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De grindkuil lag ongeveer anderhalve kilometer ten oosten van het

stadje en vormde een klein meer, zo diep dat ouders hun jongens onder

de zestien verboden om er te gaan zwemmen. Ik kende het alleen van

horen zeggen. Er werd gezegd dat het geen bodem had, wat ik opvatte

als de letterlijke waarheid, geOascineerd als ik werd door het idee dat je

ergens een gat kon graven en als je daar dan lang genoeg mee doorging,

vanzel≈ in China uitkwam.

Drie mannen die daar grind stonden te scheppen, hoorden op een

winterse ochtend kort voor zonsopgang iets wat klonk als een pistool�

schot. Of, zeiden ze tegen elkaar, het kon ook een terugslaande motor

zijn geweest. Van het ene op het andere moment werd het licht. Nie�

mand kwam door het aangrenzende veld naar de kuil toe gelopen en

ook de weg blee≈ leeg. Het geluid was niet van een terugslaande motor;

er was een pachtboer genaamd Lloyd Wilson doodgeschoten, en wat ze

gehoord hadden, was het vuurwapen waarmee hij vermoord werd.

Er volgde een gerechtelijk onderzoek en Wilsons oom, die al een

aantal jaren bij hem inwoonde en achter in de zestig was, verklaarde dat

hij de paarden aan het voeren was en de lantaarn van zijn neeO voorbij

had zien komen, op weg naar de koeienstal. De paardenstal en de koei�

enstal stonden ongeveer driehonderd meter uit elkaar. Het schot had

hij niet gehoord en hij had die ochtend ook niemand op de boerderij

gezien die er niet thuishoorde. Het huishouden bestond op dat mo�

ment uit Lloyd Wilson, zijn twee kleine jongens van zes en negen jaar

oud, zijn oude huishoudster en de oom, Fred Wilson.

Vervolgens werd de huishoudster verhoord, en zij verklaarde dat
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Lloyd Wilson op de laatste ochtend van zijn leven zoals gewoonlijk om

halfzes was opgestaan, zich had aangekleed en twee vuurtjes had ge�

stookt. Terwijl hij wachtte tot het hout in het keukenfornuis vlam vatte,

had hij met haar staan praten en grapjes gemaakt. Hij maakte een op�

gewekte indruk en verliet het huis fluitend. Tegen de tijd dat het ontbijt

klaarstond, was hij normaal gesproken klaar met melken en terug in de

keuken. Ze wist dat hij de stad in moest om daar een man op te halen

die hij had ingehuurd om nog wat maïs voor hem te pellen en dus vroeg

ze de jongste van de twee kinderen om te gaan kijken waar zijn vader

bleef. De jongen vroeg om een zaklantaarn, maar zij tuurde in het duis�

 ter en zei dat hij die niet nodig had, want hij kon de lantaarn boven de

openstaande staldeur zien branden. Al heel snel hoorde ze hem terug�

komen. Hij huilde. Toen ze de tochtdeur opendeed en hem riep, zei hij:

‘Papa is dood! Hij zit daar met zijn ogen open, maar hij is dood...’

Wie gelooft er nu een kind. Ze negeerde hem, duwde hem opzij

en rende naar de schuur. Wilson zat op een melkkruk in de middelste

stal en zijn lichaam hing onderuitgezakt tegen de scheidingswand. Ze

pakte zijn hand en riep: ‘Lloyd, in godsnaam, wat is er met je?’ Ze dacht

aan een hartverlamming, oO misschien een beroerte. Zoals het kind al

gezegd had, hij zat daar met zijn ogen open, maar hij was dood.

De huishoudster en Fred Wilson deden wat hun te doen stond, dat

wil zeggen, zij liep terug naar huis om een aantal mensen te bellen, en

hij ging door met koeien melken, waarna hij ze de wei in stuurde en bij

het lichaam bleeO wachten totdat de begrafenisondernemer en zijn

assistent kwamen om hem mee terug te nemen naar Lincoln. De rigor

mortis was al ingetreden en om hem van zijn kleren te kunnen ont�

doen, moesten ze de mouwen van zijn overjas knippen. Daarna deden

ze zijn overjas uit, zijn jasje, zijn corduroy vest en flanellen overhemd,

en ten slotte zagen ze een kleine rode vlek op zijn onderhemd, ter hoog�

te van het hart.

In die tijd – we spreken over de vroege jaren twintig – deden de

meeste inwoners van Lincoln ’s nachts hun deur nog niet op slot, en als

ze het wel deden, was dat alleen uit angst voor inbraak. In de avond�

krant stond weleens dat er een man was gearresteerd wegens versto�

ring van de openbare orde, maar dan ging het om dronkenschap. Als

ik niet beter wist, zou ik hebben gedacht dat geweld ook nauwelijks
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een kans kon krijgen in een streek waar de huizen zo dicht op elkaar

stonden en nergens door hoge muren werden omheind; het zou nog

niet meevallen daar een aOgelegen plekje te vinden waar je ongestoord

je gang kon gaan, zonder een toevallige getuige in de buurt o≈ iemand

die gewoon nieuwsgierig was. Maar lees dan de volgende zin, a�om�

stig uit een geschiedkundig overzicht van Logan County, gepubliceerd

in 1911: ‘Hoewel er in deze streek ongeveer vijftig schietincidenten

met fatale afloop hebben plaatsgevonden (...) waren daarbij vrijwel

nooit mensen betrokken die in brede kring bekend waren, oO een zeker

aanzien genoten in de plaatselijke gemeenschap.’ Als er wel iemand

werd neergeschoten, neergestoken oO doodgeknuppeld, gebeurde dat

meestal in een mijnwerkershut, ergens in een achterbuurt oO op een

veraOgelegen boerenhoeve, al brengt het boek één misdrijO ter sprake

dat plaatsvond in een huis opTenth Street, één straat verwijderd van het

huis waar wij woonden toen ik klein was. Wat de moord op Lloyd Wil�

son onderscheidde van alle andere, was een feit zo schokkend dat

de plaatselijke krant, de Lincoln Courier�Herald, een aantal dagen aar�

zelde om het te publiceren: de moordenaar had met een scheermes

een oor van de dode aOgesneden en het daarna meegenomen. In dat

prefreudiaanse tijdperk vroegen de mensen zich nog niet aO oO dat oor

misschien een substituut was voor iets anders; ze huiverden alleen

maar.
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De moord op een pachtboer die ik zelO nooit gezien heb, zou mij waar�

schijnlijk nooit vijftig jaar lang zijn bijgebleven, als (a) de moordenaar

niet de vader was geweest van iemand die ik kende en (b) ik later niet

iets gedaan had waarvoor ik me achteraO gezien schaamde. Dit gedenk�

schrift – als je het zo kunt noemen – is een indirecte, schamele poging

om iets goed te maken.

Maar voordat ik daar nader op kan ingaan, moet ik eerst iets anders

ter sprake brengen. Toen de jaren van mijn vader begonnen te tellen en

het verleden een grotere rol begon te spelen in wat hij te berde bracht,

vroeg ik hem op een dag naar mijn moeder. Ik wist hoe ze geweest

was als moeder, maar ik wilde nu weleens van iemand horen hoe ze

geweest was als mens. Tot mijn verbazing zei hij: ‘Het heeft geen zin

dat allemaal weer op te rakelen,’ waarmee hij mij niet alleen de mond

snoerde, maar ook allerlei vragen bij mij opriep, vanwege de bruuske

toon waarop hij het zei: voelde hij na al die jaren gewoon niet meer

zoveel voor haar, o≈ juist wel, maar vond hij dat ongepast? Hoe dan ook,

hij wilde niet met mij over haar praten.

Er zijn maar weinig families die niet vroeg o≈ laat door onheil wor�

den getro^en, maar in de jaren tussen 1909 en 1919 kreeg de familie

van mijn moeder wel heel veel tegenslagen te verwerken. Toen mijn

grootvader een nacht in een oude boerderij doorbracht, werd hij in zijn

oor gebeten door een rat oO een fret, en drie maanden later overleed

hij aan een bloedvergiftiging. De enige broer van mijn moeder kreeg

een auto�ongeluk en verloor daarbij zijn rechterarm. Haar jongere zus

gooide petroleum op een haardvuur dat maar niet wilde ontvlammen,
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met als gevolg dat haar kleren in brand vlogen en zij voor de rest van

haar leven de littekens droeg. Toen mijn oudere broer vijO was, blee≈ hij

met zijn voet in een draaiend koetswiel steken.

Ik was zo klein toen dat allemaal gebeurde dat ik er óO niets vana≈

wist, óO dat het volstrekt langs me heen ging, om het zo maar eens te

zeggen. Wanneer mijn broer zich ’s avonds uitkleedde, zette hij zijn

kunstbeen tegen een stoel. Omdat we een kamer deelden, was dat been

mij net zo vertrouwd als zijn pet o≈ honkbalhandschoen. Hij had een

hekel aan zelfmedelijden en oudere mensen zagen er altijd op toe niets

te laten blijken van hun verdriet over wat er gebeurd was. Wat ik dacht

van zijn‘aandoening’ had ik diep weggestopt in mijn onderbewuste (als

er tenminste zoiets bestaat), zodat ik er niet bij kon.

Mijn jongere broer was geboren op nieuwsjaardag 1918, toen de

griepepidemie op haar hoogtepunt was. Mijn moeder stierO twee dagen

later aan een dubbele longontsteking. Dat was de laatste van de cata�

strofes. Het ergste wat kon gebeuren, was gebeurd en alles had zijn

glans verloren. Ongelovig ondergingen we de rouwkrans aan de deur,

het komen en gaan van de begrafenisondernemer, het voedsel dat

werd binnengedragen, de allesoverheersende geur van witte bloemen

en alles wat daarbij kwam kijken, en ook nog de eerste van een reeks

huishoudsters, die voor de baby zorgde en aan tafel op de stoel van mijn

moeder zat. AchteraO gezien lijkt het me meer dan waarschijnlijk dat

die vaalgele vrouw met haar platte boezem daar zelO nog de meeste

moeite mee had. Ze kwam uit een wereld waar wij niets van aO wisten,

en ik kan me niet herinneren dat ze ooit een dag vrij had. Misschien

heeft ze geprobeerd een moeder te zijn voor mijn broer en ik, maar ze

had het niet in zich om onze weerstand te breken. We wisten wat we

gehad hadden, en we lieten ons niet in de luren leggen door enige vorm

van valse genegenheid.

De zussen van mijn moeder, de zussen van mijn vader en mijn

grootmoeder, ze hielden ons allemaal in de gaten. Hadden ze dat niet

gedaan, dan weet ik niet wat er van ons terecht was gekomen, daar in

dat droevige huis waar nooit iets veranderde, waar het leven tot stil�

stand was gekomen. Mijn vader was kapot van de dood van mijn moe�

der. ’s Avonds na het eten drentelde hij rond en ik liep met hem mee,

met mijn arm om zijn middel geslagen. Ik was tien jaar oud. Hij liep van

COS..MAX..totziens..pr5  30-09-2009  13:42  Pagina 10



11

de woonkamer naar het voorportaal, draaide zich dan om en liep langs

de oude staande klok naar de bibliotheek, en van de bibliotheek naar de

woonkamer. O≈ hij liep van de bibliotheek naar de eetkamer, door een

andere deur naar de woonkamer en van daaruit terug naar het voor�

portaal. Omdat hij niets zei, deed ik dat ook niet. Als hij op het punt

stond te keren, moest ik raden naar welke kamer hij wilde, want anders

botsten we op elkaar. Zijn ogen zagen dingen die elders waren, en zijn

gezicht zag asgrijs. Uit gesprekken die hij voerde waar ik bij was, wist

ik dat hij gekweld werd door het idee dat hij schuld droeg voor wat er

gebeurd was. Als hij nu maar deze oO gene voorzorgsmaatregel had

getro^en... Maar dat was niet waar, in de verste verte niet. In een tijd dat

de epidemie als een razende om zich heen greep en de mensen het ad�

vies kregen om grote menigtes te vermijden, waren hij en mijn moeder

in een overvolle trein naar Bloomington gereden, vijftig kilometer ver�

derop, waar een ziekenhuis was met betere faciliteiten dan in Lincoln.

Maar zelfs als ze haar baby thuis had gebaard, zou ze die griep hebben

gekregen. Ze zou zijn besmet door mijn broer, mijn vader oO mij. Ziek

werden we allemaal.

Naar de gedachten van mijn broer kon ik alleen maar raden. Hij

wilde ze niet met mij delen. Ik bestudeerde de blik in zijn groenbruine

ogen en schrok: als ik niet beter wist, zou ik denken dat hij zich ge�

kwetst voelde door iets en te trots was om erover te praten. Maar tegelijk

nauwelijks in staat om het te verbergen. ’s Avonds kleedden we ons uit,

stapten in bed en vielen in slaap, zonder gebruik te maken van de duis�

 ternis om ons hart bij elkaar te luchten. AchteraO gezien komt me dat

vreemd voor. Maar toen niet. We waren heel verschillend, maar toch

kende hij mij van haver tot gort, dat wil zeggen, hij kende mijn zwakhe�

den en wist daar misbruik van te maken, met als gevolg dat ik het niet

aandurfde mijn gevoelens met hem te delen. Ik ben ook bang dat ik

hem wel erg vaak verklikt had. Ik heb geen idee hoe hij gereageerd zou

hebben. Wat ik hem niet vertelde, over de anderhalve meter die onze

bedden van elkaar scheidde heen, was dat ik maar niet begreep waar�

 om dit ons was overkomen. Het leek een vergissing. En vergissingen

kon je rechtzetten, maar deze niet. Tussen de situatie van vroeger en

die van nu bestond een klooO die niet gedicht kon worden. Ik moest een

andere verklaring zien te vinden dan de werkelijke, namelijk dat we net
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zo vatbaar waren voor het ongeluk als wie ook, en misschien wel omdat

ik zo vaak met mijn vader door het huis struinde, had ik steeds het ge�

voel dat ik per ongeluk ergens naar binnen was gelopen waar ik dat niet

had moeten doen, zodat ik niet meer terug kon naar de plek waar ik

nooit had weg gewild. In werkelijkheid was het andersom: we hadden

nog altijd hetzelfde dak boven ons hoofd en er was er niets veranderd,

behalve dat zij op de begraafplaats lag.

Als ik thuiskwam uit school deed ik wat ik altijd gedaan heb, name�

lijk lezen, ineengedoken op het zitje in de vensternis van de biblio�

theek, oO ruggelings op de grond met mijn voeten op een stoel, in de

donkerste uithoek die ik kon vinden. Het wemelde in huis van de plek�

ken om te lezen; ik voelde me daar in mijn element en las er telkens

weer dezelfde boeken. Kinderen ontlenen vaak troost en houvast aan

alles wat hun door en door vertrouwd is: een paraplubak, een glazen as�

bak met fel gekleurde sigarenbandjes in de bodem, een haardstel, o≈

wat ook. Ik zocht steun bij deze en andere alledaagse voorwerpen, bij

de twee grote iepen die het huis beschutting boden tegen de hitte van

de zon, de trompetbloem naast de achterdeur, de witte seringenstruik

onder het raam van de eetkamer, de comfortabele rieten stoelen op de

veranda en de schommelstoel die met zijn knierp... knierp... bijdroeg aan

de geluiden van de zomernacht, en zo hield ik me dag in dag uit staan�

de.

Mijn vader hield zich dag in dag uit staande door trouw naar zijn

werk te gaan. Hij was de hoofdvertegenwoordiger voor Illinois van een

kleine brandverzekeringsmaatschappij en reisde de hele staat door

om risico’s te inspecteren en goede banden te onderhouden met plaat�

selijke verzekeringsagenten, zodat ze zijn bedrijO meer klanten zouden

bezorgen. Op zaterdagochtend zat hij in zijn bibliotheek, controleerde

zijn inspectiestrookjes en vinkte ze af, en als hij dan een hele stapel had

verzameld, ga≈ hij ze aan mij, waarna ik op de grond ging zitten en ze

begon te ordenen, alfabetisch en op plaatsnaam, trots dat ik hem kon

helpen. Hij vertrok op dinsdagochtend, met een valies dat zwaarbela�

den was met voorbedrukte formulieren, en op vrijdagmiddag keerde

hij terug in een huishouden dat wemelde van de problemen waar hij

door gebrek aan ervaring niet goed mee om kon gaan. Zijn verdriet was

van de geduldige, uitzichtloze soort. Hij sliep nog steeds in het bed dat
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hij met mijn moeder gedeeld had en probeerde te doen wat ze van hem

gewild zou hebben, maar naarmate de tijd verstreek, vermoed ik dat

hij steeds minder goed wist wat dat was. Hij ga≈ haar sieraden weg, en

belangrijker nog, haar kleren, zodat ik haar kastdeur niet meer kon

opentrekken om ernaar te kijken.

Ik hoorde toe hoe de ene na de andere vriend van de familie hem op

het hart drukte dat alleen de tijd zijn wonden kon helen, en hoewel hij

dan zei: ‘Ja, dat weet ik,’ hoorde ik aan zijn stem dat hij er geen geloo≈

aan hechtte. Eens per week ging hij het huis door om alle klokken op

te winden, te beginnen met de staande klok in het voorportaal. De

uren� en minutenwijzers volgden trouw hun rondes en het buiten�

licht bevestigde wat ze zeiden: het was tijd om op te staan, het was

namiddag, het was avond, met de duisternis die zich opdrong aan de

vensterruiten. Wat de vrienden van de familie zeiden, is waar. Voor

sommigen. Voor anderen kunnen de wijzers van de klok hun rond�

jes blijven draaien tot sint�juttemis, maar ze zullen nooit iets helen. Ik

weet niet hoe het mijn vader gelukt is zijn verdriet te verwerken.

Ik weet alleen dat het meer dan een jaar duurde voordat hij weer een

beetje kleur op zijn wangen kreeg en kon glimlachen als iemand een

grapje maakte.

Als er over mijn moeder werd gesproken, was dat altijd in gemeen�

plaatsen – hoe fantastisch ze was, het talent dat ze had om de mensen

om haar heen op te vrolijken, enzovoort – en ik leerde daar niets uit wat

ik niet al wist. Het was alsoO ze haar niet meer zo duidelijk voor zich za�

gen, na wat er met haar gebeurd was. En na wat er met ons gebeurd was.

Ze vond het nooit leuk om gefotografeerd te worden en we hadden

maar een paar kiekjes van haar, plus één geposeerde foto van toen ze

begin twintig was, met opgestoken haar en een zwart fluwelen lint om

haar keel. Ze was nog maar achtendertig toen ze stierf, maar ze was

zwaar geworden, zoals dat toen wel vaker gebeurde met vrouwen. De

mond en de zachte bruine ogen waren duidelijk die van haar. De rest

herkende ik niet, hoewel ik bereid was te geloven dat ze er ooit zo had

uitgezien. Mijn vader was er ook niet tevreden mee, en hij had de foto�

graaO van destijds gevraagd o≈ hij de foto kon retoucheren, zodat ze wat

meer op een volwassen vrouw leek. Het resultaat daarvan was een af�

beelding waarvan ik zeker wist dat mijn moeder er nooit op geleken
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had, vaag en geïdealiseerd, alsoO ze ons niet eens als haar kinderen zou

herkennen. Mijn moeder kon soms boos worden en haar zel¤eheer�

sing verliezen, maar niet deze vrouw, die stierO voor haar tijd gekomen

was en een diepbedroefde man en drie moederloze kinderen had ach�

tergelaten. De geretoucheerde foto kwam in te staan tussen mij en het

gezicht dat me was bijgebleven, en ik vond het steeds moeilijker om me

mijn moeder voor de geest te halen zoals ze werkelijk geweest was. Te�

gen de tijd dat ze me alleen nog in heel algemene trekken voor de geest

stond, herinnerde ik me nog wel het geluid van haar stem en daar

klampte ik me aan vast. Ook klampte ik me vast aan het idee dat alles

precies zo moest blijven als vroeger, en dat als we dan geen stap zouden

verzetten van de positie die we op dat moment innamen, we op een o≈

andere manier konden weerkeren tot het leven van vóór haar dood. Ik

wist dat het geen rationele gedachtegang was, maar het alternatie≈– dat

mensen die sterven ook echt verdwenen zijn en dat ik haar nooit meer

zou weerzien – was meer dan ik toen en nog lange tijd daarna kon ver�

dragen.

Toen mijn vader oud was, overviel hij mij met de mededeling dat hij

geweten had wat mijn moeders dood voor mij betekende, maar dat

hij geen idee had wat hij daaraan kon doen. Het zou al heel veel hebben

geholpen, bedacht ik, als hij mij dat indertijd gezegd had. Dat hij het

toen niet deed, was misschien omdat hij dacht dat hij, oO wie dan ook,

niets voor me kon betekenen. OO misschien dacht hij dat ik elke toena�

dering van hem zou hebben geweigerd. Toen ik klein was, had ik wel�

eens oorpijn, en dan ging ik naar hem toe om te vragen o≈ hij sigaren�

rook in mijn oor wilde blazen. Hij stopte dan met praten, haalde me

naar zich toe en terwijl hij met zijn lippen bijna mijn oor raakte, blies hij

er warme rook in. Dat werkte niet slechter dan welke remedie ook, en

het was een vorm van lichamelijke intimiteit. Toen het op een avond

tijd was om naar bed te gaan – ik weet niet meer hoe oud ik was, mis�

schien vijO oO zes – en zoals gewoonlijk mijn moeder goedenacht kuste

en daarna naar mijn vader liep om me naar hem voorover te buigen, zei

hij dat ik daar te oud voor was geworden. Volgens de maatstaven van die

tijd en die plaats was dat misschien waar, maar toch wilde ik hem kus�

sen. Hoe kon ik anders mijn gevoelens voor hem uiten? Dat vertelde

hij me toen niet, en later ook niet. En op dat moment begonnen mijn
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gevoelens voor hem te veranderen; ik werd voorzichtig, afstandelijk.

Overal op Ninth Street woonden kinderen met wie ik kon spelen, en

dat deed ik ook weleens, maar het liefst speelde ik alleen. Op de mooi�

ste dag van de lente blee≈ ik binnen en las Tik�Tok o≈ Oz. En als ik geen

zin meer had om te lezen, sloot ik me op in een verduisterde kamer en

speelde met mijn projector voor ansichtkaarten en een speelgoedthea�

ter dat ik gemaakt had van dun bordkarton. Mijn vader maakte zich

daar veel zorgen over, niet alleen omdat ik zo weinig buiten kwam,

maar ook omdat hij zich afvroeg hoe ik later aan de kost moest komen

als ik me met zulke dingen blee≈ bezighouden. Er was niets grappigs o≈

vreemds aan die manier van denken. We zijn wat we zijn, en hij was een

zakenman; wat hem betreft, was dat het hoogste wat je kon bereiken.

Zo nu en dan veegde hij een van mijn zel¤edachte bouwsels van tafel,

en dan moest ik alle stukjes bij elkaar zoeken en een plek vinden waar

hij niet was om me weer op mijn gemak te kunnen voelen. Als hij zijn

ergernis kenbaar maakte o≈ iets zei wat ik niet leuk vond, kon ik mijn

tranen niet bedwingen, en daardoor werd zijn ergernis alleen maar

groter. Als hij zich van mij a�eerde, voelde dat also≈ hij mij had opge�

geven. Was ik dan niet het soort zoon dat hij wilde? Dat zei hij nu ook

weer niet. Het is voor volwassenen nu eenmaal lastig hun emotionele

reacties een beetje in toom te houden. Kinderen voelen gewoon wat ze

voelen, en ik wist dat ik niet mijn vaders oogappeltje was.

We waren beiden kinderen van onze tijd. Het lijkt me sterk dat het

syndroom van de strenge�zakenman�met�overgevoelige�en�artistie�

ke�zoon nog bestaat. Vaders leven tegenwoordig met hun volwassen

zonen mee en geven hun een kus als ze daar zin in hebben, en wie kan

nog zeggen wat overgevoeligheid is, als je bedenkt wat er allemaal is om

gevoelig voor te zijn.

Toen er genoeg maanden van de kalender waren gescheurd om de

vrienden van mijn moeder het idee te geven dat ze mijn vader te eten

konden vragen, deden ze dat ook. En hij kleedde zich netjes aan en

ging. Natuurlijk probeerden ze hem te koppelen, en net als alle kop�

pelaars hadden ze daar zo hun eigen motieven voor. Ik betwijfel o≈

hij hun hulp nodig had. Hij was nog maar begin veertig, had er altijd
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goed uitgezien en hield van vrouwen; het zou vreemd zijn geweest

als hij niemand had gevonden die bereid was ook van hem te houden.

Ik had in die tijd geen flauw benul van de seksuele en emotionele

behoeftes van een man van zijn leeftijd. Hij was gewoon mijn vader,

en ik ging ervan uit dat hij de rest van zijn leven‘trouw bleeO aan de her�

innering van mijn moeder’, zoals ik het volwassen mensen had horen

zeggen.

Hij had zijn sociale contacten en ik had de mijne. Onze school�

klas besloot een feestje te houden met Halloween en de vraag was waar

dat moest plaatsvinden. Ik bood aan om het bij ons thuis te doen, en dat

aanbod werd aanvaard. Toen ik mijn vader op de hoogte bracht, schud�

de hij bedenkelijk zijn hoofd en vroeg wat ik dan wel van plan was. Ik zei

dat ik een pompoen wilde uithollen en wat maïsstengels in de woon�

kamer zou neerzetten. Het idee van dat feest stond hem enorm tegen;

het betekende extra werk voor de huishoudster en de volgende keer

moest ik het eerst komen vragen voordat ik zoiets aanbood. Omdat

ik al had toegezegd, mocht het doorgaan, op voorwaarde dat we de

achtertrap gebruikten en het feest zich beperkte tot een leegstaande

personeelskamer. Mijn moeder was er niet om hem te vertellen dat

zoiets echt niet kon, en dus gebeurde het zo. Met een gevoel van diepe

schaamte voerde ik de onderwijzeres en mijn klasgenoten mee door

de fel verlichte, vroeger zo gastvrije vertrekken en door de eetkamer

naar de provisiekamer, waarna we de smalle, onaanlokkelijke achter�

trap beklommen. Er was niemand die het zelfs maar een beetje raar

leek te vinden. Ik gelooO niet dat het een heel leuk halloweenfeestje

was. Wat me na al die jaren is bijgebleven, is een voorval dat zich af�

speelde bij de wasmand, in de achtergang. De onderwijzeres was tot

‘slachto^er’ gekozen; ze ging op een stoel zitten en liet zich blind�

doeken. Maar ineens voelde ik schroom om verder te gaan. Ik maakte

een gebaar naar een van de meisjes, dat mijn plaats innam. Toen de

onderwijzeres haar blinddoek aOdeed, glimlachte ze van plezier, omdat

een kleine jongen... omdat ze dacht dat een kleine jongen haar gekust

had.

[s]
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