uit-
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breiding was. Tot zover had ze niet het idee dat ze veel vooruitgang 
hadden geboekt. Het meisje was beleefd, deed wat haar opgedra-
gen werd en beantwoordde vragen redelijk uitgebreid, maar zon-
der meer dan het minimale prijs te geven. Haar ouders geloofden 
haar als ze zei dat ze zich niet meer sneed. Grace niet. 

Maar vandaag was het anders. Ze kwam binnen in haar schoolu-
niform met een fleece vest erover, haar lange haar bijeengebonden 
in een slordige paardenstaart. Gewoonlijk zat ze met haar benen 
over elkaar naar de vloer te staren terwijl Grace haar uit haar tent 
probeerde te lokken. Maar deze keer stak ze Grace direct haar huis-
werk toe. 

Terwijl ze het aannam zei Grace: ‘Vertel me eens in je eigen 
woorden wat erin staat.’ 

Annie schudde haar hoofd. ‘Alsjeblieft niet,’ zei ze. ‘Ik heb het 
toch gedaan? Lees maar gewoon, oké?’

‘Het was niet echt bedoeld voor mij. Het was voor jouzelf. Om 
je aan het denken te zetten als je alleen bent, en om als basis te 
dienen voor ons gesprek hier.’

Annie zei niets, keek alleen maar met haar enorme ogen. Haar 
gezicht had iets onafs dat deed denken aan een veulen, een zacht-
heid in haar trekken, alsof haar botten nog niet helemaal volgroeid 
waren. Haar handen speelden nerveus met de plooien van haar 
marineblauwe rok. Haar vingernagels waren lang en perfect ge-
manicuurd; dat was iets wat haar moeder en zij samen deden. Ter-
wijl Grace toekeek bracht ze haar hand omhoog en kneep aan een 
puistje op haar kin, probeerde ermee te stoppen maar drukte er 
weer op, met een smekende uitdrukking op haar gezicht. 

Grace wachtte een minuut in de hoop dat ze zich gewonnen zou 
geven, maar gaf ten slotte toe. ‘Goed dan,’ zei ze. ‘Ik lees het wel 
voor.’

‘Nee!’ zei Annie. ‘Alsjeblieft niet.’
‘Oké. Ik lees het in mezelf en dan hebben we het erover. Dan 

moet je me wel beloven dat we het er samen over kunnen hebben, 
goed? Is dat afgesproken?’ 
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Het meisje knikte en staarde naar de vloer. Ten slotte keek Grace 
op het blaadje. De brief was extreem kort, het handschrift eigen-
aardig androgyn: schuin, hoekig, niet het gebruikelijke, ronde tie-
nermeisjeshandschrift. 

Een brief aan mezelf nu van mezelf op mijn 24ste,  
door Annie Hardwick

 Sorry, maar ik kon me niet concentreren op deze  
opdracht. Ik denk dat ik zwanger ben.

Grace keek op. Het meisje zat te huilen, haar hoofd weggedraaid 
naar de hoek van de kamer alsof ze daardoor onzichtbaar werd. Ze 
snifte. 

Grace hield haar een doos tissues voor. ‘Hier, snuit je neus.’ 
Toen zei ze: ‘Weten je ouders het?’

Annie schudde haar hoofd. 
‘Heb je een zwangerschapstest gedaan?’
Ze knikte.
‘Hoe lang ben je over tijd? Wanneer ben je voor het laatst onge-

steld geweest?’
‘Ik had het bijna een maand geleden moeten worden,’ barstte 

het meisje uit. ‘Je moet me helpen.’
‘Natuurlijk help ik je,’ zei Grace kalm. Op slag klaarde Annie’s 

gezicht op, om weer te betrekken toen ze eraan toevoegde: ‘Ik help 
je om het je ouders te vertellen.’

‘Ben je besodemieterd?’ zei Annie. Ze had nog nooit gevloekt 
tijdens een sessie. Ze was nu met huilen gestopt en haar gezicht 
was rood en opgezwollen. ‘Vanochtend ging mijn moeder totaal 
door het lint omdat ik een nijnagel heb! “Annie, waarom zou ik 
twintig dollar spenderen aan een manicure voor jou als je het niet 
langer dan één dag netjes kunt houden? Denk toch eens na!” Wat 
zal ze dan zeggen als ze erachter komt dat ik een foetus in me heb? 
Hoe onnadenkend is dat wel niet?’

Onnadenkend was wel het laatste dat Annie was. Haar gedach-
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ten drukten zo zwaar op haar dat haar schouders naar voren zak-
ten en haar ruggengraat er krom van stond; ze werd erdoor ver-
pletterd.

‘Ik denk dat ze uiteindelijk blij zou zijn dat jij haar in vertrou-
wen durfde te nemen,’ zei Grace, hoewel ze eigenlijk zo’n idee had 
dat Annies omschrijving van haar moeder wel klopte. Het meisje 
had misschien een vertekend en overspannen beeld van haar ei-
gen tekortkomingen, maar die van haar ouders zag ze behoorlijk 
scherp.

‘Als jij denkt dat ze hier iets van wil weten,’ zei Annie, terwijl 
haar tranen weer begonnen te stromen, ‘dan ben je echt gestoord.’

‘En je vader?’
Op die vraag begon Annie nog harder te huilen. ‘O god,’ zei ze.
Hoe Grace ook met haar te doen had, haar hartslag versnelde. 

Dit was de eerste keer dat Annie haar om hulp vroeg, of om wat 
dan ook. Dit was een grote crisis die haar over het randje kon du-
wen; maar als er goed mee werd omgegaan, kon die haar ook weer 
op het spoor zetten. 

Grace liet haar even uithuilen, met schokkende schouders, tot 
ze uiteindelijk stil werd. Daarna snoot ze met veel lawaai eenmaal, 
tweemaal haar neus, en zat met de tissue op haar schoot te frieme-
len. Na een tijdje zei Grace: ‘Vertel me eens over de jongen.’ 

Het meisje schudde haar hoofd. 
‘Hij is hier ook bij betrokken, hoor,’ ging Grace verder. Ze wilde 

dat Annie vertelde of ze hem goed kende of niet zo, of ze van hem 
hield, iets wat tot een echt gesprek kon leiden. Maar Annie schud-
de nogmaals haar hoofd en glimlachte ironisch. ‘Hij is niemand,’ 
zei ze op matte toon, wereldwijs ineens. Ze was een kameleon: 
in haar schooluniform, huilend en smekend om hulp, had ze wel 
een kind geleken, maar zoals ze nu met een geheimzinnig lachje 
haar benen kruiste, had ze gemakkelijk vijf jaar ouder kunnen 
zijn. Grace voelde dat ze zich terugtrok, dat het masker van haar 
gezicht zich sloot. Daarom zette ze in de vijf minuten die volgden 
uiteen welke opties er waren, met welke toekomstperspectieven, 
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en drukte ze Annie op het hart alle mogelijkheden serieus te over-
wegen, met haar arts te gaan praten, ná te denken en niet te verge-
ten dat wat er ook gebeurde, het niet het einde van haar leven zou 
betekenen.  

Annie knikte en deed alsof ze luisterde, maar toen Grace even 
zweeg, zei ze: ‘De huisarts kan ik niet vertrouwen. Ze is bevriend 
met mijn moeder en ik weet dat ze het haar zou vertellen, ook al zou 
ze beloven van niet. Mijn vriendinnen kan ik ook niet vertrouwen, 
dat zijn zulke roddelaarsters dat ik er gif op kan innemen dat ze het 
niet voor zich zouden kunnen houden en voor je het weet praat de 
hele school erover. Jij bent de enige aan wie ik het kan vertellen.’

‘Ik ben blij dat je het gevoel hebt dat je met mij kunt praten.’
Het meisje zag ruimte en benutte die, ze leunde naar voren en 

keek Grace met haar grote ogen indringend aan – waarschijnlijk 
dezelfde houding die ze thuis aannam wanneer ze om een speciaal 
cadeau vroeg. ‘Beloof je me dat je het niet aan mijn ouders vertelt?’

Grace ging achterover zitten. Voor de tweede keer in evenzoveel 
dagen had ze het gevoel dat ze werd betrokken in een verzinsel, 
een verhaal waarin ze eigenlijk geen rol hoorde te spelen. En op-
nieuw voelde ze diezelfde noodzaak om een risico te nemen, het 
vertrouwen te winnen van iemand in nood, omdat niemand an-
ders ter wereld dat leek te hebben. Maar dit was een kind. ‘Dat kan 
ik niet,’ zei ze tegen haar. 

‘Ik had het kunnen weten,’ zei Annie. ‘Wat een tijdverspilling.’ 
Ze stond op en propte haar spullen in haar tas, de rits van haar 
fleecejack maakte een zingend geluid toen ze hem omhoogtrok.  

‘Wacht,’ zei Grace, die het meisje iets wilde meegeven voor bui-
ten deze spreekkamer. ‘Vergeet niet dat je andere mogelijkheden 
hebt.’

Toen Annie zich omdraaide was haar gezicht zo blanco als 
sneeuw en lag alles wat ze zojuist van zichzelf had laten zien ver-
borgen achter een poort van ongeloof. Alleen het roze bij haar 
ogen en neus gaf een idee van de explosies van het afgelopen uur. 
‘Ja, tuurlijk,’ zei ze, ‘andere mogelijkheden.’ 
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Grace had ineens sterk het gevoel dat het meisje nooit meer te-
rug zou komen, of als ze dat wel deed nooit meer iets van zichzelf 
zou prijsgeven. Dit was niet de eerste keer dat ze een jong meisje 
in de problemen had meegemaakt, maar Annie ging haar echt 
aan het hart – de razendsnelle manier waarop ze switchte tussen 
kinderlijkheid en volwassenheid, haar hardheid voor zichzelf, het 
schuw geglitter van haar beugeldikke glimlach. Grace wilde dat 
het geoorloofd was haar de simpele waarheid te vertellen: dat haar 
op de middelbare school hetzelfde was overkomen, en dat ze het 
niemand zou toewensen, maar dat alles toch goed was gekomen. 
Dit paste niet bepaald binnen de gedragscode voor psychothera-
peuten, en ze was nog nooit in de verleiding geweest er iets over 
te vertellen. Annie had iets, ze was anders dan andere patiënten, 
en Grace wilde haar zielsgraag afhelpen van haar waanidee dat ze 
geen kant op kon. Ook de terughoudende manier waarop ze sprak 
over de vader van het kind, die ze in bescherming leek te nemen, 
raakte een zwak plekje in Grace’ hart, en in haar geheugen.  

Ze beet op haar lip. ‘Oké, Annie,’ zei ze. ‘Ik zal het ze niet vertel-
len.’

Toen ze om halfzes de praktijk afsloot en naar buiten liep, waren 
haar gedachten bij haar eigen leven, niet dat van Annie. Op de 
middelbare school was ze een skikampioene geweest met veel ta-
lent voor de afdaling. Haar weekends gingen heen met soezen in 
oververhitte bussen op weg naar of van Blue Mountain. In haar 
ouderlijk huis stond een hele muur vol met haar trofeeën en me-
dailles en wazige foto’s waarop ze in aerodynamische hurkhou-
ding over de finish vloog. Er was sprake geweest van het natio-
nale team, van Olympische mogelijkheden. Haar coach zei dat hij 
nog nooit zo’n zelfverzekerde, onverschrokken skiër had gezien. 
Haar band met de sport was deels instinctmatig, deels gewoonte: 
ze skiede omdat ze dat altijd had gedaan en omdat haar lichaam 
zonder instructies wist hoe het moest. Zelfs de spierpijn waar ze 
’s nachts soms wakker van werd voelde als een deel van haar, even 
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natuurlijk als ademhalen. Toen, in het jaar waarin ze zestien werd, 
scheurde haar vriendje Kevin in een bloedspannende halve finale 
zijn kruisbanden bij een scherpe bocht. 

Het lichaam van Kevin was het eerste dat Grace net zo goed ken-
de als dat van haarzelf. In al zijn olijfkleurige pezigheid had het 
zich aan het hare onthuld achter in busjes, auto’s, een kamer bij 
haar vriendin Cheri thuis, toen Cheri’s ouders een weekend weg 
waren en ze stiekem een feestje hadden georganiseerd. Zijn borst 
was vrijwel onbehaard, op zijn gespierde dijbenen lagen aders als 
touwen. Het feit dat ze aanvankelijk werd afgeschrikt door de vor-
men en geuren van dat lichaam, met zijn onverwachte beharing 
op sommige plaatsen en zijn vermogen tot seksuele prestaties, 
maakte haar uiteindelijke vertrouwdheid ermee des te waardevol-
ler, meer verdiend. Toen ze hem in het ziekenhuisbed zag liggen 
met de rechterhelft van zijn lichaam in het verband en het gips, 
voelde ze de pijn bonzen en pulseren in haar eigen lichaam. 

Twee weken na zijn ongeluk zei Grace dat ze gewoon geen zin 
meer had om te skiën, dat ze ermee ophield. Dit werd door de 
andere teamleden, haar ouders en trainers opgevat als een gebaar 
van radicale zelfverloochening. Kevin barstte in tranen uit omdat 
hij het zag als een getuigenis van haar diepe liefde, al kon dat ook 
door alle pijnstillers komen. Haar ouders moedigden haar aan 
haar angsten onder ogen te zien en weer de piste op te gaan. Grace 
legde hun heel kalm en volwassen uit dat ze simpelweg had beslo-
ten dat ze het er niet voor over had, dat ze zich op andere dingen 
wilde richten. Maar ze loog. De waarheid was dat ze vlak voor Ke-
vins ongeluk had ontdekt dat ze zwanger was. Ze wist precies wat 
haar te doen stond en schoot daar op skisnelheid op af: ze regelde 
een abortus. Ze vertelde het niet aan Kevin, noch aan haar ouders 
of haar vriendinnen. Het ging allemaal heel doelbewust.  

Nadien had ze tot haar verbazing inderdaad geen zin meer in 
skiën, en Kevins ongeluk leverde het perfecte verhaal voor de bui-
tenwereld. Oorspronkelijk had ze gedacht een paar dagen de tijd 
te nemen om bij te komen, zoals van een griepje, en dan onder 
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luide aanmoedigingen van haar ouders en teamgenoten weer aan 
het sporten te gaan. Maar al snel merkte ze dat het verlangen naar 
wedstrijden, naar snelheid, naar competitie, naar het winnen, op 
diezelfde ochtend uit haar was weggebloed. Het was allemaal te 
absurd en afschuwelijk simpel geweest. Ze had een kind in zich 
gehad, zomaar ineens, en ze had zich ervan afgemaakt, ook zo-
maar ineens. Twee even serieuze, symmetrische gebeurtenissen.

Geen mens wist wat ze gedaan had en het gevoel van verdor-
ven superioriteit dat dit geheim in haar opwekte, veranderde haar 
meer dan de ongewenste zwangerschap en de beëindiging daar-
van bij elkaar. Ze hield zichzelf voor dat ze iets waarvan ze hield 
– skiën – moest opgeven als genoegdoening voor haar onvoorzich-
tigheid en meedogenloosheid. Maar zelfs dit offer bleek simpel 
en nep te zijn. Zodra ze met skiën was gestopt, merkte ze tot haar 
verbazing hoe weinig ze het miste. 

Kevin moest maandenlang revalideren en was binnen een jaar 
terug in het team. Grace had geen idee wat er van hem was ge-
worden, die jongen wiens lijf haar ooit zo vertrouwd was geweest, 
wiens kind ze in zich had gehad. Tijdens zijn herstel had ze zijn 
huid met vitamine-E-lotion ingesmeerd om de littekens zoveel 
mogelijk te beperken. Ze had gedacht aan de magere olijfkleurige 
kindertjes die ze ooit zouden krijgen, als ze er klaar voor waren, 
als het er de tijd voor was. Terwijl zijn knie genas, bezwoeren ze el-
kaar dat ze altijd samen zouden blijven. Maar toen zij werd aange-
nomen bij de universiteit van Toronto, zei ze ja zonder het er echt 
met hem over te hebben, in de wetenschap dat hij een oogje had 
op een meisje met chloorgebleekt haar uit het zwemmersteam. 
Het leven voerde hen zo snel bergafwaarts, ver weg van hun ver-
trekpunt, dat ze er nauwelijks erg in hadden. Ze verbraken hun 
beloften aan elkaar zo snel en makkelijk dat ze niet eens de tijd 
hadden om zich verraden te voelen. 


