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De navelstreng wordt doorgeknipt. Het kind heeft even op haar borst 

gelegen en het ademde en zij hijgde en vloekte onophoudelijk. Een 

deken omsloot hen beiden. Ze legde een hand tegen het achterhoofd-

je – het is een jongen, hoorde ze iemand zeggen – en ze voelde het 

kleine lichaam op haar huid, warm, klam, zacht en stevig, en bijna 

gewichtloos, en ze kneep haar ogen toe, drukte haar kiezen op elkaar 

tot haar kaken pijn deden, om de vermoeidheid te verdrijven, om de 

pijn in haar lijf niet te voelen. Van blijdschap. En nu pakt de verlos-

kundige het kind met één hand op en omdat de vader van het kind er 

niet is, geeft ze de stagiaire eerst een klemmetje en daarna de krom-

me schaar.

Knip.

Het kind wordt door de stagiaire drooggemaakt en aangekleed, en 

de verloskundige vraagt haar of ze haar zoon vast wil houden. Ze 

knikt en neemt hem in haar handen. Ze houdt hem heel stil, bekijkt 

het onbekende gezicht. Ze hoort hem ademen. Een mooi kind. Ze 

noemt hem Max.

De verloskundige vraagt haar of ze hulp heeft.

Ja, zegt ze. Zijn moeder zal komen.

Wiens moeder?

Die van Steven.

Wie is Steven?
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Ze knikt naar het kind en zegt: Dat is zijn vader.

Max is vroeg in de avond geboren en als de verloskundige en de 

stagiaire de deur uit zijn – red je het wel? red je het wel? – ligt ze op 

bed, en het kind ligt naast haar in een spijlenbed waar een hemeltje 

boven hangt, en het laatste zonlicht valt op het hemeltje, door de bal-

kondeuren. Het kind slaapt. Ze ziet de baan licht over het bed schui-

ven, smaller worden, dan verdwijnen. Het wordt schemerig, het blijft 

warm. Ze voelt zich goed, ze heeft nu geen pijn, ze heeft alleen vrese-

lijke honger. Ze belt een afhaalchinees en laat babi pangang en saté 

bezorgen. Als er  wordt aangebeld doet haar hele lijf pijn. Met moeite 

kan ze bij de trap komen en de deur opendoen. De jongen die het 

eten brengt, treft haar in bed. Hij kijkt om zich heen. Dan kijkt hij op 

een briefje dat op de plastic zak geplakt is en hij zegt: Voor Evana? Ze 

knikt. Dan ziet de jongen het bedje met het kind. Net geboren, zegt 

ze en de jongen komt dichterbij, zet de plastic zak op het bed en kijkt 

naar het kind. Evana wil opstaan, maar de jongen zegt: Blijf maar lig-

gen. Ze wijst hem haar portemonnee en hij haalt er geld uit en stopt 

er wisselgeld in. Hij haalt zelfs bestek uit de keukenla en voor hij de 

deur achter zich dichttrekt zegt hij: Veel geluk.

Ze haalt de bakjes uit de plastic tas en kijkt even naar het kind. 

Max draait zijn hoofd, opent een moment zijn ogen. Langzaam 

schuift ze naar de rand van het bed, legt een hand tegen het voor-

hoofd van het kind en zegt: Ga maar slapen. En Max slaapt verder, 

met gebalde vuisten tegen zijn wangen. Ze haalt de deksels van de 

bakjes en eet, zittend in bed. Het is allemaal net echt.

Tegen middernacht wordt het kindje wakker. Evana heeft kort ge-

slapen. Ze geeft hem de borst en trekt zijn mutsje recht en als hij 

weer in het spijlenbed ligt en slaapt, draait ze zich op haar zij en voelt 

haar hart kloppen in haar lijf, en het is alsof ze haar eigen hart voor 

het eerst voelt kloppen. Alsof niet alleen haar zoon geboren is, maar 

zijzelf ook pas net op deze wereld is.

In de nacht onweert het. De regen klettert op het balkon. Een licht-

fl its schiet over het huis, verlicht een moment het raam en het bed 
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en ze wacht op de donder en luistert dan naar de regen tot de bui 

over de stad heengetrokken is en de straten vol plassen zijn, en de 

stad weer stil. Ze hoort voetstappen tussen de huizen, de echo ge-

dempt door het water. Ze hoort haar zoon geluiden maken in zijn 

slaap, heel zacht. Godsamme, zegt ze en ze probeert te begrijpen wat 

er gebeurd is, ze schudt haar hoofd en die lange, warme zomernacht, 

die een minimaal aantal uren van duisternis kent, ligt ze wakker, en 

die nacht heeft ze werkelijk het idee dat dit geluk de rest van haar le-

ven zal duren.

Samen met vier broertjes en vijf zusjes wordt hij geboren, op de vierde 

etage van een fl at in Overtoomse Veld. Zijn moeder is een Mechelse 

herder. Wie zijn vader is, weet niemand, maar hij zal zwart geweest 

zijn, en groot. Vier jaar geleden is het nu, op een paar dagen na. Ze 

zijn geboren in een kartonnen doos in de keuken en direct na de ge-

boorte wordt hun moeder opgesloten in de badkamer. Ze maakt geen 

geluid. Ze gaat op de koude tegels liggen, in het licht van de kale gloei-

lamp die aan twee elektriciteitsdraden aan het plafond hangt. De pup-

py’s blijven in de doos tegen elkaar aan liggen. Met nog gesloten ogen 

zoeken ze elkaars warmte.

Aan het einde van de nacht schuifelt Evana door de slaapkamer, een 

kraamverband tussen haar benen. Pijn. Ze heeft vijf hechtingen. Ze 

bloedt. Een stekende pijn. Haar benen zijn zwaar en haar bekken 

doet pijn. In haar maag rommelt het. Ze voelt zich ook sterk, on-

waarschijnlijk sterk, in haar hoofd, en ze voelt zich leeg in haar hoofd 

en leeg in haar buik en godverdomme wat doet het pijn. Ze kan geen 

spier in haar lichaam aanwijzen die geen pijn doet.

Ze duwt de balkondeuren open en op het balkon rookt ze een siga-

ret. Ze draagt een t-shirt met daar overheen de badjas van Steven. 

Het is aardedonker en het is nog fris. Haar voeten worden koud. Ze 

gaat op bed liggen en ze slaapt en die ochtend geeft ze Max een keer 

de borst en de jongen slaapt verder. Ze had niet verwacht dat hij zo-
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veel zou slapen. Zodra het negen uur is, pakt ze de telefoon. Ze draait 

het nummer. De gevangenbewaarder neemt de telefoon op. Goede-

morgen, zegt hij. Met Patrick.

Ze zegt: Voor Steven.

Ik denk dat ik wel weet waar het over gaat, zegt de man. Mag ik je 

al feliciteren?

Ja.

Gefeliciteerd. Hij belt je zo terug.

Bedankt, Patrick.

Ze hangt op en wacht. Het duurt niet lang voor de telefoon over-

gaat. Stevens stem is fl uisterend: Wat is er?

Een jongen.

Een jongen, herhaalt hij met vlakke stem.

Hij is er al, zegt ze.

Godverdomme. Hij is er al?

Twaalf dagen te vroeg.

Voor mijn verlof.

Ze wil hem vertellen dat ze een bevalling van achttien uur heeft 

gehad, dat het goed gegaan is, dat ze een gezonde jongen van acht 

pond hebben, en dat hij in zijn bedje ligt te slapen, maar de stem van 

Steven is koel en vol teleurstelling en ze zegt: Godver, kun je niet iets 

anders zeggen.

Hij zegt: Wat nou?

Wat nou?

Ja. Ik wilde erbij zijn.

Je had erbij kunnen zijn.

Een korte stilte.

Was mijn moeder erbij?

Die ook niet.

Is die er nu?

Nee, ik moet haar nog bellen.

Godver.

Dan is de lijn stil. Zijn ademhaling is ook verdwenen, alsof hij de 
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hoorn tegen zijn borst drukt. Ze luistert. Dan zegt hij: Waarom heb 

je niet gebeld? En zonder haar antwoord af te wachten: Als je gebeld 

had, had ik misschien weg gekund.

Ik had geen tijd.

Hij vloekt en dan zegt hij: Je wist toch dat ik erbij wilde zijn.

Nee, zegt ze, dat wist ik niet.

Wat zeg je?

Anders was je er wel bij geweest.

Rot op, zegt hij en met een klap gooit hij de hoorn op de haak. Ze 

hangt op. Rot zelf op, zegt ze. Maar ja. Dat heb je al gedaan. Je doet 

niet anders, godverdomme.

Ze gaat naast het bed op de vloer zitten en ze kijkt naar Max en het 

kind geeft haar dat gevoel van kracht en geluk terug en ook nu denkt 

ze dat daar niets tussen kan komen en dat het een eeuwigheid zal 

duren. Het duurt echter tot halftien diezelfde ochtend, want dan be-

reikt haar een nieuwsbericht, in de krant, en de bezorger van het 

nieuws is de kraamhulp.

Ze wast zijn gezicht. Op de tafel naast het bed staat een bakje water, 

aan het voeteneinde gloeit de televisie, om haar hand kleeft een was-

handje en aan de bewegingen van dat washandje is af te lezen dat ze 

betaald wordt om hem te wassen. Ze heet Edyta en komt uit Polen. 

De gordijnen zijn dichtgeschoven, de kamer is schemerig. Ze gaat 

met het washandje over zijn voorhoofd, over zijn ogen, zijn neus, 

zijn mond. Op het scherm verschijnt een moeder die haar kinderen 

naar school stuurt met crackers in hun tas. De kinderen lopen de 

straat uit, de moeder zwaait.

Hij ligt heel stil in het bed. Hij maakt geen geluid. Hij kijkt naar 

de televisie. Zijn gehoor is heel slecht, dat was al zo. Alleen zijn ogen 

hebben leven. Zijn oogleden bewegen, zijn pupillen glanzen en vol-

gen de bewegende beelden.

Sinds hij niet meer kan praten, sinds duidelijk is dat hij nooit 

meer zal kunnen praten, dat er geen verbetering zal komen, praat 
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Edyta tegen hem. Als de televisie uit is. In haar eigen taal en ook in 

het beetje Nederlands dat ze kent.

Edyta vertelt hem wat voor weer het is. Ze vertelt hem wat ze op 

weg naar zijn huis gezien heeft: een groep toeristen die de straat 

blokkeerde, een stadsbus met een negerin achter het stuur, een ge-

bouw met een steiger waaraan een enorme reclameposter is gehan-

gen. Een liggende vrouw in bikini. Niet duur, die bikini.

Ze zingt slaapliedjes voor hem, in haar eigen taal, de liedjes die ze 

voor Agnieszka zong toen zij klein was en bijna de hele dag sliep of 

moest gaan slapen. Als ze zingt dan denkt ze aan haar.

Soms denkt ze dat hij naar haar borsten kijkt. Dat weet ze wel ze-

ker. Dan lichten zijn pupillen op. Eerst vond ze het vervelend. Dan 

wendde ze haar blik af en waste ze hem vlugger dan anders. Ruwer. 

Of had ze moeite hem zijn eten te geven. Maar nu weet ze dat hij 

naar haar kijkt en wast ze zijn gezicht grondig, langzaam. Extra lang-

zaam. Ze laat haar vingers heel langzaam van zijn linkeroor naar zijn 

hals glijden en ze lacht naar hem.

Ze is minstens vijfentwintig jaar jonger dan de vrouw met wie hij 

getrouwd is, die iedere ochtend de deur voor haar opendoet en dan 

naar haar werk gaat. Meestal staat de televisie al aan en kijkt ze ook 

naar het scherm, luistert ze naar de stemmen. Van de reclames leert ze 

het meest. Het Nederlands wordt duidelijk uitgesproken en de teksten 

verschijnen vaak ook nog in beeld. Ze leest de woorden en probeert de 

zinnen te onthouden. Ze herhaalt zinnen hardop en kijkt naar de man 

en probeert aan zijn ogen af te lezen of ze het goed uitspreekt.

Het intro van een nieuwsbulletin. Licht fl itst over het bed. Ze pakt 

het bakje, legt het washandje erin en brengt het naar de keuken. Zet 

het in de gootsteen. Als ze terug is in de kamer gaat ze weer bij het 

bed zitten. Middageditie is bezig. Twee vrouwen staan naast elkaar 

achter een desk. De blonde vrouw zegt: Het dorp reageert geschokt.

Op de achtergrond verschijnt een kaart van Nederland. In het 

noorden is een rode stip geplaatst. Er staat een naam bij die ze moei-

lijk uit kan spreken.
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De andere vrouw zegt: De verslagenheid is groot.

Edyta kent het woord verslagenheid niet. Ze herhaalt het in haar 

hoofd. Hoe de vrouw erbij kijkt. Het is een zwaar woord.

Het bulletin gaat verder. De vraag is: Hoe kon de hond in de slaap-

kamer komen? Beelden van een straat met geparkeerde auto’s. 

Kinderen kijken naar de camera. Een stem van een man vertelt dat 

de hond anderhalf jaar bij de familie was. Dan zegt de stem: De baby 

was acht dagen oud. Het gezin was erg gelukkig.

Edyta begrijpt wat er gebeurd is.

Een vrouw krijgt een microfoon voor haar mond en ze zegt: Ik zag 

ze bijna iedere dag lopen.

Op de achtergrond fi etst een jongetje.

Edyta kijkt naar de man. Zijn ogen zijn groot. Hij staart naar het 

toestel. Het is alsof hij zijn kiezen op elkaar zet, maar dat kan hij niet 

meer. Daar zit geen kracht meer in. Ze wacht tot hij met zijn ogen 

knippert, maar dat duurt heel lang en ze verplaatst haar blik naar de 

televisie en ze kijkt recht in de gele ogen van een hond. Hij kijkt ook. 

Zijn ogen veranderen weer, de glans verdwijnt en zijn mond gaat een 

stukje open en hij draait even zijn ogen naar de stenen muur naast 

het bed en Edyta kijkt ook en tussen de fotolijstjes die aan de muur 

hangen ziet ze een foto van net zo’n hond die tegen een achtergrond 

van struiken op een grasveld staat.

De bel rinkelt in het trapportaal en Evana draait zich om in bed, kijkt 

naar de wekker, dan naar het spijlenbed, en langzaam dringt het tot 

haar door wie er aan de deur kan staan. Ze loopt naar het trappen-

huis – haar rug, haar bekken, haar benen doen pijn – trekt aan het 

touw en een vrouw komt de drie trappen op gelopen. Ze ademt zwaar. 

Grijs haar dat bruin geverfd is. Een lange jas. Lippenstift. Hallo, zegt 

de vrouw en ze stelt zich voor en noemt de instantie waar ze voor 

werkt en ze schudden elkaar de hand. De vrouw herhaalt Evana’s 

naam en kijkt naar de tatoeage op haar hand, een kruis en drie punt-

jes, net als Steven heeft, en in de ogen van de kraamhulp ligt de on-
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zekerheid – of is het angst? – die ze wel vaker ziet bij mensen die 

denken dat ze de betekenis van die puntjes kennen.

De vrouw vraagt niet waar het kind is. Ze vraagt waar de papieren 

zijn.

In de slaapkamer.

Ze gaat de kraamhulp voor, wankel, langzaam, ze houdt zich vast 

aan de deurpost. Het kind ligt te slapen. Ga maar weer liggen, zegt 

de kraamhulp. Ze voelt een hand tegen haar rug, koud. Evana gaat op 

bed zitten en draait zich op haar zij. Ze schuift een kussen tussen 

haar benen.

Alles ligt daar op de kast.

De kraamhulp zet haar tas op de vloer, loopt naar de kast, pakt de 

papieren, gaat op de stoel zitten waar de verloskundige ook op zat en 

neemt de papieren door.

Als alles is ingevuld kijkt ze naar het bed, kijkt even naar het kind, 

legt een vinger onder zijn hand en licht zijn hand op.

Hoe heet-ie? vraagt ze en Evana geeft antwoord en de kraamhulp 

zegt: Hoi Max.

Ze legt haar hand even op het voorhoofd van het kind, precies zo-

als zij eerder ook deed. Tegen Evana zegt ze: Wat doet hij het goed.

Dan pakt ze haar tas. Ik heb iets voor hem, zegt ze. Ze haalt wat 

spullen uit haar tas – papieren, een krant, een agenda en een pakje – 

en dat pakje geeft ze aan Evana en als ze de papieren op het dekbed 

legt en de krant erbovenop zien ze allebei de vette letters van de kop.

Hond bijt baby dood.

Er staat een foto bij van een zwarte hond. Ondanks dat de foto 

vlekkerig is, herkent ze de hond meteen.

Evana staart naar de krant, het kind beweegt zijn handjes in zijn 

slaap, knippert een paar keer met zijn ogen en slaapt dan verder, en 

de kraamhulp zegt: Sorry hoor, sorry hoor.

Ze vouwt de krant weer dicht.

Jezus, zegt ze en ze komt iets overeind van de matras. Een kussen 

schuift op de vloer.


