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*JEANNE. Or the Western Touch

Am I Evil ?Evil ?

JEANNE. Or the Western Touch * presents
Am I

Am I  Evil  ?  is a collective journey that explores the evil inside each of us through 
the use of erotic writing. In this journey, a group of writers look into dynamics and processes 
of discrimination, nanoracism, marginalization, exoticization, abuse and seduction, through a 
methodology of peer-to-peer reviewing.
Am I  Evil  ?  draws on the life of African art dealer Jeanne Walschot (1896 – 1977), 
including the controversial erotic relationship she had with her own collection made of 
artifacts looted by other colonisers.
The booklet you are reading collects the texts written by 15 writers who embarked upon 
Am I  Evil  ?  journey on August 2022.
You can download and print it fully or partially and read the texts in the order you prefer - 
this is why they all start with page number 1 and no alphabetical or other order was chosen 
for the layout. You can decide to fold the pages and make your own booklet of selected texts 
or keep the pages fully open and staple them.
Together, they mirror an ongoing personal and collective exploration process.
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Maite Vanthournout



 A. grist de smartphone uit mijn handen. Ik zie hoe haar lach haar gezicht vrij maakt 
van alle spanning. Dit is iemand anders dan de persoon die de voordeur wijd openzwaaide 
en tegelijkertijd liet blijken dat ze haar enthousiasme om mij terug te zien wat wilde 
temperen, gezien mijn vlucht de vorige keer. A. scrolt door mijn foto’s en kijkt me af en 
toe aan. Ik omklem de halflege tumbler met appelsap alsof ik opnieuw naar de dij van mijn 
moeder tast, ergens in de gangen van de lokale supermarkt.
 Telkens wanneer moeder een persoon herkende, sneed ze die de pas af met haar 
winkelkar. Ik liet me vanzelf terugzakken met mijn wangen zo bol als een anemoonvisje dat 
zich niet wil opdringen in de pikorde. Ik trok toch de aandacht. ‘Ze is een beetje verlegen.’ 
Mijn zwijgzaamheid moest steeds worden toegelicht met dat ene zinnetje. Zolang ik 
achter haar linkerdij mocht schuilen, maakte het me niet echt uit hoe moeder over mij 
sprak. Het lachje met gesloten lippen van de buurvrouw of de burgemeestersvrouw nam 
ik er dan bedeesd bij.
 De duim van A. zweeft boven een foto van mij tussen een paar oude 
schoolvriendinnen. Ze hinnikt. Het appelsap laat ik zo traag mogelijk door mijn keel 
lopen. Na twee en een halve tel is het al op. Het duurt nog drie tellen voor het gehinnik 
ophoudt. Dan pas zet ik het lege glas terug. Netjes op het kurken bierviltje. Geluidloos, 
zodat A.’s lompe reactie niet zomaar wordt weg geklingeld. Mijn stilte werkt nu andersom, 
ze is een spiegelzaal waarin de ander niet kan ontsnappen aan zichzelf. A. wil met haar blik 
opnieuw iets duidelijk maken, maar ze brengt me in de war. Ze doet alsof ze me voor de 
eerste keer ziet. 
 ‘Moh!’ Gretige stappen weergalmden tussen de winkelschappen.
 ‘Op zoveel foto’s lijken je lippen te verdwijnen, zo stijf heb je ze op elkaar geklemd, 
en je mondhoeken, die wil je plooien in een lach maar ze krommen toch lichtjes naar 
beneden. Net zo een …,’ A. hapt naar adem alsof ze een nieuwe lachbui voelt opwellen, 
‘zo een ongemakkelijke white people smile’. Ze barst niet in hinniken uit, maar aan de 
pretlichtjes in haar ogen kan ze niets doen. A. schuift dichter naar me toe om mij nog 
ongemakkelijker te doen voelen. Of wil ze gewoon mijn smartphone teruggeven?
 ‘Ziezo,’ zegt ze met een licht sarcasme dat ik nog net kan ontwaren. Ik krijg het warm 
wanneer ik terugdenk aan onze dronken eerste keer en aan A.’s tong in mijn mond. Op mijn 
scherm zie ik een aanvaard volgverzoek. Ik bedwing mijn mondhoeken. Het is mijn beurt.
 Wanneer ik naar A.’s profiel scrol, staart een serieuze figuur me aan met een gelaat 
dat half slagschaduw, half zongebruinde huid is. Ze blijft witter dan wit, dat wel, met van 
die blonde haren die een magische schijn krijgen bij tegenlicht. A. leunt zo dicht tegen 
me aan dat ik haar adem voel in mijn nek, waardoor ik automatisch mijn adem inhoud. 
Ik weet niet of ik wil omkijken naar A. of niet. Misschien zal ik gewaar worden dat ze mij 
bestudeert, of wacht mij de teleurstelling te ontdekken hoe A. over mijn schouder heen 
de foto van zichzelf bewondert en misschien stiekem hoopt dat ik hetzelfde doe, nu ze 
me bij haar volgers heeft toegevoegd.

 ‘Wil je nog wat sap?’ Met deze banale vraag sleurt ze ons uit de impasse. Haar 
mysterieuze profielfoto geeft het haar zeker niet na, maar A. bespeelt graag conversaties 
door gewoon te praten om te praten. Moeder aarzelde nooit om met overbodige 
woorden conversaties aan te zwengelen. Ik hoor opnieuw haar gehuichelde kreetje van 
verrassing. Twee vrouwen die in hetzelfde dorp wonen, komen elkaar tegen in de gang 
met verzorgingsproducten. ‘Moh!’ riep moeder. Het woordje kwam overtuigend over, ook 
al had de ontmoeting weinig te maken met toeval, net zoals A.’s vraag weinig te maken 
heeft met het feit of ik al dan niet sap wil. Ik vraag me af of A. daarnet gemerkt heeft dat 
ik uit een leeg glas dronk, dat ik dus aan het playbacken was geslagen. Was onze eerste 
tongkus daarom zo spontaan verlopen? Omdat de een praat om te praten en de ander uit 
lege glazen drinkt?
 ‘Misschien straks,’ antwoord ik, ‘ik zou naar het toilet moeten.’ Verlegen mensen 
moeten lang hun plas kunnen ophouden. Zodra de drang opkomt, gaat er nog een half 
uur voorbij voor ze de vraag, die nooit een vraag is, durven te stellen. Ik blaas mijn 
spiegelbeeld moed toe zoals ik dat zo vaak doe op de zeldzame avonden uit. In openbare 
toiletten komt het erop aan om ondanks de urinedampen en andere drassige geuren toch 
respijt te vinden. 
 ‘Ze is een beetje verlegen,’ zag ik A. daarnet denken, wanneer ze mij met een 
opgetrokken wenkbrauw de weg wees. Uit moeders mond klonken de woorden altijd als 
een verontschuldiging, ook al had ze er geen reden toe. Moeder sprak de waarheid.
 Ik probeer te werken aan mijn verlegenheid, die me nog steeds overvalt, ook al 
vond A. dat de vorige keer heel cute. Het wordt juist erger wanneer mensen dat op 
een of andere manier aantrekkelijk beginnen te vinden. In A.’s toiletkamertje zijn de 
bloemmotieven met de hand geschilderd. Ik kan niet inschatten hoe scherp mijn oksels 
ruiken door de agressieve aroma’s van de geurstokjes. Er liggen tampons op een schaaltje 
– bijna ter degustatie.

 Moeder heeft van mij niet zozeer een verlegen, als wel een stiekem kind gemaakt. Een 
afgestorven eicel achterhouden was geen kinderspel. Het is niet omdat iets klein is, dat 
het daarom makkelijk te verstoppen valt. De handboeken beweerden dat het normaal was 
om vanaf je twaalfde te bloeden, maar toch kwamen de maandstonden met schaamte. Ik 
was het zesde van de lagere school doorgekomen zonder, maar mijn beste vriendin had 
het wel al moeten doorstaan. Ik zag haar plastic vierkantjes wegmoffelen in te krappe 
broekzakken. Ongeacht het type verband hadden ze steeds een schreeuwerig kleurtje en 
hun luide geritsel bracht mijn vriendin bijna aan het huilen. De personen in de toilethokjes 
naast haar zaten allemaal mee te luisteren naar haar geknoei met de verpakking en de 
flapjes die overal aankleefden – vingers, schaamhaar, het plakgedeelte zelf – behalve waar 
het telt, mooi in het midden van haar slip. Aan het begin van de zomer ontdekte ik mijn 

eerste bloedvlek. Ik hield mijn menstruerende lichaam op een afstand en beperkte 
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mijn reactie tot stille handgebaren. Een velletje om het bloed weg te vegen en daarna 
twee velletjes voor daar beneden, om zeker te zijn dat er niets besmeurd werd. Daarmee 
was alles afgehandeld.
 Tussen de volgende drie keren zaten er maandenlange tussenpozen. Ik spoelde mijn 
bevlekte broekjes in het bad en liet ze drogen achter een struik in de tuin voor ik ze in 
de wasmand wierp. Er kwamen stilaan halve rollen wc-papier aan te pas en de stiekeme 
voorwasjes begonnen iets te veel te lijken op de scènes van de eerste plaag – in de 
godsdienstles had de juf een animatiefilm over de jonge Mozes afgespeeld. Ik verzweeg 
mijn nieuwe lichaamswetten uit zelfbehoud. Tot het verzwijgen niet meer houdbaar was 
en het verstoppen problematischer dreigde te worden dan het bloeden. Toen ik wist 
dat de stof van mijn slip na een nacht al stijf van het bloed zou raken, slaakte ik bij de 
eerste tekenen een gilletje, zodat moeder mij duidelijk kon horen. Haar verwarring sloeg 
voor een fractie van een seconde om in irritatie. Ik was ongesteld geraakt tijdens de 
voorbereidingen van een familiediner, die ze nu moest onderbreken voor een trip naar de 
supermarkt. Ik hoefde niet mee. Tijdens het diner gaf ik de olifant in de kamer de naam 
Jumbo, naar jumbotampons.

 Ovengebakken maar niet geglaceerd. Ik neem het schaaltje op. Overduidelijk 
asymmetrisch. Klein genoeg om mee te pikken. Nauwelijks een pronkstuk en toch geen 
prul, want het gaat tenslotte nog steeds om een creatie van A., ook al is ze fotograaf. 
 ‘Hoeveel is dit waard?’ vraag ik, terwijl ik met het schaaltje zwaai en de zitruimte 
opnieuw betreed. De tampons liet ik achter bij de geurstokjes. Er staat een wijnglas op mij 
te wachten. A. heeft het tot de rand gevuld met grenadine en vruchtenmix. Daarna moet 
ze de kamer hebben verlaten – mijn gebaar gaat verloren in de leegte.
 ‘Standaardprijzen beginnen vanaf vijftig euro,’ klinkt het boven me. Dat wist ik. Sinds 
onze eerste date heb ik haar website zo vaak bezocht dat ik de prijzencatalogus zo goed 
als volledig vanbuiten ken.
 Ik volg A.’s stem en loop de wenteltrap op; vraag me af of A. mij dan toch van bovenaf 
heeft zien zwaaien met het schaaltje. Waarschijnlijk niet, want ze staat achterin, waar de 
slaapruimte overgaat in een badkamer. Opnieuw geen tussenmuren. Het huis van A. zou 
ongepast open zijn, mocht ze geen fascinatie hebben voor vouwschermen. In alle soorten 
en maten duiken ze op. Dat was me de vorige keer ook al opgevallen.
 ‘Minder zwaar dan boekenkasten, maar wel pedanter,’ vertelde ze bij mijn eerste 
bezoek een week geleden.
 ‘Ik vind ze juist lichtvoetiger,’ antwoordde ik. Mijn aandacht werd gegrepen door de 
reeks dansende figuren die mij het zicht op haar atelier ontnamen.
 ‘Op een goeie manier,’ voegde ik er snel aan toe. Verspilde adem, want A. had mijn 
waardeoordeel sowieso al aangenomen als een compliment. Wat wonderen tussen ons 
deed ontstaan. Ik heb die avond haar mond ook onder mij kunnen voelen.

 De vouwschermen boven zijn dichtgeklapt en ik kan inkijken tot waar een badkuip 
op vier leeuwenpootjes de wacht houdt. Mijn geaarzel moet voelbaar zijn. Ik blijf 
bovenaan de trap staan. We hadden afgesproken dat ik kon blijven slapen. A. had erop 
aangestuurd. Ik vermoed dat ze dat deed omdat ik de vorige keer met mijn schoenen 
in de hand was weggeslopen, de trap af. Dit afspraakje voelt aan als een herkansing. En 
toch, het spottende glas grenadine en het nog vrij vroege tijdstip, rond drie uur, geven 
mij gemengde signalen. Bedtijd zal pas later komen, of helemaal niet. A. wou deze keer al 
op de middag afspreken. Op klaarlichte dag wegsluipen is ook voor verlegen mensen een 
brug te ver. En ik ben deze keer niet ongesteld, dat scheelt.
 A. heeft zich omgekleed; ze draait zich naar me toe. Dit is het signaal: het extra open 
knoopje van haar ruimvallende hemd. Ik stap op haar af en begin mezelf al uit mijn T-shirt 
te wriemelen. Tot ik in het nauw kom te zitten. Dat schaaltje, ik heb het nog altijd bij me. 
Ik sta opnieuw stil. Met armen en schaaltje in de lucht, shirt half over mijn hoofd.
 ‘Potje breken, potje betalen,’ hoor ik nog, voor A. op me afstormt en begint te sjorren 
aan mijn broek. In een ruk heeft ze die tot over mijn knieën gekregen. Ik herinner me dat 
ik vorige keer hetzelfde bij haar deed.
 ‘Wacht,’ zegt A. plots zacht. Ze laat het hoopje jeans los en omhelst mijn heupen.
 ‘Stap er maar uit, en laat dat shirt nu toch eens.’ Ik gehoorzaam, laat mijn shirt terug 
zakken zodat ik op haar schouders kan steunen. Vlug schop ik mijn broek weg.
 A. kan het niet laten in mijn knieholtes te knijpen, waardoor ik haar bijna een 
kniestoot geef, en misschien zouden we allebei beter af zijn als we zouden worstelen 
met elkaar. Ze kronkelt naar boven langs mijn lijf, laat haar handen even dralen bij de 
onderzijde van mijn bedekte borsten, langs mijn armen, tot ze mij het schaaltje kan 
ontfutselen.

De franjes kietelen mijn bips. Ik zit in kleermakerszit op het tapijt zodat ik mijn hoofd 
naar het wijnglas kan brengen zonder dat ik het hoef op te heffen. A. slaat mij gade vanop 
de sofa. Opnieuw vanuit de hoogte. Toch is haar houding anders. Ik kan er ditmaal niet aan 
weerstaan om naar A. om te kijken. Ze laat het schaaltje rond haar wijsvinger tollen.
 ‘Wat moet je hiermee?’ vraagt ze.
 ‘Ik wil het hebben,’ geef ik toe. ‘Als aandenken. Jij wil foto’s nemen van mij. Ik zal jouw 
poging tot keramiek meenemen.’
 A. laat zich vangen door mijn geplaag. Ze werpt het ding naast zich op de sofa en buigt 
zich voorover, alsof ze onmiddellijk van me wil proeven, zonder dat ze er erg in heeft dat 
ze morst.
 ‘Je mag mijn lichaam hebben, dan heb je tenminste iets volmaakts. Maar we zullen 
vanavond geen seks hebben.’ Ze verkondigt het nepdreigement terwijl ze haar benen 
spreidt.

‘Omdat je me hebt zitten uitlachen,’ vul ik aan en ik hoor onmiddellijk de valse noot, 
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dat ik het veeleer meen dan dat ik het speels bedoel.
 Haar benen staken hun openbaring. A. vormt met haar handen een kommetje. Ik bied 
haar mijn kin aan.
 ‘Sorry,’ fluistert ze. ‘Zonder alcohol ben ik een nogal onbeholpen gastvrouw.’ We 
hadden afgesproken dat ik kon blijven slapen als we deze keer beiden nuchter zouden 
blijven. A. streelt met haar duimen over mijn mondhoeken, die weinig fotogeniek zijn maar 
haar toch kunnen bekoren.
 ‘Nu heb ik mijn regels,’ zegt ze uiteindelijk en ik panikeer vanbinnen, bang dat ze het 
nu wel over onze mislukte eerste keer wil hebben. ‘Dat had je misschien al door.’ Ze knikt 
naar het lege schaaltje.
 Dat had ik niet. Ik had in de spiegel gekeken en mezelf overtuigd om het huis niet te 
verlaten. Ik kan moeder niet verwijten dat ze me mijn verlegenheid heeft aangepraat. Ik 
was al verlegen van nature, dat lazen mijn ouders ook op mijn formulier: almond eyes, fair 
skin, black curls, shy. Maar ergens tussen de schoolbanken en familiediners heb ik geleerd 
dat zelfbehoud in een verlegen leven vereist dat je ofwel bepaalde zaken verzwijgt, ofwel 
afstand neemt van dat wat je lichaam dreigt te verlammen, of een slordige combinatie van 
die twee.
 Ik trek de hals van mijn shirt langs achteren over mijn hoofd en stoot daarbij het lege 
wijnglas omver. Meteen zoek ik met mijn blote bovenlijf de warmte tussen A.’s benen 
op, terwijl zij haastig en te onstuimig voor haar doen de laatste knoopjes van haar hemd 
los friemelt. Ik neem de eerste borst die bloot komt tussen mijn lippen. Aan de manier 
waarop A.’s dijen langs mijn ribben wrijven, voel ik hoe ze glad worden van het zweet. Alles 
verandert merkbaar tijdens seks. Geuren worden scherper en ik ontlok geluiden van A. die 
ze alleen maakt als ze opgewonden is. A. is geen stille vrijer en houdt van grote gebaren. Ik 
word opgejaagd door A.’s bukkende heupen en haar misschien onbewuste rukjes aan mijn 
nekhaar. Bij de volgende stoot weet ik wat te doen. Ik wieg naar achteren en trek haar mee 
bij haar heupen, onttroon A. om haar volledig in mijn armen te kunnen sluiten.
 Hier beneden houdt A. zich stil en ik vervolg mijn bewegingen, wil haar geruststellen 
dat ik niet zal terugdeinzen. Ik tast naar het katoenen addertje tussen haar donkerblonde 
bosje schaamhaar en trek gestaag zoals ik het bij mezelf zou doen. A. begint zich te keren 
in mijn omhelzing. Ik los meteen, zodat ze kan ontsnappen.
 ‘Nee,’ fluistert ze, terwijl ze me weer dicht tegen zich aan drukt. Haastig reikt A. met 
haar ene hand naar het verloren schaaltje op de sofa en met haar andere tikt ze zachtjes 
mijn hand weg. Ze trekt de laatste centimeters eruit en poneert het licht druipende ding 
zonder talmen in het schaaltje.
 Ik herpak me en begin haar te vingeren. Ze is dampig en licht slijmig. A. zal te vlug 
klaarkomen. Haar adem begint al te stokken en met mijn duim kan ik voelen hoe 
gezwollen haar clitoris is. Ik draai er alsmaar kleinere cirkels rond, terwijl mijn middelste 
vingers dieprood kleuren. Ik kan het bloed ruiken en voel het lichtjes deinen binnen in 

haar. A.’s handen verdwijnen. Ze laat een afstand tussen ons in door naar achteren te 
leunen en in plaats van in mijn hoofd, klauwt ze nu in het tapijt. Met intentie drijft ze haar 
heupen heen en weer; haar haren beginnen te plakken aan haar bezwete voorhoofd. Ik 
span de spieren in mijn pols en laat A. zo heftig rijden als ze begeert. Tot alles verstilt en 
onze eerste keer is uitgewist, toen ik haar slapend en met licht bebloede lippen achterlie.
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Cupido of zo
Tess Van Deynse

Cupido of zo
Tess Van Deynse



 Het programma Cupido of zo is een datingprogramma op VTM. Geen doorsnee format 
met spelelementen zoals Blind Date. Het is er een waar personen met een beperking een 
hoofdrol in spelen, omdat zij meer moeite hebben om een lief te vinden en te houden. 
Een normale menselijke behoefte, want een mens is en blijft een sociaal wezen. Ook de 
behoefte aan seks hoort daarbij.   

 Dit tv-programma loopt in samenwerking met de datingwebsite Dottie, gespecialiseerd 
in mensen met een beperking. Ik heb mezelf, als persoon met autisme, kandidaat gesteld 
voor het tv-programma van VTM. Ik werd niet gekozen. Achteraf was ik daar blij om, omdat 
het programma mensen met een beperking betuttelt, onder andere doordat er verwacht 
wordt dat hun ouders erg betrokken worden in hun zoektocht naar de ware. Ik wil dat 
niet, omdat ik dat zie als een schending van mijn privacy. Wanneer ik mijn date leer kennen, 
wil ik alleen met hem zijn. Iemands aanwezigheid zou ons ritme verstoren. 

 In één aflevering heeft VTM het recreatiepark Blaarmeersen in Gent afgehuurd. Voor 
een beginnend koppeltje, om van de zonsondergang te genieten. Klinkt romantisch, hé? 
Een zonsondergang bekijken kost niks. Het koppeltje kan daar rustig van genieten. Zonder 
dat er andere bezoekers in het park aanwezig zijn. Maar dat is helemaal niet realistisch! 
Tijdens de zomermaanden is het daar over de koppen lopen en is de toegang betalend. 
Met veel lawaai van enthousiaste kinderen en uptempo muziek uit de boxen. Een gewoon 
mens kan de Blaarmeersen nu eenmaal niet enkel voor zichzelf en zijn familie of vrienden 
huren. Dat is niet realistisch, want het is een openbaar domein waartoe normaal gezien 
iedereen toegang heeft.

 Toch waag ik het erop om iemand op Dottie te contacteren en in het echt te 
ontmoeten. Ik kies voor Jef met zijn hond Jack. Jef heeft dezelfde beperking als ik. Hij 
deelt ook mijn interesse voor natuur, kunst en cultuur. Hij woont in dezelfde stad als 
ik. In Hasselt. Jef heeft een zwarte huidskleur, is groot en gespierd, en draagt een lang 
afrokapsel. Een afrokapsel met dreadlocks. Ik vind zwarte mannen op de eerste gezicht 
altijd aantrekkelijk, want zij stralen veel kracht en assertiviteit uit. Zoals veel rappers. Ook 
al vind ik hun teksten vaak te veel blingbling en vrouw- en homo-onvriendelijk. Behalve dan 
de rappers met minder radiovriendelijke muziek – niet die van het type 50 Cent of Tupac. 
 Ik stel voor om in koffiebar Gusto in Hasselt af te spreken, zo neem ik weinig risico’s. 
Als het tegenvalt, ben ik in enkele minuten terug thuis. Ook financieel is het voordelig, 
want zo moet ik geen treinticket betalen, aangezien mijn appartement op wandelafstand 
ligt. Zo is er geen risico op tijd- en geldverlies, want tegenwoordig komen dates die je op 
het internet leert kennen vaak zonder geldige redenen niet opdagen. Dat gebeurt vooral 
met Tinderdates, omdat je daar eigenlijk enkel op basis van het uiterlijk kan swipen. Met 
een te ruime keuze, want de mensen komen van overal in de wereld. Ook al kan je op 

Tinder aangeven dat je liefst foto’s van mensen uit de buurt wil zien. Maar dat is geen 
garantie dat die mensen ook effectief dicht bij jou wonen, want Tinder selecteert de 
profielen op basis van de locatie van de smartphone op dat moment. Het kunnen dus 
evengoed toeristen zijn die toevallig in mijn buurt zijn. Of iemand die familie of vrienden 
komt bezoeken, of een daguitstap maakt. 

 Gusto is een bruine koffiebar. In de sfeer van het Hollywood van de jaren 50. De 
meubels en de muren zijn allemaal van hout. Het interieur is versierd met nummerplaten 
uit de VS en foto’s van filmsterren uit die tijd. Actrices in vintage jurken, met polkadots of 
tartanpatronen. Acteurs in smoking. In deze koffiebar is er keuze uit verschillende soorten 
koffie, thee en taart. Zoals in een Starbucks. 

 Ik wacht een minuutje op hem in de koffiebar. Ik heb geluk, want hij komt tenminste 
opdagen. Zijn hond Jack vind ik leuk, want hij is lief en rustig. Een gemakkelijke 
hondennaam om te onthouden ook, want ik ben fan van het merk Jack Wolfskin, dat een 
hondenpoot heeft als logo. Mijn kleerkast hangt vol van dat merk, omdat ik dat pootje als 
logo zo leuk vind. Mijn obsessie voor dat merk komt ter sprake, maar niet de hele tijd. We 
stellen onszelf voor aan elkaar en onze hobby’s komen aan bod. Enkel over Jack Wolfskin 
praten is nu eenmaal niet gepast, want niet iedereen is daar in geïnteresseerd en het is 
ook geen geschikt onderwerp om lang over te praten.

 Ik kies voor een latte macchiato met een cheesecake. Hij voor een ouderwetse 
zwarte filterkoffie en rijsttaart. Wij stellen ons aan elkaar voor. Op een doodnormale 
manier, zoals iedereen dat zou doen. Daarna vallen er ongemakkelijke stiltes, want Jef is 
volgens mij uitgepraat. Hij wil niks meer kwijt. Dan begin ik over mijn favoriete muziek: 
Armin Van Buuren, Orbital, R.E.M., Lenny Kravitz, … Jef trekt zijn gezicht op, want hij kent 
daar niks van. Hij heeft net zoals ik buitengewoon onderwijs gevolgd, en daar kennen zij 
dit soort muziek niet. Behalve ik. In mijn tienertijd was ik dan ook niet populair op school, 
omdat ik een voorkeur had voor de muziek van Studio Brussel i.p.v. de Ultratop, schlagers 
en kindermuziek van Studio 100. Met daarbij ook nog een andere kledingstijl, met een 
voorkeur voor jeansbroeken, sneakers en hoodies. Zoals een echte tomboy. Glitters, 
make-up en pumps zijn niet aan mij besteed, want dat is te veel prulwerk en dan moet ik 
constant op mijn houding letten. Door die alternatieve voorkeuren werd ik vaak gepest 
en begon mijn leven pas echt nadat ik de middelbare school had afgemaakt.   

 Ik heb geprobeerd om het leuk te houden, ook al was er geen klik, aangezien Jef 
enkel interesse heeft in schlagers en kindermuziek van K3 en Samson. Dat staat mijlenver 
van mijn eigen muzieksmaak, die vooral alternatief en elektronisch getint is, en niet-

commercieel. Muziek met weinig of geen airplay op de radio. Idem wat betreft mijn 
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filmsmaak, die naar documentaires en arthouse neigt, terwijl hij kiest voor Disneyfilms en 
superheldenfilms van Marvel. Niet dat ik iets tegen dat soort mensen heb, en ik lach hen 
ook niet uit voor hun kinderachtige smaak van films en muziek. Het is hun keuze, en als 
je die afpakt, voelen die mensen zich geraakt, omdat wij geen respect voor hen hebben. 
Ik heb dat ook niet graag, en daarom doe ik dat ook niet bij andere mensen. Zo vreemd 
is het nu ook weer niet dat sommige volwassenen nog van kinderachtige muziek en films 
houden. Ook al geven zij dat niet altijd toe, want tijdens je job moet je serieus zijn. Er is 
vaak te weinig ruimte voor je eigen identiteit.    

 Om af te sluiten met een positieve noot, heb ik de volgende dag bedankt voor de 
ontmoeting, ook al is het niks geworden. Zo is het tenminste duidelijk voor hem. Het 
komt wel eens te direct over, maar ik ben liever eerlijk dan leugens te vertellen. Ik 
antwoord hem liever per e-mail, dan niks te laten weten. Zo wordt dit hoofdstuk op een 
goede manier afgesloten voor mezelf, en ook voor hem. Zo kunnen wij deze ontmoeting 
zonder trauma’s en angsten loslaten.
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During yoga class, I take a peek at him for a second time, with disappointment. The only 
things we have in common are skin color, biological sex and – I assume – not being born 
in this country. The texture of his flesh is close to that of a Latin deity. Like in all deities 
it is a flesh without age, yet this particular god is not older than me. 
The arch of his armpit reveals itself as the Prime Motor of the local yogi community 
today. As the class finishes, he guides us to the locker room.
After taking a mentholy shower, two other wealthy Graces from our class gather around 
him. Hot Vinyasa Flow, more demanding than expected, has sharpened their senses 
and taste for rhythm. They raise their shining arms, slide into their clothes, greet each 
other by gently bending their muscled chests, performing a crisscrossed choreography of 
touches on each other’s cheeks, shoulders and butts. A touch I would not have imagined 
entire groups of men would know. Not even men of the same age and similar sexual 
orientation. But they do. I peep, while I put on my socks. A touch that looks equally 
precise, kind, open and soft. If there is any rivalry among them, it does not appear here; 
if cheap sexual innuendo is played out, its effect must be felt somewhere else. If there is 
a hierarchy among the Graces, it was created quietly, by common consent, through the 
centuries of a story I do not know.
I smell the warmth of their bodies some centimeters away. They let the rest of the 
room taste the grain of their cunning English while exchanging opinions about holiday 
disruptions due to Corona. I close my eyes; it could give the impression that I am 
exhausted. I am not. I am trying to process the information I’m receiving. Like a bee, I am 
sucking the codes they’re unveiling for being a smart city faggot in Europe. Can they see 
that I am taking my nectar? Probably not. Who cares, when you have a full stomach. 
I would like to take a picture of them, to jerk off to it later.
Also, to be able to say I am here and I am going to treasure this during my next steps, I 
consciously take your teachings with me. The effects of your calm, good, merciful kind lives is 
what I have to deal with anyway. 
A life that is shaping itself, that is able to build its own borders, and therefore to separate, to 
welcome. Where, I have the feeling, there would be space for me if I really wanted it. Where 
my body could be hosted, and – in my wildest fantasies - even be on equal terms with them.
For such a photo shoot I could recycle an idea I had a long time ago, at university, when 
I wanted to work on my relationship with masculinity : I asked a butchy colleague to take 
a series of portraits of me together with guys I liked, not all together, really one by one – 
him next to me, me next to him, with me lifting their t-shirt to show their flat abdomen. 
My butchy colleague accepted enthusiastically. The first guy with a flat abdomen I invited 
to join smiled encouragingly while I tried my best to get him smoothly half-naked in 
front of the camera. The series of portraits ended up containing that one picture only, 
where I look way more embarrassed than him. If I took these pictures with the Graces 
today, I wonder whether there would be any shame involved. They are saying that their 

husbands work at the office until late. This offers us more time and space - to stretch the 
choreography of greeting each-other, and for me, to suck the nectar. 

My eyes are still lost in the pattern of my socks when, a few centimeters away : I heard 
the great news. How many did you get ? 
I look at the main Grace: he is all ready to go, so this question reaches him a bit too late, 
still, it serves as a perfect exit. 
Two. Followed by a question I do not hear.
Not easy. Not easy. Other details shared in the circle.
Unexpectedly the main Grace gestures his way out of the room, he excuses himself but 
he stays :
I promised that this afternoon I would show them around a bit.
It is not about pets, maybe annoying parents from Israel ?
We should cheer them up, they are so sad. Two nephews who failed at school probably.
But not easy. You know BOTH parents died, the main Grace continues. The stakes get 
higher it seems: are they considering to become foster parents ? 
No, the parents died just under the bombs in the beginning when the Russians invaded.
Under the bombs
in the first days
when the Russians invaded. 
Just under the bombs when the Russian invaded.
Brother and sister. Pretty young yes.
Yes, a lot of people are doing it, if you want I can put you in touch with -
The Graces talk loudly about welcoming Ukrainian refugees in their homes, pronouncing 
every word very distinctly. They are still doing it while leaving the locker room, and me, 
behind. The door closes and I grope. My compass goes mad. I was so close to the nectar, now 
I lost it. I do not have the codes to talk about war and the death of other people’s families 
after Vinyasa Hot Flow in the locker room, while looking up and talking loud and clear.
I lock myself in the bathroom where I start to voice a low growling that I immediately 
realize I do not know how to end. I press my forehead against the smooth sludge green 
tiles and I give myself one more minute before someone else would enter the room and 
hear me. I start saying to myself why do you waste time on this, look at all these minutes 
you are wasting on inequity, racism, privilege and all the rest blabla, it does not change 
anything. I drive this growling into the hands and I press them on my face. I grab my 
smartphone. I find a money slave on Grindr with the green light on. It is perfect, I need 
something impersonal right now. His description says he’s looking for someone to only 
use his mouth on. I change my nickname into ‘dom4sub’ and text him. He does not send 
any pictures, yet offers money immediately, 100 euros. The distance is 600 meters. My 

rule is that money slaves have to be reachable by foot otherwise I do not go. He says 
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he is ugly so I set the duration of the session to 30 minutes. I propose to make him lick 
my feet only, so 100 euro per 30 minutes is pretty overpriced. He says it is ok, the limit 
is no violence. I confirm, of course.

When I am one street away from the hotel I text him I have arrived. He says he will 
come down to pick me up from the hall. I don’t like it, I never had this happen before. 
At first, I want to cancel the appointment but I don’t have any reason to refuse really, 
it is his right to decide how to feel safe, especially seeing that he’s paying. So, I just let 
him wait for three or four minutes with no explanation, as a sort of silent punishment. 
I stand next to the hotel pretending to check some work emails on my smartphone. 
When I decide to enter, I see him looking in my direction. He is older than I thought. He 
just wanted to take a look at me in a neutral space. He is probably here for work, and 
he looks like beginner level. I should have asked about his previous experience. For a 
moment I consider the idea of doing it now, inviting him with a reassuring hand gesture 
to sit here in the hall with me and list his desires and limits before starting, but I don’t. 
I don’t have any time to waste right now, I want to channel this wave of anger before 
it goes away, leaving only wasteland inside of me. I look at him without looking at him, 
a technique I have developed in order to handle all the slaves that I am not physically 
attracted to, or not too convinced about. I nod to the elevator and push the button. I 
push it in a way that leaves no choice. While we are next to each other, I look at his 
alopecia in the mirror, and at his soft fingers pressing the button. When the doors open, 
I push him gently but decidedly to make him move, probably a bit too decidedly because 
he says not like this. 
His nervousness is getting to me; I hope this is going to be short.
Once in the room, I don’t go to the toilet. That is actually a moment I tend to create 
in order to decide and recap in my mind the structure of the upcoming session. 
Straightaway I order him to kneel down and take off my shoes while I sit in the armchair. 
I caress the fabric with my fingers, it is a nice piece of furniture; the room is decorated with 
taste. At least I told him the correct fee to pay, so all of this won’t be just a waste of time.
I tell him to lie down on his back. I have to direct him a couple of times until he manages 
to find the correct position. I sit at the foot of the bed, I put my feet on his chest. I say 
come on, SOCKS OFF. I use the iciest master voice I have found in the last years. Take 
them off. He seems to understand. Control the level of aggressiveness in your voice, I say 
to myself, control your hands, and you’ll get your money. Less-is-more kind of mantra. 
He seems to understand, yet he is very slow. While he is still busy with the sock, with my 
other foot I softly slap the flabby flesh of his left cheek. 
The moment I do this, his facial expression tenses up, the tension transfers to the rest of 
his body as in a domino effect. He stays there, lying down with my foot in his hands but 
his limbs stop working one after the other. The human landscape under my feet becomes 

flat. This is the minimum level of violence all the slaves learn to absorb. Money involved 
or not. The contrast between the softness of my slap and the devastating effect on his 
body looks unbelievably ridiculous. I understand he is not really a slave. Also, that if I 
continue, he will feel degraded in this desire that he is probably not connected with. We 
haven’t even chosen a safe word to stop in case of an emergency.
He leaves my foot. I am not surprised, just annoyed by the vagueness of his reactions. 
Does this represent a gesture of refusal ? I hit him again, more decidedly. He shouts NO! 
as if he was five years old, he gets up, he plants himself in front of me. His torso is in 
front of my face, he is breathing heavily and I can see an irregular ghost dancing for me: a 
button of his blue shirt is undone, so the white of his undershirt is visible through it. He 
is either scared of his own desire, or really offended, I do not care. He does not know 
how to get me out of the hotel room immediately. He does not know what to say, which 
is very embarrassing for both of us, and I am not going to help with this. In the last years I 
have learned to travel towards a state of cold anger when others get heated up. I tell him 
you are not a slave, you will never be one and this was all a waste of time. He finds some 
courage to ask me to leave, which shows I helped him in the end anyway. Too bad. I put 
my socks on incredibly slowly, while I keep on repeating what a big waste of time this has 
been. One shoe, then the other. After a couple of minutes of playing around with zips, 
laces and buttons, I cannot prolong this little show anymore so I get up, I would leave like 
this, really. Just to show this sad basic manager I prefer to do without his money. To be 
gone and relieved of not having to communicate with him any longer.
But then he does. While I put on my coat with my back to him, he talks like someone 
who got away with it, his little opinionated voice says something about me learning to 
follow the rules. His voice sounds a bit broken, he is kind of talking to the room, still 
he tries to be the man here, I guess. I stop moving, there is too much tension now. And 
then he says something again about me needing to leave, as if I was the only guilty one 
here. I turn, I get one step closer to him, one step into the field made by our mutual 
anger, my face extremely close to his. As always, I feel that the eye of the tornado, the 
center of this field is empty and still. The tension is all around us. It is like when my 
mother used to throw objects around the room to hurt me as a child, emptying her lungs 
of long and high screams, and at a certain point I would decide to stop hiding. Even fear 
has its limits. I would try to get close to her, as much as possible. If I could hug him now, 
I am sure it would work after a while as a way to calm each other down. The problem 
is that we don’t have the time now, my anger is still very present and I don’t really like 
him as a person. Then I just put my eyes into his, and he probably sees something scary 
in this, because suddenly he has no doubt anymore, he goes to the little table next to the 
bed, takes his wallet and gets out two notes of 50 for me.
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Een man zonder vlees
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 De dokter kijkt naar mijn verminkte been. Er loopt een diepe groef over de stomp in 
de richting van het uiteinde. Op de plek waar mijn geslacht moet hangen, gaapt een leegte.

 ‘Ik kan je één ding zeggen, het zal niet meer teruggroeien,’ zegt mijn nieuwe dokter. 

 Kundig wikkel ik de leegte tussen stomp en been. Bij het uitslaan van mijn broek, vullen 
de pijpen zich met lucht, twee broekspijpen waarvan er één leeg blijft. 

 ‘Dat is de geruststelling die ik nodig had, dokter,’ zeg ik. 

 Het bureau van de dokter is gemaakt uit donker hout; de nerven stromen als 
waterlopen over het blad. Naast zijn medische boeken staat een foto. In de weerspiegeling 
van het raam achter hem zie ik een vrouw en kind.  

 ‘Zeg eens,’ zegt de dokter. 

 Ik zet mij wat rechter, zodat mijn ogen op dezelfde hoogte komen als de zijne. ‘Dokter, 
ik heb morfine nodig. De pijn in mijn onderbuik is niet te harden.’

 ‘Daar kunnen we voor zorgen.’ De dokter neemt een flesje uit zijn bureau.

 ‘Vertel eens, wat is er eigenlijk gebeurd?’

 ‘Ik herinner me niet veel, het ene moment was ik aan het vechten, het andere lag ik op 
een boot naar huis.’ 

 ‘Heb je nachtmerries?’ vraagt hij, duidelijk begaan met mijn welzijn.

 ‘Soms word ik wakker en heb ik drie benen, dat is pas verschrikkelijk.’

 ‘Droom je nog?’ vraagt de dokter. 

 ‘Soms wel, ja, over het gevoel van mijn groeiend lid wanneer ik een mooi meisje zag, 
over de eerste keer dat ik vrijde met mijn liefje, of over plassen in de wind.’

 ‘Maar droom je nog over iets anders, over iets wat je nu nog kan?’

 ‘Ik droom veel over mijn Roza, zonder haar zou ik er niet meer zijn.’ 

 Ik neem een foto uit mijn portefeuille en geef het plaatje aan de dokter. Het gezicht 
van een mooie dame kijkt hem aan, de dokter is verwonderd hoe ik, een oude verminkte 
man, zo een mooie vrouw heb kunnen verleiden. Hij draait het kaartje om en zijn ogen 
verwijden zich heel even. Hij ziet namelijk dat het geen foto is, maar een klantenkaartje 
voor een prostituee. 

 ‘Ik ga daar om een omhelzing te krijgen,’ zeg ik.

 De dokter schuift het flesje naar voren. ‘Je hoeft er niet voor te betalen, je hebt 
betaald met je dienst aan de gemeenschap.’

 Ik wandel door de lange hal. Een bureau staat leeg, alsof het op iemand wacht. Ik 
struikel bijna over een losliggende tegel op weg naar de voordeur. 

 Even verder, in het midden van de promenade, staat een boom, met een bankje 
eronder, waarop ik elke dag na mijn wandeling plaatsneem. Hier bekijk ik de mensen. Ik 
tast even in mijn binnenzak en voel mijn nieuwe flesje morfine. Misschien kan ik er op een 
dag  met behulp van dit flesje een eind aan maken.  

 De dokter kijkt naar mijn verminkte been. Er loopt een diepe groef over de stomp in 
de richting van het uiteinde. Op de plek waar mijn geslacht moet hangen, gaapt een leegte.

 ‘Een relatie is een verslaving,’ zegt de dokter. ’Zoals alle verslaafden, ontken je het 
probleem gewoon. Ik heb helemaal geen probleem. En jij?’ De dokter lijkt anders deze 
keer. Hij zit languit in zijn stoel en zijn adem ruikt naar cognac. Met zijn hand zoekt hij in 
zijn bureau naar het flesje. 

 Kundig wikkel ik de leegte tussen stomp en been. Bij het uitslaan van mijn broek, 
vullen de pijpen zich met lucht, twee broekspijpen waarvan er één leeg blijft. 

 Ik neem het flesje morfine en zeg: ‘Ik heb helemaal geen probleem, de mensen om me 
heen daarentegen...’ Er valt een ongemakkelijke stilte. Ik weet niet wat ik moet zeggen. 

 ‘Dokter, droom jij ergens van?’

 Hij kijkt naar de foto op zijn bureau, het ligt plat. ‘Olivier, noem me Olivier. Ik heb 
niets meer om van te dromen. Kom, laten we onszelf niet wentelen in onze pijn. Laat mij 
je voorstellen aan onze nieuwste werkkracht.’ Ik volg hem naar de inkom. Het  bureau 

dat eerst nog leeg stond, is nu gedecoreerd met een beeldje en bemand door een 

Ee
n 

m
an

 z
on

de
r 

vle
es

Jordy Spyt



jongedame. ‘Dit is Ella.’ 

 Ella kijkt nauwelijks op. ‘Hallo,’ zegt ze kort, zonder veel intonatie in haar stem. Ze is 
duidelijk heel gelukkig om hier te zijn. 

 ‘Wat is dat voor een beeldje op je bureau?’ vraag ik. Ella kijkt naar mij alsof we in een 
staarwedstrijd zijn beland. 

 ‘Dat is Themis, de Griekse personificatie van het recht,’ zegt de dokter snel. ‘Ella is 
afgestudeerd als advocate.’

 De blik van Ella blijft gefixeerd op mijn kruis. Het is duidelijk dat de dokter met Ella 
over mij gesproken heeft. Ze denkt waarschijnlijk dat ik een monster ben. Wel, misschien 
is zij het monster omdat ze zo denkt. 

 ‘Leuk voor jou,’ antwoord ik droog in haar richting, zonder haar aan te kijken. 

 ‘Ik heb nog veel werk te doen, tot de volgende keer,’ zegt de dokter. Hij loopt vlug 
naar zijn bureau en sluit de deur achter zich. Een gedempt geluid van flessen weerklinkt 
vanuit zijn kabinet. 

 Ik pikkel naar voren, maar mijn zool blijft hangen achter een donkere tegel. De 
zwaartekracht neemt het over wanneer ik in vrije val ga. Het lijkt wel een hele poos 
te duren, ik zie de vloer langzaam dichterbij komen. Mijn eerste reflex is om het flesje 
morfine te beschermen. Ik probeer mij te draaien en rol op mijn rug. Ella beweegt zich 
niet. Ik klim naar boven met behulp van mijn kruk. Tijdens het hele proces staart ze mij 
aan met een dode blik. Ik pikkel verder naar de voordeur. 

 Even verder, in het midden van de promenade, staat een boom, met een bankje 
eronder, waarop ik elke dag na mijn wandeling plaatsneem. Hier bekijk ik de mensen. Ik 
tast even in mijn binnenzak en voel mijn nieuwe flesje morfine. Misschien kan ik er op een 
dag  met behulp van dit flesje een eind aan maken.  

 Stipt als klokwerk zullen ze voorbijkomen. Eerst de vrouw met het hondje, daarna een 
loopster en tot slot een oude wandelaar. Wanneer de oude wandelaar het hoekje om is, 
ga ik naar huis. 

 Zo begint de klok te tikken. Een hond met een oud vrouwtje strompelt voorbij. Ze 
heeft een bevreemdende blik in haar ogen, alsof de hond het intelligentste wezen van 

het paar is. De loopster rent voorbij, duidelijk een vrouw die het huishoudelijke leven 
wil ontlopen, maar als ze thuiskomt zal het haar gewoon weer inhalen, net voor de finish. 
En als laatste de oude wandelaar, zouden hij en het oude vrouwtje geen mooi koppel 
vormen? Dan kunnen ze hun uitgedroogde geslachtsdelen tegen elkaar aan wrijven tot de 
gensters er afspringen en het vuur ontbrandt. Dat is mijn teken; op naar huis.  

 De trap naar mijn appartement is tien treden hoog, tien treden waarop ik eerst met 
mijn kruk steun moet vinden om dan een balanceeract uit te voeren en mijn lichaam naar 
de volgende trede te hijsen. 

 Mijn eenkamerappartement heeft alles wat ik nodig heb. Een kleine keuken, een bed 
en een zetel om in te lezen. Boven de lavabo, naast de spiegel, hangt een rek met identieke 
flesjes, morfineflesjes. De laatste drie zijn nog vol. Bevend zet ik het vierde volle flesje in 
het rek. Ik denk terug aan de brug en het kolkende water onder mij. Toen besliste ik om 
het niet te doen, dat was drie flesjes geleden. 

 ‘Dit is voor een regenachtige dag,’ zeg ik tegen mezelf. 

 Ik kijk nog even in de spiegel en zie een gezicht vol met diepe groeven en putten, mijn 
gedachten drijven af. Zeventien jaar was ik, een kindsoldaat. Toen wist ik niet wat pijn was, 
nu word ik er bij elke stap aan herinnerd. Zweet druppelt van mijn voorhoofd, mijn hand 
trilt een beetje. Zonder dat ik het besef, blijft mijn blik hangen op het rek. 

 Het oude Griekenland en onze wereld zijn niet zo verschillend. Ook toen lieten 
ze zeventienjarigen zwaarden en penissen hanteren. Tussen de gevechten door zogen 
zij aan de grijze, uitzakkende balzakken van hun leermeesters, terwijl ze hun erectie 
stevig aftrokken. ‘Zo was het nu eenmaal,’ zou de sergeant hebben gezegd. Ook de oude 
Grieken, met al hun tegenstrijdige tradities en religies, bekijken mij scheef, als een man 
zonder vlees. 

 Soms heb ik nachtmerries over de sergeant. Het zijn flarden: kruinen van bomen die 
elkaar net niet aanraken, een lange voettocht, het suizen van mijn oren na het schieten. 
Het was de vierde dag toen de sergeant ons door de linie liet breken. We stormden naar 
voren, ik hoorde eerst een geklik en daarna niets meer. Bam, bam, bam. Ik schiet wakker. 
Er klopt iemand op de deur. Ik zwaai de deur open en daar staat een kleine dikke man. 
Het is mijn buurman, maar het zou even goed een grote mol kunnen zijn. 

 ‘Ah, daar ben je. Heb je iets voor mij?’ zegt mijn buurman heel snel. 
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 Ik zie zijn deur aan de overkant van de hal openstaan. Zijn appartement is tot aan 
de nok gevuld met rommel. Hij voelt zich waarschijnlijk goed in spelonken, ondanks zijn 
gewicht. Misschien smeert hij zich in met zijn eigen lichaamssappen om door de troep te 
kunnen glijden. 

 ‘Ik heb wel nog een postzegel,’ antwoord ik, terwijl ik de deur dichtsla tegen zijn neus. 

 Door de deur heen hoor ik de buurman jammeren: ‘Mag ik die hebben, alsjeblieft.’ 

 ‘Morgen,’ roep ik terug. 

 De dokter kijkt naar mijn verminkte been. Er loopt een diepe groef over de stomp in 
de richting van het uiteinde. Op de plek waar mijn geslacht moet hangen, gaapt een leegte.

 ‘Hier, je flesje,’ zegt de dokter afwezig. Hij zit duidelijk ergens anders met zijn gedachten.  

 Kundig wikkel ik de leegte tussen stomp en been. Bij het uitslaan van mijn broek, vullen 
de pijpen zich met lucht, twee broekspijpen waarvan er één leeg blijft. 

 ‘Dank je.’ Meer kan ik niet zeggen voor hij mij naar buiten leidt. Ik pikkel langs het 
bureau van Ella; ze doet alsof ze mij niet ziet. Themis is haar hoofd kwijt. 

 Heb je koppen laten rollen?’ vraag ik.

 Ella kijkt mij aan met een glazige blik in haar ogen, het lijkt alsof er niemand thuis is. 

 Ik pikkel in een boog rond het losliggende stuk tegel naar de uitgang. 

 Even verder, in het midden van de promenade, staat een boom, met een bankje 
eronder, waarop ik elke dag na mijn wandeling plaatsneem. Hier bekijk ik de mensen. Ik 
tast even in mijn binnenzak en voel mijn nieuwe flesje morfine. Misschien kan ik er op een 
dag  met behulp van dit flesje een eind aan maken.  

 Eerst komt de hond met die rozijn langs, dan de uitgebluste huisvrouw en als laatste 
de meest middelmatig uitziende oude man. Hij kon evengoed onzichtbaar zijn, maar hij is 
nu eenmaal deel van mijn bioritme, dus moet ik rekening met hem houden, ook al is hij 
waarschijnlijk een grote klootzak. 

 Op naar mijn appartement, deur open, daar staat de mollenman alweer. De man 

is duidelijk verslaafd aan het verzamelen van alles, maar ook van calorieën, vet en 
cholesterol.  

 ‘Mag ik nu die postzegel hebben?’ vraagt hij.

 ‘Neen, dat is voor morgen.’ Even naar binnen en dan naar het rode huis. 

 Buiten de openingsuren wordt het rode huis opnieuw een huis zoals een ander. Het 
linnen wordt ververst en de meisjes zijn naar huis, behalve Roza, zij wacht, niet op een 
klant, maar op iemand naar wie ze verlangt. 

 Het labyrint van het rode huis heeft geen geheimen meer voor mij. Ik weet precies 
waar ik mijn voet en kruk kan zetten. Ergens verstopt achter de inkom is een kleine 
kamer, met een klein bed, waar Roza op mij wacht. Ik kom binnen, glijd langs haar naakte 
lichaam en wacht op een omhelzing.  

 ‘Op een dag gaan we allemaal dood,’ zegt Roza. 

 Ik begrijp niet wat ze wil zeggen, dus antwoord ik: ‘Voor mij hoeven jouw lippen niet 
gestift te worden, jij bent zo al mooi genoeg.’ Een korte ‘huh’ welt op uit Roza’s keel, maar 
ik weet niet of het een lach moet voorstellen. 

 Roza’s hand reist naar mijn schouderblad. Eerst nog schuchter, maar wanneer ze de 
moed bijeengeraapt heeft, gaat ze aan de slag. Ze streelt langs heuvels en dalen, kloven 
en ravijnen, tot ze aankomt in de woestijn tussen mijn benen. Haar vingertoppen schuren 
langs het hard geworden littekenweefsel. Ze navigeert door de droogte op een speelse 
manier. Haar vingers staan te dansen. Het lijkt wel een regendans, maar niks wordt nat. 

 Roza laat haar vingers zwemmen in een potje. Het natte geluid doet een warm gevoel 
opwellen vanuit mijn onderbuik. Het doet me denken aan mijn vingers die in haar gaan. Ze 
is nooit nat wanneer er klanten zijn, zegt ze. Wanneer ik er ben is het een ander verhaal. 
Haar natte lippen staan dan uitgetekend in haar onderbroekje. Het is een uitnodiging om 
met haar te spelen. Dan ga ik met mijn vingers tussen haar lippen om de ingang te zoeken. 
Het is nooit moeilijk - ze glijden er makkelijk in. 

 De geur van het potje dringt mijn neus binnen, het is aloë vera, haar lievelingsolie. 
Haar natte, regendansende hand landt op de woestijn en begint te schaatsen over het 
ruwe terrein. De grond onder haar vingers wordt zachter. Ze plooit haar vingers alsof 

haar hand smeekt om toestemming, om meer te mogen doen. 
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 ‘Ja,’ kreun ik. Haar hand ligt op de zacht geworden huid tussen mijn benen. 

 De geur van de aloë vera vult de ruimte. Met gesloten ogen vult ze haar longen. Ze 
kantelt haar hoofd naar voren. Gericht naar mij, opent ze opnieuw haar ogen. Haar irissen 
lijken wel te veranderen in katachtige splinters. Haar nagels strelen langs mijn zachte buik. 
In mijn gedachten is zij nu geen mens meer, maar een monster met een onuitputtelijke 
honger. Roza moet mij verorberen. 

 Ze draait me op mijn zij met mijn gezicht naar haar toe en klauwt haar nagels als een 
roofdier in mijn rug. Ze neemt mij stevig vast en begint mijn nek te kussen. Mijn neus is 
begraven in haar haar. De geur van haren en hoofdhuid, vermengd met de massageolie, 
dringt naar binnen. Het heeft een zurig kantje, net zoals haar adem, wat doet vermoeden 
dat ze eindeloos binnensmonds piekert wanneer ik er niet ben. 

 Warme borsten drukken zich tegen mijn borstkas. We worden beiden warm van de 
opwinding. Mijn lichaam schuurt tegen haar tepels. Ik voel hoe haar harde tepels mijn 
huid bijna penetreren. Zo wit als papier is mijn lichaam, en het lijkt wel alsof mijn botten 
ontsnappen willen, maar ze worden tegengehouden door een zak van huid. 

 Warme handen strelen mijn fragiele lichaam. De regendans is compleet. Ze neemt 
vocht mee naar haar clitoris om grote lange bewegingen te maken over haar kutje. Ze 
stopt haar natte vingers in mijn mond.

 ‘Zuig maar,’ zegt ze. 

 Een zilte smaak vult mijn mond, de geur van rozen vult mijn neus. Haar hand gaat 
tussen mijn benen, in de richting van mijn anus. Roza maakt een opwaartse heupbeweging 
en dan nog een keer en dan nog een keer. Ze kan niet meer stoppen. Ze cirkelt met haar 
vinger rond mijn kringspier, bijna smekend om open te gaan voor haar. Roza blijft rijden 
op mijn bil. Ze wordt bloedgeil van het droogneuken, ik voel het aan haar hevige adem. 

 Ze verkent mijn oor met haar lippen en bijt er voorzichtig in, alsof ze wil spelen, maar 
ik weet dat ze niet zomaar spelen wil, ze wil mij hebben, wat het ook kost. 

 Lichte kreungeluidjes komen uit mijn keel. Ik voel opeens een indringer. Roza gaat 
hard, ze kan niet meer wachten. Ik open mijn ogen wanneer ze mijn anus penetreert met 
twee vingers. Ze gaat er vlot in, maar ik trek mijn bekken naar voren als reactie op de 
kou. Voorzichtig worden haar vingers warmer en schuif ik mijn bekken terug over haar 
hand. Ze reikt met gebogen vingers in me en vindt mijn favoriete plek. De geluidjes uit 

mijn keel worden luider en luider, tot mijn lichaam hevig begint te trillen. Een opwelling 
van explosies en schokken trekt door mijn lichaam. Ik voel het weer, alles, ik voel mijn 
missende been, ik voel een erectie, ik voel mijn ballen die leeg worden gespoten. Ik voel 
de hand van de sergeant die mij wilde wurgen toen ik gewond op de grond lag. 

 De storm is gaan liggen. Roza zit recht op het bed en neemt mijn stomp in de ene 
hand en een kwak aloë vera in de andere. Ze smeert hem in, haar vinger glijdt in de 
diepe groef tot aan het uiteinde. Het kapotte been rust tussen haar dijen. Ze maakt een 
wiegende beweging, waardoor het uiteinde van het halve been tegen haar clitje stoot. Ze 
strekt zich uit over het bed en begint zwaar te ademen. 

 De dokter kijkt naar mijn verminkte been. Er loopt een diepe groef over de stomp in 
de richting van het uiteinde. Op de plek waar mijn geslacht moet hangen, gaapt een leegte.

 ‘Ik weet niet hoe jij de dag doorkomt,’ zegt de jonge dokter. 

 Kundig wikkel ik de leegte tussen stomp en been. Bij het uitslaan van mijn broek, 
vullen de pijpen zich met lucht, twee broekspijpen waarvan er één leeg blijft. 

 ‘Met een kruk,’ antwoord ik. 

 De dokter stoot wat adem uit zijn neus en zegt: ‘Ik zou mij al lang van het leven 
hebben beroofd.’ Hij neemt iets uit zijn bureau. ‘Hier, je fles morfine voor de week.’

 ‘Jij weet precies waarvoor ik leef,’ zeg ik knipogend, terwijl ik naar de deur hink.

 ‘Ah, de veteraan.’ Ella’s gezicht vertoont een grimas van afschuw. ‘Jij leeft ook nog.’ 

 Op haar bureau staan geen foto’s. Wel een asbak, maar geen spoor van sigaretten. 
Op de hoek staat Themis met een aangelijmd hoofd. Het is niet moeilijk om dingen te 
breken als je elke avond wordt genomen op je bureau. Ella staat met haar rug naar mij en 
voor het eerst zie ik haar vormen: jong, slank en niet onaantrekkelijk. Ze draagt een witte 
blouse en een blauwe rok. Haar stoel is ontsierd door een grote witte vlek op de plek 
waar haar schaamlippen het stof raken. Ze draait haar hoofd en ziet dat ik het opmerk. 
Ella werpt een angstige blik naar mij, ze weet dat ik weet dat haar vulva gaat waar de 
dokter gaat. Met mijn hand steun ik op haar bureau en mijn blik glijdt van het standbeeldje 
naar haar ogen. Ze draait zich nu volledig om. 
 

Haar blik wordt soms afgeleid door het familieportret van de dokter achter mij. Het 
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hangt scheef, maar de secretaresse vertikt het om het weer recht te hangen. Haar blik 
pingpongt telkens terug naar mijn ogen. Ze bestudeert alle groeven en putten op mijn 
gezicht, om maar niet afgeleid te raken door de familie van de dokter.

 Ik doe mijn ogen dicht en stel me voor dat de koude temperatuur haar tepels stijf 
maakt, dat zou de dokter wel graag zien. Zachtjes schuren ze tegen het stof van haar 
blouse, het kietelt zoals een blootvoetse wandeling in het gras. Ze krijgt het warm, gaat 
met haar hand tussen haar benen en wrijft voorzichtig over het stuk stof dat haar klit 
bedekt. Dat herinnert haar aan de dokter die haar straks na sluitingstijd zal nemen op 
haar bureau. 

 ‘Weet je,’ zegt ze, terwijl ik uit mijn roes wordt gehaald. ‘De oude Grieken gooiden 
hun mismaakte kinderen en ouderen van een klif, zo hadden ze er geen last van.’

 ‘Weet je,’ antwoord ik, ‘de oude Grieken gebruikten ook stenen als toiletpapier.’ 
Zonder een volgende afspraak te maken, ga ik zoals ik gekomen ben, via de voordeur. 

 Even verder, in het midden van de promenade, staat een boom, met een bankje 
eronder, waarop ik elke dag na mijn pikkelende wandeling plaatsneem. Hier bekijk ik 
de mensen. Ik tast even in mijn binnenzak en voel mijn nieuwe flesje morfine. Dit is het 
exemplaar dat mij zal helpen om te doen wat ik al lang heb willen doen. 

 Opgedroogde hond, opgedroogde huisvrouw, opgedroogde wandelende man, naar 
huis, de mollenman van mij afschudden en even rusten. Ik sta voor het rode huis, te 
wachten. Ik ga niet naar binnen, want ik moet iets anders doen. Ik ga met mijn hand in 
mijn vest en voel een grote koele fles.

 Ik neem mijn kruk stevig vast en pikkel terug naar de promenade. Ik ga zitten op een 
bankje. ‘Het is tijd,’ zeg ik tegen mezelf. 

 Ooit was ik een soldaat die de vrede moest bewaren. Eenzaam als deze boom. Ook 
al loop ik krom, in mijn hoofd sta ik nog recht als deze boom. Een oude man onder een 
oude boom, hoe toepasselijk. 

 De promenade is niet alleen gemaakt om overdag te wandelen, maar ook om ’s avonds 
te flaneren. Om te zwaaien met kleurrijke stukken stof die in de mode zijn. Er komen 
dandy’s van heinde en verre om indruk te maken op elkaar. Maar mij zien ze niet staan, 
voor hen ben ik het vuil van de straat. 

 Wanneer Dandy’s elkaar tegen het lijf lopen, lopen ze snel het dichtstbijzijnde steegje 
in. Ze gooien hun modestatements op de grond, laten hun bretellen zakken en trekken 
elkaar af. Meestal zijn hun penissen op het einde van de dag rood en rauw zoals een stuk 
vlees van bij de slager. 

 Even kijk ik naar de vallende bladeren, de sneeuw die valt, smelt en de zon die opkomt. 
Mieren lijken zware materialen aan te dragen en een structuur te bouwen. Het is hun 
jaarlijkse ritueel, het moment waarop ik heb gewacht. 

 Vlaggen wapperen aan lange stokken, rijen viriele mannen stappen in lijn met een 
zwaard in hun schede. Rij na rij wandelen ze voorbij, de mensen zijn trots, want ze zien 
orde en stabiliteit. En dat wordt allemaal verwezenlijkt door het wezen dat boven de 
mensen is verheven. Decoraties versieren zijn borst. De bult in zijn broek verraadt dat hij 
geilt op de jonge mannen die er volgend jaar niet meer zullen zijn. Het enige wat hij wil 
opofferen, is de normaliteit. Zijn naam? Oppermaarschalk Marnix De Ridder. Maar ik ken 
hem als Sergeant De Ridder. 

 De buitenwereld is een raar concept voor mij. Het is alsof het een toneelstuk is 
waarin iedereen zijn rol naar behoren speelt. Behalve als je niet over de nodige benen 
beschikt om een staande ovatie teweeg te brengen. De oude Grieken zouden mij 
aanbeden hebben als het ultieme voorbeeld van vroomheid en controle over mijn lusten. 
Een man, die geen man is. Een mens die blijft doorgaan tot het bittere einde. Maar hier, in 
dit toneelstuk, word ik verguisd, uitgespuwd door het publiek zowel als de regisseur. 

 Ik doe mijn ogen dicht en hou de fles stevig vast.   

 ‘Zie ze daar lopen voor mij,’ zegt een bekende stem. 

 Ik open mijn ogen en zie dat ik niet meer onder mijn boom zit, maar op de tribune, 
naast de maarschalk, mijn voormalige sergeant. 

 ‘Wie?’ vraag ik verward.

 ‘Die boerenkinderen, ze marcheren voor hun leven. Kijk mijn soldaten defileren.’ 

 ‘Ze hebben allemaal mijn gezicht,’ zeg ik. 

 De sergeant draait zich naar mij om, zijn ogen vernauwen zich. Hij ademt in en begint 
plots hard te lachen, alsof hij nog nooit iets grappiger heeft gehoord. ‘Dat is een goeie, 
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wie ben jij? Ik heb jou hier nog nooit gezien.’

 In stilte ontbloot ik mijn stomp. 

 De maarschalk blijft kijken naar mijn halve been en de leegte tussen mijn benen. Hij 
slaat zijn ogen ten hemel en opent zijn mond, maar er komen geen woorden uit.

 De zon schittert in de naald die zich een weg boort door huid en spier. De witte 
vloeistof gutst naar binnen. 
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Het leven in kleuren
Ann Bellemans

Het leven in kleuren
Ann Bellemans



 Vrijheid, las ik, is niets anders dan de afstand tussen de jager en zijn prooi. Ik dacht aan 
hem – hoe ik vrijwillig zijn buit werd. 

 Zomaar.  

 Zonder nadenken.  

 Hoe ik danste als een getemde beer voor hem. Tandeloos, bij wijze van spreken, want 
in tegenstelling tot de dansende beer, had ik nog al mijn tanden. Niettemin voelde ik mij 
even weerloos.  

 De eerste keer dat ik Fidelio zag, was via een oude spiegel in zijn galerie. Hij opende 
de achterdeur die toegang gaf tot zijn Afrikaans kunstgalerie. Met de rug naar hem 
toegekeerd, zag ik de man via de zwart gevlekte spiegel binnenkomen. Het viel mij op dat 
hij klein van gestalte was en dat hij een strenge blik had en een hoornen bril droeg en dat 
hij, godbetert, een snor droeg. Ondanks zijn tegenvallende figuur, voelde ik zijn ziel door 
het spiegelbeeld heen.  

 De zwaarte van zijn stem paste niet bij zijn tengere lichaam. Ik draaide mij om. Even 
was ik van de wijs en stotterde een beetje op de vraag wat hij voor me kon doen. Hij 
kende mijn familie goed, maar ik had hem nog nooit ontmoet. Ik antwoordde hem dat ik 
via mijn vader, die professor Afrikaanse kunst was aan de Université Libre de Bruxelles, 
had gehoord dat er een vacature was voor een assistente in zijn zaak en dat ik Afrikaanse 
kunst met de paplepel had meegekregen. Mijn slapen jeukten van het zweet. Het was 
broeierig heet in de ruimte.  

 Ik was net vijfentwintig geworden en wist niet hoe ik moest leven: ik droeg een 
luchtige, blauwe zomerjurk met dunne schouderbandjes en rode schoenen met hakken, 
rode gelakte nagels en Afrikaanse vlechtjes.  

 Alles voelde onwennig.  

 Ik wist niets over witte mannen. Ik wist niets over zwarte mannen. Ik wist niets 
over mannen. 

 Fidelio, die voluit Fidelio Van der Stegen de Beaumont heette, nam mij helemaal in 
zich op met zijn bebrilde ogen terwijl hij zijn snor gladstreek. Het was een zenuwtrek van 
hem, begreep ik later. Hij had er wel meer: hoofdschudden, oogknipperen en keelschrapen, 
die hij afwisselend gebruikte in specifieke situaties. Bij de verkoop van een dierbaar stuk 

kunst had hij last van oogknipperen. Het keelschrappen ging altijd vooraf aan een moeilijke 
mededeling of vraag. Het hoofdschudden kwam als antwoord op mijn domme vragen en 
dat waren er volgens hem veel.  

 Herinnering is een keuze, las ik. Ik moet niet zoveel lezen. 

 Bij het uitspreken van mijn naam riep hij blij: ‘Jij moet de dochter zijn van Mandisa 
en Jean-Louis!’ Hij bekeek mij met verrukking van kop tot teen. Hij viel uit zijn rol van 
galeriehouder, maar herpakte zich. Fidelio herinnerde zich mijn ouders goed. 

 ‘Ik was er kind aan huis, samen mijn oudere broers. We zaten op dezelfde school. 
Ik was als junior getuige van het kattenkwaad van de oudere broers, en van het wel en 
wee van onze families.’ Hij schraapte zijn keel. ‘Heeft je mama haar familie in Rwanda 
teruggevonden?’ vroeg hij voorzichtig en belangstellend. ‘Mijn ouders zeiden dat niet de 
Congolezen de wilden waren, maar de Belgen die de Afrikaanse vrouwen bezwangerden.’

 Er viel een ongemakkelijke stilte. 

 ‘Enfin, in sommige gevallen toch,’ zei hij verontschuldigend. 

 Ik keek naar mijn rood gelakte tenen en voelde mijn nieuwe sandalen knellen. 

 ‘Mijn moeder heeft haar Belgische vader teruggevonden. Haar Rwandese moeder niet, 
bij gebrek aan papieren,’ zei ik stil.

 Ze was nog maar vier toen de autoriteiten haar weghaalde van haar biologische 
moeder in Rwanda. Daar lijdt ze nog steeds onder. Dat ze geen visuele voorstelling van 
haar moeder heeft. 

 Lang moest ze niet in het weeshuis Bambino in Schoten blijven, want ze werd snel 
geadopteerd door een vriendelijk, kinderloos koppel uit de Kempen, die naar de Brusselse 
gemeente Schaarbeek verhuisden om daar te werken. Haar ouders werden daar soms 
uitgescholden voor ‘sales flamands’, wat ‘vuile Vlamingen’ betekent en naar mijn moeder 
riepen ze: ‘mulet’, wat ‘muilezel’* betekent.  

 Na school liep ik naar huis, meestal in looppas. Mijn mama maakte heerlijke vieruurtjes, 
die we samen aan de keukentafel opaten. Meestal was mijn mama lief en vrolijk. Honderduit 
vertelde ze over opa, die niet meer leefde, en over de bétises uit haar jeugd.  
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 Soms kwam ik te laat thuis en dan sloeg ze mij met een houten lepel hard op de rug 
en soms overal op mijn lijf. Mijn vader zei dat ik daar begrip voor moest hebben. Te laat 
komen betekent voor haar: je wordt opgehaald door vreemden die je meenemen naar 
een ver land waar niemand op je lijkt. Het is de angst om je te verliezen. Dat is wat haar 
overkwam. Zo moest ik het zien. Ik mocht niet te laat komen, geen vijf minuten. 

 Ik werd aangenomen in de galerie Tribal art van Fidelio Van der Stegen aan de 
Zavel in Brussel.  

 Geruime tijd later trouwden we en namen onze intrek in een statige villa in Lasnes bij 
Brussel. Een paar maanden geleden beviel ik van ons eerste kind, Henri, genaamd naar de 
vader van Fidelio. Ik was net geen achtentwintig toen ik beviel.

 Ik kon nergens heen en kreeg een vreemde smaak in mijn mond.  

 Of ik gelukkig was?  

 Geluk is voor dwazen en kinderen.  

 Of Fidelio gelukkig was?  

 Of we opnieuw kunnen beginnen? 

 Zoals de natuur? Elk seizoen opnieuw beginnen?  

 De seizoenen blijven meedogenloos veranderen van winter naar lente naar zomer 
en dan weer herfst. De zon blijft schijnen, ook al verlies je je vrouw en kind op een 
vervloekte, zonnige dag. Dat is wat Fidelio overkwam. Fidelio’s status veranderde van 
echtgenoot en vader naar die van weduwnaar. Zijn verdriet was groter dan de vier 
seizoenen. Hij verloor zijn vrouw, Evangeline en zijn tweejarig zoontje, Eduard. De twee 
waren op weg met de Landrover naar de luchthaven om Fidelio op te halen van zijn 
vlucht uit België. Hij woonde met zijn gezin in Tanzania en handelde in Afrikaanse kunst 
met Brusselse galerieën. Zijn handel bloeide en zijn liefde voor zijn Rwandese vrouw, 
Evangeline, bloeide eveneens.  

 Evangeline moest een onverwacht manoeuvre maken om overstekend wild te ontwijken.  

 Het wrak was leeggeroofd toen Fidelio de plaats van het ongeval bereikte: een tiental 
dierenmaskers die in de koffer lagen, klaar om verscheept te worden, waren verdwenen. 

De ranger die de verongelukte terreinwagen vond, herkende de lijken en hij belde 
Fidelio om het nieuws te melden voor de politie toekwam. Het was een meevaller dat ze 
gevonden werden door een bekende. Evangeline’s handtas met identiteitspapieren was 
verdwenen. 

 Alles doet pijn. Onversneden pijn. 

 ‘Ik hoor ze nog,’ zei hij. 

 Het regende. 

 Na het avondeten, dat we nuttigden met collega’s en bevriende curators, vulde ik de 
vaatwasmachine. Fidelio was moe en ging op de zetel liggen. Ik zag, vanuit de keuken, dat 
hij een joint opstak en zijn haren naar achteren streek. Het was één van de zeldzame 
momenten dat ik Fidelio tot rust zag komen. Zijn hele lichaam ontspande zich en hij viel 
in slaap met het tijdschrift Contemporary African Art op zijn buik.  

 Het was een zware avond geweest met veel drank en discussie over de te organiseren 
tentoonstelling voor het Fotomuseum in Antwerpen: welke Europese en Afrikaanse 
fotografen aan bod mochten komen met hun foto’s uit het koloniale Afrika. Foto’s die 
gevoeligheden uit het koloniale verleden blootleggen.

 Er werd gekozen voor de fotografe Alice Seely, een Britse die met haar man in Congo 
verbleef begin twintigste eeuw. Ze maakte foto’s van afgehakte handen, ook kinderhanden, 
met een nieuw Kodak Brownie fototoestel dat uitkwam met de slogan: you press the 
button, we do the rest. Kostprijs: 1 dollar. 

 De zwart-witfoto’s lagen verspreid over de salontafel. Zonder ernaar te kijken, ruimde 
ik ze op, draaide ze om, en legde ze in een stapeltje op Fidelio’s bureau. In een opwelling 
stak ik ze in een grote, bruine envelop.  

 De man van de fotowinkel, naast mijn ouderlijke huis, toonde mij in zijn donkere 
kamer hoe de gezichten van de mensen zwart werden op het negatief van de foto 
en na belichting weer wit, tenzij het over een gekleurde mens ging. Iedereen op de 
onontwikkelde foto is altijd eerst zwart, glimlachte hij naar mij. Dat is toverij, zei hij, toen 
ik vroeg hoe dat kwam. 

 Zachtjes liep ik op blote voeten naar boven en opende de slaapkamerdeur van ons 
kindje, dat net wakker werd. Henri glimlachte breed als hij mij zag. Voorzichtig tilde ik 
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hem uit zijn bedje en zoende hem tientallen keren op zijn zachte wangetjes. Samen met 
het kind, zette ik mij in de comfortabele zetel naast het kinderbed.  

 Op mijn geboorteformulier stond vermeld: ‘huidskleur: geel’. Het verhaal werd tot in 
den treure verteld op familiefeesten. Mijn mama gierde het uit en zei: ‘Je had gewoon last 
van geelzucht bij je geboorte, net zoals heel veel baby’s!’ Op de geboorteformulieren van 
mijn zussen stond bij huidskleur ‘bruin’. ‘We hebben een speciale gave, je vader en ik. We 
maakten kinderen met verschillende kleuren.’ Iedere keer opnieuw: lachsalvo’s. 

 Ik speelde met mijn nepivoren armbanden terwijl ik het kind borstvoeding gaf en zag 
mijn donkere zelf met het iets lichter getinte kind in de gevlekte spiegel uit de galerie, die 
nu in de kinderkamer stond. Het licht in de kamer flikkerde even.  

 Zeg me waar het pijn doet.

 Ik ben naar jou gekomen in de hoop op een reden om te blijven. 

 Die nacht sliep ik onrustig en droomde dat Alain mijn rug streelde met een kleurrijk 
waterijsje. Ik schrok zwetend wakker en verlangde hevig naar de aanraking van een 
geruststellende, warme hand. 

 * muilezel = een kruising tussen een ezelin en een paardenhengst.

 The only lies for which we are truly punished are those we tell ourselves.
 (V.S.Naipaul) 

 Voetnoot

 Een citaat  uit een interview (DM 8/10/2022) met de schrijfster Ayelet-Goshen (1982) 
naar aanleiding van haar nieuwe boek, Waar de wolf loert:

 ‘Er is iets heel raar aan de hand met de hedendaagse cultuur, zeker voor iemand als ik 
die in meningsvrijheid gelooft en een vrije, wilde literatuur voorstaat. Als schrijver begeef 
je je tegenwoordig in een mijnenveld. Het spectrum waarover je nog mag schrijven, wordt 
steeds smaller. Zo kreeg ik te horen dat het niet slim is om van Jamal een zwarte te 
maken omdat ik een witte schrijfster ben. (…) 

 Ik vind dit niet alleen onrustwekkend, ik vind het ronduit gevaarlijk. De literatuur is op 
zijn best wanneer er geen verboden of geboden mee gepaard gaan. Wanneer iemand mij 

op een taboe wijst, krijg ik meteen de aandrang om ertegenin te gaan. (...) 

 Het grootste gevaar is dat schrijvers zich beginnen te plooien naar de sociale druk en 
aan zelfcensuur beginnen te doen. 

 (…) 

 In Amerika hebben ze het idee dat wanneer ze een bepaald woord niet 
meer gebruiken, de zaak waarover dat woord gaat ook niet langer zal bestaan. 
Struisvogelpolitiek noem ik dat. 

 De Tsjechische schrijver Milan Kundera zei dat hij altijd een beetje ongerust werd 
wanneer hij honderd mensen hoorde juichen en applaudisseren. En het deed er niet toe 
wat ze riepen, ook al was dat: ‘vrede nu’. Wanneer mensen voelen dat ze zich machtig 
voelen omdat ze samen zijn, bestaat het risico dat ze in fascisme verglijden.’
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Ontkleed me van dit lijf van mij
Mieke Stessens

Ontkleed me van dit lijf van mij
Mieke Stessens



SLEUTELBEEN
Ze draagt haar heupen zelfzeker.
Haar sleutelbeen is kapstok voor een lijf
dat altijd honger heeft.

Met vingertoppen vindt ze zere plekken.
Ze legt haar oor op je borst,
hoort wie je bent.

Wanneer ze het bed uitglijdt
zegt ze: ‘Ik wil dat je naar me kijkt.’

Je verstopt je onder het laken, want je 
weet
dat je naakter bent dan zij.

BESTEMMING
Ik verwachtte niets, op blote voeten
aan de rand van het bed. Alles was  goed: het
ongeduld, de spanning, de weerloosheid.

Hemden gleden af. Maskers 
vielen. Lichamen bleken tegengesteld
toen jij het mijne ongeschonden noemde.

Lust vermeerderde met ontzag.
Jouw broosheid beet in mijn sterke dijen.
Ik aanvaardde jouw overmacht.

Ontkleed me van dit lijf van mij
waarvan men nog zoveel verwacht.
In de groeven van jouw gelaat wil ik 
bestemming vinden.

DEZE DAGEN
Met mijn onderbuik beurs sijpelt
de twijfel over mij
in de eerst nog witte lakens.
Deze dagen vervagen mijn contouren.

Jij bewandelt me als een wesp,
het paarse fruit, zoet
eet jij mijn vlees,
ontvelt me met je tanden.
De geur van ijzer tussen ons.
Mijn lijf loopt over,
zoekt jouw stelpende handen.

Ik lig bloot met knieën open
als een toegangspoort, ben het midden
van de cirkels die jij ongedurig loopt.

Mijn schouderbladen druk ik in het gras.
Ik wacht op de vangst na het besluipen,
jouw beet in mijn nek en dan het 
fixeren.

Je bent vlakbij maar
er is geen mes om mij te snijden,
geen strak lijf dat me open kan rijten.

Je zwijgt en kijkt.
Ik word langzaamaan kleiner.

In jouw gelaat zitten
groeven en lijnen

die ik aai,
waarin ik wil verdwijnen.
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Ik herinner me dat jij er was,
vanzelfsprekend als de kat
’s nachts op het deken.

Ik had gretige handen verwacht, daar
in ons hol dat naar vochtig hout rook
en naar dierenvacht

maar je dekte je lijf toe met mij.
Ik werd het vlees op jouw botten.
Jij ademde als een moederdier.

Jouw vingers bewogen weinig,
mijn heupen wiegden langzaam
en mijn laatste zucht klonk amper.

Je likte de woorden van m’n lippen voor
ze iets konden betekenen.

Ik lag uitgestrekt als een woestijn,
landschap van wit en heuvels,
vroeg jouw kussen klein.

Jouw vingertoppen zochten
mijn buik als elektriciteit,
deden mijn bron wellen.

Jij hield me vast met je ogen,
liet het luide ademen aanzwellen

tot op het punt waarop een hert
onder schot geen redding meer 
verwacht.

Ik weet nog hoe je voor me knielde,
mijn mond vulde.

Ik kreunde als een baby
die op de lauwe melk wacht.

VERLEDEN TIJD
Ik vraag me af of je glimlacht
telkens wanneer je het deurtje opent.

Ga je meteen voor me zitten
of zet je eerst koffie?

Ik beeld me in dat je zucht
als je de omslag openscheurt, dat je
voor je uit staart en ook iets mist.

Er blijft zo weinig over, een velletje,
maar ik voel je vingers die de letters raken,

mijn rug die rust tegen jouw borst 
zoals het papier in jouw handen.

PAVLOV
Ze is een bankzitter.
Ze valt in op koude dagen maar
vraagt nooit of haar handen warmer zijn

en of zij ’s nachts ook
een been achter zijn middel haakt.
Zij lezen vast elk naast een eigen lampje.

Samen koffie drinken in de verste hoek
waar niemand het gloeien van haar wangen ziet.
Ze vergeeft het dat hij vaak op zijn uurwerk 
kijkt.

Dagen doorstrepen helpt maar even.
Ze is een wisselspeler die wacht
tot huid en ego opnieuw moeten gestreeld.
Dan komt ze, als een afgerichte hond.



O
nt

kl
ee

d 
m

e 
va

n 
di

t l
ijf

 v
an

 m
ij

M
ieke Stessens

KOEKJES
Ik neem niet meer elke dag een bad.
’s Nachts streel ik zelf m’n dijen.

Ik klemde mijn benen om je middel 
omdat
jij mijn roofdier was maar ik niet bang.

Je liet me achter in mijn huis, onmisbaar,
touw om een stapel oude kranten.

Jij hebt nu een vrouw die koekjes bakt
om mee te vrijen.

Eerst lach je nog smalend.
Je bemerkt haar aan haar tafeltje,
vingers rond een kop dampende thee.

Hij maakt haar ook maar iets wijs.
Als je wil, ben je minstens even mooi.
Zij heeft vast nooit de storm in hem 
gezien.

Toch kan je het niet laten om haar
na te staren wanneer ze vertrekt,
over het plein wandelt, haar leven in.

Je wil het niet, maar je vraagt je af
waar ze heen gaat

en waarom hij nooit meer op weg is
naar jou.



Twee is een koppel, drie is een experiment
Kimme Tigra
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 ‘Dit is al te raar voor mij,’ zeg ik. Terwijl ik opsta, glijden de twee vingers van mijn man 
uit mijn nochtans natte kut. Ik blijf even staan en overschouw de situatie. Kurt probeert 
de boel manueel te redden – met een verbouwereerde blik komt mijn man klaar. Ik 
wandel naar de keuken en schenk mezelf nog een glas wijn in. 

 De wijn. Zou het de wijn geweest zijn? We waren tenslotte al een fles of twee ver 
eer er schot in de zaak was gekomen. Kurt roept vanuit de living om een handdoekje. 
Mijn man weet de gastendoekjes na twintig jaar huwelijk nog altijd niet liggen. Ik kom, wil 
ik roepen, maar ik houd mij in, het zou al te ironisch klinken. Het is nooit de bedoeling 
geweest dat dit een farce werd.

 Terwijl ik, zonder ondergoed maar wel nog met mijn rokje aan, de trap op loop, wil 
ik de schuld nog het liefst op Kurt afschuiven, maar dat zou al te gemakkelijk zijn. Toen 
ik dat profiel aanmaakte op Grindr, dacht ik nog dat ik ze voor het uitkiezen zou hebben. 
Volgens een collega is het de meest efficiënte, kortste weg naar een seksuele partner die 
uit is op een sexperiment. Omdat ik duidelijk wilde maken dat mijn man en ik er beiden 
achterstonden, had ik een korte maar ondubbelzinnige bio geschreven: ‘Wij zijn een duo 
dat een trio wil. Hygiëne voorop, eenmalige gebeurtenis, duidelijke afspraken!’

 Zeven seconden nadat ik het profiel had aangemaakt, kreeg ik al een bericht. Ik was 
verheugd, mijn collega had niet overdreven. Mijn hart sprong op in mijn borstkas toen ik 
op het bericht klikte. Ik stond oog in oog met vlezig creatuur. Onbesneden en met een 
web van dikke aderen. Hij zag eruit alsof hij vroeg om exorcisme. Ik betwijfelde of dit 
heerschap de bio met aandacht had gelezen. Walgend had ik geantwoord: ‘Beste, enkel 
serieuze reacties, aub. Dit is heel belangrijk voor het huwelijk tussen mij en mijn man. Van 
dergelijke vulgariteiten zijn wij niet gediend en ze helpen ons niet verder.’ De eigenaar van 
het onding reageerde met schaterlachende emoji’s. Intussen had ik al andere berichtjes 
gekregen, zo’n achttal. Goed zo, ander en beter, dacht ik. Ik klikte erop en het bleken één 
voor één erecties te zijn. Ononderbroken ging het door. Een buffet van stijve piemels. 
Ik probeerde ze allemaal te beantwoorden met dezelfde boodschap, maar kon het 
simpelweg niet meer bijhouden. Mijn inbox leek op de vitrine van een slagerij. Ik was de 
wanhoop nabij, maar toen dook  Kurt op. 

 Ik sta voor de linnenkast en haal er een verse handdoek uit. Ik sta stil in de gang en 
probeer te luisteren of ik beneden gepraat hoor. Ik hoor enkel de Knuffelrock-cd – die ik nog 
gevonden had op zolder – zich voor de vijfde keer herhalen. Ik mag niet vergeten de kaarsen 
uit te blazen waarmee ik het seksuele strijdtoneel een gezellige sfeer had willen geven. 

 Ik ga naar onze slaapkamer, daar staat een XXL bus glijmiddel te pronken op het 

nachtkastje, er mocht zeker geen tekort zijn. Ik had het moeten weten, dat we nooit 
tot in de slaapkamer zouden geraken. Al had het scenario nu toch wel een heel andere 
wending genomen. De gastendoekjes lagen allemaal in de slaapkamer, op de commode. 
Ik had ze voorzien, ik had alles voorzien, behalve dit. Ik neem er twee van het keurige 
stapeltje en daal de trap weer af. 

 Drie uur geleden was ik nog zo opgetogen geweest. De bel ging en er schoot meteen 
een elektrische schok door mijn lichaam. Ik was er zo klaar voor als ik maar kon zijn – ik 
had werkelijk alles tot in de puntjes voorbereid. Mijn man zat in de zetel, we hadden net 
een goed gesprek gehad. Hij was boos, eerst. Heel boos. 

 ‘Je hoeft niet alles wat ik op een dronken avond vertel serieus te nemen! Echt weer 
iets voor jou om daar een heel ding van te maken!’ snauwde hij, met zijn armen defensief 
voor zijn borst gekruist.

 Terwijl hij dat zei, rook ik weer het zurige braaksel dat hij die avond op de motorkap 
van een auto had achtergelaten. Een uur daarvoor was hij een hoop wenende ellende 
geweest. ‘Ik val WEL op vrouwen. Ik zou nooit een relatie kunnen hebben met een man. 
Maar ik denk dat ik… seksueel… OOK op mannen val.’

 Ik had hem gevraagd of hij al seksuele ervaringen had gehad met een man. Dat had hij 
niet, maar wel met een lesbische vriendin. ‘Dat is niet hetzelfde,’ had ik geantwoord. Hij 
haalde zijn schouders op.

 ‘Ik zie u graag,’ had hij verschillende malen herhaald terwijl hij mijn hand vasthield. 
Hij sleurde met zijn woorden, het was al zijn vijfde Sint-Bernardus Tripel. Ik wist op dat 
moment niet of ik wel wilde horen wat hij nog allemaal te zeggen had.

 ‘Maar mijn allergrootste fantasie is jou, ikzelf, en een andere vent.’
Instinctief had ik mijn hand weggetrokken. 

 ‘Denk je dat je gelukkig kan zijn met mij als dat nooit gebeurt?’ vroeg ik. Terwijl ik 
er aan terugdenk, voel ik mij schuldig. Een mens heeft maar één leven. Waarom zou je 
iemand iets moeten ontzeggen?

 Kurt stond aan de voordeur. Hij leek precies op de reeks foto’s die ik van hem had 
opgevorderd alvorens deze afspraak kon doorgaan. Ik wist voldoende om hem te kunnen 
betrekken bij mijn huwelijk. Zijn ouders zijn nog samen, hij is verpleger en heeft een 

stabiel curriculum. Hij komt uit een lange relatie met een man van wie hij nog geen 
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jaar geleden is gescheiden. Hij heeft een Spaanse windhond die Francesco heet. Hij was 
de enige die geen dickpick naar mijn Grindr-profiel had gestuurd, maar interesse toonde 
in de achterliggende motivatie. En nu hij single was, wou hij ook eens iets proberen dat hij 
nog nooit eerder had gedaan. 

 Mijn man kwam aarzelend naar de living, hij bekeek Kurt van kop tot teen. Kurt deed 
echt heel aardig en hij praatte op een rustige manier tegen mijn man, sussend bijna. 
Misschien praat hij ook zo tegen de patiënten die hij moet verzorgen. Zijn kennis van 
anatomie beschouwde ik als een plus. Een geschiktere kandidaat was moeilijk te vinden!

 Ik wandel opnieuw de living in waar Kurt en mijn man onwennig naast elkaar zitten, 
beiden nog steeds naakt. Ik overhandig Kurt het handdoekje en hij veegt zijn vingers 
ermee af. Mijn man kijkt beduusd naar het sperma dat tussen het haar onder zijn navel 
aan het opdrogen is. Kurt kijkt hem vragend aan, ‘moet ik, of ga jij…?’

 Ik blijf staan en kijk. Kurt begint mijn man schoon te wrijven. Mijn man kijkt mij aan 
en er gaat een vreemde sensatie door mij heen. Toch kan ik de rariteit van deze situatie 
niet van mij afschudden. Ik zie hoe mijn mans penis langzaam terug hard wordt. Ik ontdek 
nieuwe dingen over de persoon met wie ik al twintig jaar getrouwd ben. Nu is het aan mij: 
bevriezen, vluchten of aanvallen?

 Ik denk terug aan de keren dat hij mij verraste met seksspeeltjes, en de gemengde 
gevoelens die ik daarbij had omdat ik geen inspraak had gehad. Sommige vond ik 
uiteindelijk leuk, andere probeerde ik tijdens de seks beleefd af te wijzen. Hij had me 
eens gevraagd wat ik wou voor mijn verjaardag. Ik zei iets van: ‘Geef me een cadeau dat 
bewijst dat je me echt kent.’ Hij kwam aanzetten met een vibrator die hij vanop afstand 
kon bedienen. Van driehonderd euro! Tijdens de lenteschoonmaak herontdekte ik het ding 
in zijn nachtkastje, ik was het al helemaal vergeten. Ik zette hem aan, maar de batterijen 
waren leeg.

 Zijn bekentenis had heel wat teweeggebracht in de perceptie van onze relatie en ons 
seksleven. Natuurlijk kon ik ervoor kiezen om deze fantasie te laten voor wat ze was, 
maar dan bestond het risico dat hij ze misschien achter mijn rug zou gaan uitleven. Dan 
zou ik er geen controle over hebben en buitenspel worden gezet. Of stel dat hij het 
nooit beleefde, dan zou dat misschien afdoen aan zijn geluk. Dan zou hij de rest van ons 
huwelijk naar iets blijven hunkeren en met een gevoel van onverzadigde verlangens op zijn 
sterfbed moeten liggen. Afschuwelijk. Over mijn lijk. 

 Ook Kurt ziet dat mijn man opnieuw paraat staat, hij zit er immers met zijn neus op. 

Hij besluit daar gretig gebruik van te maken en buigt zijn hoofd in mijn mans schoot. Het 
is vreemd, hoe hij gulzig aan de penis van mijn man lurkt. Zou hij een betere techniek 
beheersen dan ik? Mijn man reikt zijn hand naar mij uit. Aarzelend neem ik die aan, en hij 
trekt mij naar zich toe. 

 Ik moet eerlijk bekennen dat ik getracht heb om mijn deelname zo goed mogelijk 
voor te bereiden met behulp van didactisch materiaal. Mijn man weigerde vooralsnog 
om erover te praten, laat staan om praktische afspraken te maken. Ik zat met een 
heleboel vragen. Hoe doe je dat, met zo’n tweede kerel? Gaan we eerst eens uit eten 
en uitgebreid kennismaken (willen we bijvoorbeeld weten dat hij twee kinderen heeft 
en communicatieverantwoordelijke is van een bedrijf dat hoofdzakelijk vol-au-vent 
produceert?) of willen we zo min mogelijk van de persoon die we in ons seksleven 
uitnodigen te weten komen, om de spanning te bewaren? Is er specifieke mannenseks die 
hij wil afvinken op zijn bucketlist? Moet er iets aangekocht worden? En de belangrijkste 
vraag die ik liever niet wou stellen: wat als het leuk is voor hem, maar niet voor mij, en hij 
wil dat het op regelmatige basis plaatsvindt?

 Ons seksleven was al bij al niet slecht, maar waarschijnlijk behoorlijk doorsnee. Ik 
kwam tot de conclusie dat mijn man wel zou weten wat aan te vangen met een extra 
penis in de kamer, maar ik moest voor mezelf toegeven dat ik mijn rol nog moest zoeken. 
Ik zocht een toepasselijk scenario. Ik zat daarmee zozeer in de knoop, dat ik maar één 
oplossing zag, en dat was om zijn surfgeschiedenis te doorzoeken. Alleen zo kon ik te 
weten komen wat hij verlangde. En mij voorbereiden op wat er van mij verlangd werd. 
Een vriendin van mij heeft dat gedaan bij haar partner. Ze vond vooral porno met 
ballonnen. Wat een gelukzak, zij. Nu ik in deze situatie verkeer, snap ik niet zo goed meer 
waarom ze daar zo van overstuur was. 

 Op een dinsdagavond, terwijl mijn man naar de keramiekles was, zette ik zijn laptop 
aan en navigeerde door zijn zoekgeschiedenis. Ik zal niet ontkennen dat mijn maag 
zich binnenstebuiten keerde van de zenuwen. Ik stond op het punt om de seksuele 
fantasiewereld van mijn man binnen te stappen! Op een bepaalde manier werd ik er 
opgewonden van, wat een goed voorteken leek. Ik was verrast en een beetje onthutst 
door de frequentie van zijn pornokijken. In die mate, dat ik me begon af te vragen hoe 
hij überhaupt nog tijd overhield voor iets anders. Er was veel heteroporno te vinden, 
niks opzienbarends. Ik stootte op een bepaald moment op enkele filmpjes van trio’s. 
Het is opwindend, dat geef ik toe. Om naar te kijken weliswaar. Maar hoe voelt het 
om daadwerkelijk de locomotief te zijn van een trein met achterwielaandrijving – de 
voorstelling alleen al maakte mij behoorlijk zenuwachtig.
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 Mijn man weet wat ik lekker vind; hij legt me op mijn rug, wrijft over mijn clit en 
penetreert me hard. Ik zie het hoofd van Kurt verschijnen over de schouder van mijn 
man. Mijn man slaakt een hartstochtelijke, extatische kreun. Kurt kijkt mij niet aan en ik 
hem niet. Mijn man houdt zijn ogen gesloten. Voor een uurtje branden we met z’n drieën 
in de atmosfeer van onze echtelijke living.
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Amor fortior
Mario Vanhuylenbrouck

Amor fortior
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 Dakappartement Budascoop, vijfde verdieping. Ik stap uit de lift en sta voor een 
enorme deur in wit gepoedercoat plaatstaal. Op ooghoogte een vergulde figuur met een 
vinger op de lippen tussen twee Latijnse woorden ‘amor fortior’. Het doet me denken aan 
de witte gevel van de vrijmetselaarsloge aan de Houtmarkt en de goedkoop gekopieerde 
slogan doet me twijfelen. Net op het moment dat ik weer wil vertrekken, kraakt de 
intercom en klinkt een stem: 
 ‘Goeienavond, wat brengt je hier?’
 ‘Ik had me ingeschreven voor dat erotische project, Am I evil?’
 ‘Dan zit je goed. Heb je er zin in?’
 Eigenlijk heb ik er geen zin in, ik wil naar huis, mij weer wentelen in de leegte die jij achterliet. 
Toch blijf ik staan; ik wil ook niet meer overwinteren in reddeloosheid, niet meer geduldig wachten 
als een teek in een boom op een reiziger die misschien nooit komt. 
 ‘Ik weet het niet, misschien was het geen goed idee om te komen.’
 ‘Hoezo?’
 ‘Mijn hoofd staat er niet naar.’
 ‘Kijk, jij beslist natuurlijk, maar we stellen voor om deze avond gewoon over je heen te 
laten komen. Wat denk je?’
 ‘Hm, vooruit dan maar.’
 Het licht in de hal valt uit en een deurslot klikt open. De duisternis drukt op mijn 
ogen. Iemand bindt me een blinddoek om, neemt me bij de hand en leidt me zachtjes 
vooruit. Het is er warm. Het zachte loeien van vlammen, het knisperend knappen van 
hout. De hitte groeit, kruipt over me naarmate we verder schuifelen. Het zweet breekt 
me uit. De tijd stremt.
 Handen op mijn schouders, zacht tastend, onderzoekend. Ik ril, mijn spieren 
verstrakken, ik wil me wegrukken maar durf niet, mijn benen trillen. Vingers raken mijn 
wangen, mijn hals, mijn lippen.
 Ik was vergeten hoe het was om aangeraakt te worden. Vergeten, en toch herinner ik me 
meteen weer hoe jij me vastnam, vasthield, bezitterig lang, als iemand die men lang niet heeft 
gezien of iemand die men lang zal moeten missen. Misschien wist jij toen al dat het niet zou 
blijven duren? Perste jij daarom de passie uit tot de laatste drup? Tot alle smaak uit de vrucht 
was verdwenen?
 De handen zetten hun reis verder over mijn kleren. Bedachtzaam glijden ze over 
armen, romp en benen.
 ‘Ik ben Kim,’ zegt een stem vlakbij mijn oor: ‘Mag ik je uitkleden?’
 Ik knik, slik. En hoop dat het nog altijd even duister is als in de hal, want de tijd is 
hardvochtig geweest voor mijn lichaam.
 Net als jij, toen je vertrok met dat kleine valies, met enkel wat kleren, dacht ik, tot ik merkte 
dat je ook mijn hart, mijn trots en mijn zelfrespect had meegenomen.
 Een voor een gaan mijn kleren uit. Zonder haast, alsof Kim mij de tijd gunt om te 

wennen aan het idee dat ik uitgekleed word. De hitte schroeit, mijn mond is droog en 
snakt naar het speeksel dat zich ophoopt in mijn keel. Een hand omvat mijn wang. Kim 
kust mijn hals, beroert mijn lippen. De eerste plaveien van een weg naar blinde intimiteit.
 ‘Mag ik je overal aanraken?’
 Ik knik weer en laat me gewillig neerleggen op mijn buik. Ik voel een weldadige 
warmte over mijn rug stromen – ik vermoed olie – en laat vaardige handen mijn huid 
verkennen. Ze zijn geduldig en attent, maar ook grondig. De olie druipt langs mijn 
bilspleet, mijn perineum tintelt.
 Ik moet me omdraaien op mijn rug en nu pas voel ik me echt helemaal naakt en 
kwetsbaar, alsof die buiklig mij nog iets van bescherming bood.
 Beschermd…, geborgen, bemind, gekoesterd, door jou. Een eiland in het midden van je 
oceaan, eindeloos gestreeld door je wassende golven, peperfris als munt, maar ook scherp en 
grillig als gember. Wat is een eiland zonder water eromheen meer dan een schonkige bult in het 
aardoppervlak? Het lijkt een ver, verzonken tijd, geleefd door iemand anders, nu beleefd door 
iemand anders. Ooit een tuin ven Eden, nu wrang overwoekerd en ontoegankelijk geworden. 
 De handen raken weer huid en walsen ritmisch over me heen. Naast de handen 
voel ik almaar meer lichaam en huid van die vreemde. In lange, trage halen glijden onze 
lichamen over elkaar. In lemniscaat, ellips of kriskras. Nu een adem langs mijn hals, dan een 
vleug exotisch zweet.
 Diep in mij groeit en broeit verlangen, het klimt omhoog naar mijn buik en borst, het 
sijpelt in mijn vingers. Ik raak Kim aan, eerst verlegen, zedig, niet meer dan een hand die 
rust op een schouder, dan moediger, stouter. Ik glij langs de rug tot aan de heupen, ik voel 
ze zinderen, en ik grijp billen, knijp billen. We schuren nu tegen elkaar aan, onze lippen 
zoeken elkaar, een zoetvochtige mond, een gewillige tong.
 Ik mis je zo. Je passie, ambitie, intelligentie. Je rusteloze nieuwsgierigheid. Je wisselende 
aandacht. Je uitbarstingen, nukken, onbegrip. Je jaloerse buien. Ik mis ze zo. Ik denk aan jou, ik 
vrij met jou, weg van jou.
 Vingers dwalen af en verkennen liezen; ze strijken, strelen, aarzelen op drempels 
van fatsoen, smachten naar die volle aanraking, daar waar het verlangen zich ophoopt, 
krult en buitelt, waar het bloed nu pompt en zuigt, en dan, bijna gelijktijdig, nemen we 
zonder weerstand die vesting in; de hand is koel en knus, vreemd, sinds kort vertrouwd; 
ze ompalmt de begeerte, ploegt een voor van genot. Opwinding die zich laag na laag 
opstapelt in mijn bekken – onder mijn hand voel ik een dijk breken. Een kreun van 
verrassing die zich ergens ver en diep ontwortelt, naar boven kolkt en vastslibt in een 
brij van schorre klanken; de heupen sidderen spastisch na, de hand valt krachteloos in 
mijn schoot, sterft en herrijst –, die gesmoorde grom klauwt in mijn buik, hitst me nog 
meer op, ik voel prikjes in mijn kruis als de bekjes van jonge mezen die broodkruimels 
rapen, neen, een nest mieren die met bedrijvige pootjes omhoog krioelen, neen… ik… 

ik… voel…; mijn ruggengraat loopt leeg, mijn bekken veert, vibreert, mijn hoofd vloeit 
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onder, stroomt over. Ik… splijt, de wereld davert en barst en spuwt en valt dan op me 
neer, plet me, doodt me.
 Met een schok keer ik terug naar nu. De warmte van een naakt lijf nestelt zich 
behaaglijk op en in mijn huid, het rustige deinen van Kims ademhaling doet me wegdrijven 
naar vervlogen momenten.
 Wegkringelen naar jij die naast me ligt te roken en me aankijkt. Diep en begerig, je blik 
graaft in mij, in mijn hart, buik. Je drukt je sigaret uit en glijdt met je hand tussen mijn benen, 
terwijl je me blijft aankijken. Ik spreid mijn dijen iets meer en je hand slentert over mijn lanen van 
huid. Plagend op en neer, almaar dichter bij de plaats waar lust prikkelt en knettert. Ik schurk me 
tegen je hand aan. Je grijpt me, kneedt me en net voor ik kom – als een rijpe vrucht op het punt 
om in pulp uiteen te barsten – haal je je hand weg. ‘Het is tijd om los te laten,’ zeg je zacht.
 In stilte trekken we onze kleren aan. Ik geef Kim een kus op de wang en zeg: ‘Dank je 
wel, je hebt meer voor me gedaan dan je beseft.’
 ‘Graag gedaan. Mocht je de smaak te pakken hebben… voor morgenavond zoeken we 
nog iemand voor een pittige bdsm-initiatie. Acht uur. Aanbellen en ondergaan. Je ziet maar.’
 Ik trek de deur achter me dicht. Mijn gsm gaat af. Het is een bericht van jou. Na al die 
tijd, net nu ik weer de rug recht. Of we kunnen praten, smiley. 
 Ik hou niet van smileys, dat zou je nog moeten weten.
 ‘Waarover?’ typ ik terug.
 Je belt. Ik twijfel om je oproep te beantwoorden, maar doe het dan toch, want ik heb 
nooit geleerd om er niet te zijn voor jou.
 ‘Hey,’ zeg ik een beetje plompverloren.
 ‘Sorry dat ik je zo laat nog stoor,’ antwoord je en ik laat me gewillig inpakken door je 
stem, behaaglijk en vertrouwd als het geruite dekentje dat ik ’s winters voor de tv over 
mijn benen spreid.
 ‘Je stoort niet, ik was nog wakker.’ 
 ‘Nog altijd moeilijk inslapen?’
 ‘Ja. Wat ga je eraan doen? Mij een verhaaltje voorlezen?’ 
 Je lacht verzoenend en je lach druipt als zoete honing in mijn oren, in mijn hart. Ik voel 
me smelten, vallen, hervallen en verman me: ‘Waarover wilde je me spreken?’
 ‘Herinner je je nog dat Afrikaanse beeldje dat we kregen van mijn oom?’
 ‘Ja… dat moet ergens op zolder liggen tussen alle andere rommel die je achterliet.’
 ‘Als je eens zou willen kijken en het mij dan bezorgen, blijkbaar geven ze daar nu 
vijftienhonderd à tweeduizend euro voor.’
 Je woorden hakken een gracht van afstand, ik heb het instant koud. Ik mompel iets 
van ‘ik zie wel, tot later’ en verbreek de verbinding. Dan bedenk ik me en typ: ‘Ok, 
morgenavond, 20.00 uur, penthouse Budascoop. Heb extra verrassing voor je.’
 ‘????’
 ‘Geen vragen, gewoon over je heen laten komen.’

 ‘Kijk ernaar uit!!!’
 Ik antwoord met een emoji van een lachend duiveltje. I am evil.
 Ik stap in de lift en duw op de onderste knop. Ik wil niet dat ze stopt met dalen. Ik wil 
almaar dieper verdwijnen in de aardkern, afdalen tot in de hel, waar ik thuishoor, waar het 
nooit koud is maar altijd verzengend heet, waar gevoelens verschralen en opbranden en 
waar tranen verdampen nog voor ze de ogen hebben verlaten.
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 ‘’Uw bestemming bevindt zich aan de rechterkant.’ 
 Ik wachtte met ingehouden adem tot de banden van zijn bedrijfswagen knerpend tot 
stilstand kwamen op het grind. De hele rit had ik hem stiekem bekeken terwijl hij zijn blik 
strak op de weg gericht hield. Hij had precies de juiste foto’s uitgekozen voor zijn profiel, 
meteen ook de reden dat ik hem naar rechts had geswipet. Het was geen bewuste keuze 
dat ik al meer dan een jaar alleen was. Ik was regelmatig uit geweest en had op twee 
datingapps een profiel aangemaakt. Soms had ik me laten verleiden tot een onenightstand, 
maar na de daad vielen de gesprekken al snel stil. 
 Deze keer was het anders. Ik had avonden in de zetel gespendeerd met een glas 
wijn, nootjes en de tigste herhaling van Friends op de achtergrond terwijl we chatten, 
tot ik licht aangeschoten in bed kroop en de volgende ochtend wakker werd met een 
‘Goeiemorgen!’-berichtje. Initieel had ik de boot afgehouden om op hotel af te spreken, 
maar uiteindelijk was ik gezwicht. Plots voelde ik zijn hand op mijn bovenbeen. ‘Heb je er 
zin in?’ Zijn warme vingers brandden in mijn huid en zweetparels zochten hun weg langs 
de ronding van mijn dijen. Ik knikte. 
 Hij kwam hier vaker, dat moest wel, gezien het gemak waarmee hij zich een weg 
baande door het doolhof aan gangen en deuren. Ik had achter hem aan gewandeld tot bij 
de receptie en flarden opgevangen van het inchecken: 
 ‘Goeiemiddag, ik heb een reservatie voor twee…kamer 42 … gelijkvloers…’ 
 ‘…hier tekenen?’ 
 Ondertussen keek ik rond en voelde een lichte vlaag van misselijkheid opkomen. 
 ‘Hé dromer, kom je? We zitten …’ 
 ‘…op het gelijkvloers. Ik was aan het luisteren hoor. Dromer.’ Hij glimlachte.
 Het vasttapijt dempte het getik van mijn hakken in de gang. Hij hield halt voor een 
gebeitste eiken kamerdeur waarop ‘42’ pronkte in sierlijke gouden cijfers. Ik stak mijn 
hand uit naar zijn sleutelbos. Aan mij om te kiezen welke drempels ik overstak en welke 
deuren ik liever gesloten hield.
 De gordijnen waren bijna volledig gesloten, maar in het schemerdonker voelde ik me 
meteen thuis. Terwijl hij de deur zorgvuldig achter ons sloot, wenden mijn ogen aan de 
duisternis: zwarte fluwelen muren, twee grote vazen met pampagras in de hoeken en een 
kingsize bed met witte satijnen lakens die licht en zachtheid uitstraalden. 
 ‘Laat het licht maar uit,’ prevelde ik, even zacht als mijn vingers over de muur gleden 
– ze botsten tegen een schuifdeur en duwden die moeiteloos open. Warm licht onthulde 
de badkamer. Ik bewoog in de richting van mijn spiegelbeeld en greep – snakkend naar 
verkoeling – de goudkleurige kranen vast. Het water stoomde op mijn polsen. In de 
reflectie zag ik hoe hij achter me kwam staan. Mijn hoofd kwam net onder dat van hem; 
hij liet zijn kin rusten en omsloot mijn lichaam met het zijne. Ik paste in hem alsof ik het 
ontbrekende puzzelstukje was waar hij al jaren naar zocht. Ik vlocht mijn vingers in de 
zijne, keerde ons spiegelportret de rug toe en trok hem mee, de kamer in. 

 In het spleetje licht tussen de overgordijnen danste stof terwijl ik me op bed liet 
vallen. Hij bleef aan de rand van het bed staan en bekeek me van kop tot teen – zijn 
blik rustte lang op mijn borsten. Ik opende mijn benen een beetje en lokte zijn blik naar 
beneden. Ik keek hem uitdagend aan: ‘Kom, ik wil je ...’ 
 Ik had mijn smeekbede nog niet helemaal uitgesproken of hij trok me aan mijn benen 
naar zich toe en stroopte mijn kokerrok en zwarte kanten string in één ruk van me af. 
Mijn topje was omhoog geschoven en mijn tepels priemden vooruit door de bijpassende 
bh. Ik gaf me over toen hij mijn polsen vastpinde op de zachte lakens en zei dat ik moest 
blijven liggen. Hij kleedde zich langzaam uit, te beginnen met de knopen van zijn witte 
hemd, gevolgd door zijn riem en broeksknopen. Onbeweeglijk en vol fascinatie volgde ik 
iedere beweging. Hij vouwde zijn broek netjes op en drapeerde zijn hemd over een stoel. 
Bij iedere stap die hij richting het bed zette, kriebelde mijn onderbuik vuriger. Hij kwam 
weer voor me staan, schoof mijn bril omhoog op mijn voorhoofd en fluisterde in mijn 
oor: ‘Terwijl ik met je bezig ben, zal je je ogen toch niet kunnen openhouden.’ 
 Hij zoende me intens terwijl ik zijn hand tussen mijn schaamlippen voelde en meteen 
daarna vulde hij me op met diepe, trage stoten. Zijn ballen botsten gelijkmatig tegen de 
welving van mijn billen. Ik omklemde zijn kont met mijn benen en tastte met mijn vingers 
naar mijn vochtig vlees. Mijn clitoris omcirkelend, bonsde mijn hart tussen mijn benen. Ik 
drukte mijn heupen tegen de zijne en met iedere stootbeweging golfde mijn hoogtepunt 
af en aan, tot ik mijn zelfbeheersing verloor in lang en zacht gekreun. 
 Hij verstevigde zijn greep rond mijn heupen en bleef doorstoten. Ik gluurde tussen 
mijn wimpers en zag hoe zijn orgasme zich meester maakte van zijn lichaam. Hij blies 
even uit op mij, trok zich terug en liet zich naast me op bed vallen. Zweetlucht vulde mijn 
longen. Ik stond op, liep naar de badkamer en veegde zijn zaad weg tussen mijn benen. De 
handdoek liet ik achteloos op de grond vallen. 

 We spraken steeds vaker af. Ik wilde zijn lippen op de mijne voelen, zijn armen rond 
mijn lijf, zijn vingers tussen mijn billen, zijn gehijg in mijn oor. Soms bleef ik eerst voor de 
deur van de kamer staan om hem te laten wachten, dan hoorde ik hem zachtjes kreunen 
en wist dat hij zichzelf aan het bevredigen was. Ik hield ervan om hem te horen hunkeren 
naar mijn vrouwelijkheid. 

 We zeiden steeds minder tegen elkaar. De laatste zaterdag van de zomer was ik 
eerst toegekomen. Pas op de parking had ik zijn berichtje gezien: ‘Ik zal een uurtje later 
zijn. Heb nog een afspraak.’ Het was plakkerig heet en zweet drupte onder mijn jurkje. 
Wachtend op hem, had ik gedoucht, mijn benen geschoren en het donkere streepje op 
mijn venusheuvel bijgeknipt. Ik had de condens van de spiegel geveegd en wist dat de 
handdoek strepen zou achterlaten. Ik had in mijn groenige ogen gekeken, mijn uitgelopen 

mascara en de oneffenheden in mijn huid bemerkt, gezien hoe mijn rechterborst 
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iets groter was dan mijn linker en hoe mijn buikje door de jaren heen net dat beetje te 
vol was geworden. Ik had mijn benen afgedroogd en gehoopt dat ik daarmee niet alleen 
het water, maar ook de striemen van mijn dijen zou vegen. Ik was naar de slaapkamer 
gewandeld en had verkoeling gezocht op het frisse bed. Soms bestaat zelfliefde uit het 
gevoel van verse lakens op pas geschoren benen. Ik sloot mijn ogen en gleed over mijn 
lichaam: egale huid, gelijke borsten, platte buik. Ik klauwde in de frisse lakens, spreidde mijn 
benen en gaf toe aan de opborrelde spanning onder mijn navel. Ik wreef over mijn harde 
tepels en verborg mijn vingers in mijn vochtige warmte. 

 Hij had me gestraft voor mijn ongeduld, voor mijn zelfliefde. Zijn woorden waren 
harder geweest dan zijn slagen. Wezenloos keek ik toe hoe hij zichzelf aftrok onder de 
douche. Hij penetreerde zijn hand zoals hij mij nam: traag, maar hard. Tranen liepen over 
mijn wangen. Ik hoopte dat hij mij niet zo goed kon zien als ik hem. 
 Hij zette de kraan uit, droogde zich af en kwam naar me toe: ‘Jij gaat het afwerken.’ 
 Ik deinsde terug tegen het hoofdeinde van het bed. Hij omsloot mijn keel tot ik naar 
adem hapte en duwde zijn halfzachte erectie tussen mijn tanden. 
 ‘Laat eens zien wat je kan, ik weet hoe goed je kan pijpen.’ 
 Zijn vingers kamden vals goedkeurend door mijn haar. Ik duwde me af tegen zijn 
buik, maar hij verstevigde zijn greep. Hoe harder ik tegen zijn benen sloeg, hoe harder hij 
stootte. Ik sloot mijn ogen om uit het moment te verdwijnen; zijn ballen zochten toevlucht 
bij hem alsof ze zich schaamden. Hij trok zich terug en ik hapte naar adem, terwijl witte 
slierten in schokjes over zijn eikel, zijn schacht en zijn duim gulpten, op het ritme van zijn 
handbeweging. Hij had me gestraft voor alles wat ik niet was en nooit zou zijn.
 Ik stommelde van het bed, vluchtte naar de badkamer, sloot de deur en ging onder de 
douche staan. Door het kletterende water heen, hoorde ik de deur in het slot vallen. Ik 
gleed langs de muur naar beneden en bleef zitten. 
 Ik huilde tot er nog slechts tranen van douchewater overbleven en kroop recht. Met 
de handdoek schrobde ik mijn huid rood. De spiegel vermeed ik. 
 Met ingehouden adem luisterde ik aan de badkamerdeur en opende ze voorzichtig. Ik 
was alleen. Ik trok mijn kleren aan, knipte de lichten uit en liet de sleutel achter op het 
bed. De deur van kamer 42 trok ik resoluut achter me dicht.
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 In den beginne was er de Almoeder. Ze doolde zwanger door de uitgestrekte kosmos. Toen 
ze de juiste plek had gevonden om te nestelen, een plaats waar haar vruchten konden groeien, 
sneed ze met een stomp lemmet haar lichaam open. Rechtstaand sneed ze zichzelf. Beginnend 
bij haar voeten en dan omhoog tot bij haar kin. Het vlees plooide open en onthulde verdiepingen 
binnenin haar lichaam. De woonlagen van onze wereld, waar de huizen heersen. Haar vruchtbare 
bloed stroomde uit haar aderen en overspoelde de etalages. Het eeuwige wrijven kerfde 
groeven in de aarde: onze rivieren, meren en oceanen. Het sap liep uit haar botten, die zonder 
vloeistof verhardden tot de bergen en grotten – vandaag uitgehold voor ertsen en edelstenen. 
De Almoeder zag de wereld die ontstond door haar heengaan en aanschouwde het als een 
wedergeboorte. Ontroerd huilde ze. Haar tranen van geluk gaven ons zouten en mineralen. Haar 
laatste adem gaf ons lucht en wind. Uit haar baarmoeder kropen twee soorten wezens, verenigd 
in hun verschil. De nakomelingen van de Almoeder. De Boch en de Mayre. De Boch slenterden 
op vier poten uit het vruchtbare landschap van haar uterus naar onze dorre wereld. Vervormbare 
wezens. Samenhangend vlees en pus. Beestachtige, onbeheerste en vruchtbare gedaantes in 
staat tot snel en veelvuldig vermenigvuldigen. Zij stonden voor het temperament van de Almoeder. 
Kort daarna stapten de Mayre rechtopstaand op twee benen naar buiten. Sierlijke en schone 
gedaantes. Met een zachte huid en glimmende haren. De Mayre kregen het bewustzijn, het 
vermogen tot zelfreflectie en impulscontrole. Voortkomend uit het Almoeders geduld, en haar 
bovennatuurlijke deugden. De Mayre, in tegenstelling tot de Boch, waren niet zo vruchtbaar, 
want een vrouwelijke Mayre kreeg maar één eisprong in haar hele leven, wat overbevolking 
tegenging en voorspoed bracht. Met open ogen keek de Almoeder naar haar creatie. Die ogen 
stralen nog altijd op ons neer, als de zon en de maan die voor eeuwig rond ons draaien, zodat 
de Almoeder ons ziet in het warme daglicht en de donkere schaduw. Vandaag bestaan er nog 
steeds connecties tot de Almoeder. In het leven zelf, maar ook in de verwantschap van sommigen 
met het Weefsel. Alwetende wezens die wij Orakels noemen. Zij begeleiden ons en zoeken naar 
Artefacten – het laatste wat de Almoeder ons naliet. Men gelooft tot op heden dat het eeuwige 
leven in iedere vrouw schuilt. Verborgen in de vruchtbaarheid van onze baarmoeder. Iedere 
Mayre staat ooit voor de keuze. Het eeuwige leven omarmen en zich in functie van de huizen 
onvruchtbaar maken. Of het eeuwige leven doorgeven aan haar nakomeling, met het risico dat 
die nakomeling een man is.

 Strima, leidster van het Huis van Sèr, zat neer in een gevlochten stoel. Het Huis van 
Sèr beheerde de hoogste verdieping van de ecumenopolis, onze wereldwijde stad die in 
lagen is verdeeld, en bekleedde daarmee de hoogste plaats op een ranglijst van dertien 
huizen. De droge vlaktes was ze niet gewend. Ze werd blootgesteld aan de elementen, 
de koude wind huilde over haar lichaam. Het maanlicht, samen met de fakkels, deed 
een vergeefse poging om het donkere niets te verlichten. De vlakte leek zich ongerept 
uit te strekken voor haar zwakke ogen. Strima had zich voor deze gebeurtenis niet 
speciaal gekleed. Ze droeg een van haar gebruikelijke gewaden. Bijna allemaal waren 

ze eenvoudig afgewerkt. Meestal met een hoofdkleur en een accent. Voor dit gewaad 
hadden ze azurietpoeder gebruikt, afgewerkt met goudstukken die haar melkwitte huid 
complimenteerden. Strima had lang geleden haar vruchtbaarheid opgegeven voor het 
eeuwige leven, maar had daarvoor een prijs moeten betalen. De ene rekening was al 
zichtbaarder vereffend dan de andere. Strima had haar persoonlijke wevers opgedragen 
om haar gewaden altijd af te werken met lange mouwen. Haar platinablonde haren waren 
opgestoken en aan de zijkanten ingevlochten met gouden haarspelden. Hoe goed ze ook 
haar best deed, hier en daar staken de titaniumprotheses uit haar lichaam. Het afsterven 
van haar natuurlijke materie was begonnen aan de vingers en tenen. Met Artefacten en 
hulp van de Orakels had ze haar ouderdom nog lang verborgen kunnen houden voor 
haar volgers. Maar nu waren haar voorarmen en scheenbenen volledig met titanium 
versmolten. Zelfs haar borsten waren afgestorven en voelden niet meer als de hare. Hoe 
graag ze het ook wilde, ze kon zich het titanium niet eigen maken. Het was koud en hard, 
en zo zag Strima zichzelf niet. Ze wist dat ze nooit een kind zou kunnen zogen, maar er 
waren genoeg anderen die dat voor haar konden doen. Misschien was het zelfs beter, 
dan moest ze daar haar kostbare tijd niet aan besteden. Het vervangen van de huid en 
opnieuw aanhechten van haar aderen was in het begin schaamtevol geweest, maar dat was 
niets in vergelijking met de leegte die ze voelde op de plek waar ooit haar baarmoeder 
had gezeten. Ze legde haar hand op haar onderbuik. Ook al was ze niet in staat om 
zelf een nakomeling te baren, vandaag werd zij moeder. Wat haar een melancholische 
kalmte bezorgde. Het leiden van het hoogste huis had haar vele deugden opgeleverd, 
maar ze snakte altijd naar meer. Ze hoopte dat dit kind de leegte zou opvullen. Op 
voorhand had ze met de Orakels overlegd en die hadden haar verzekerd dat – als het 
geboorteritueel juist zou verlopen – er een meisje geboren zou worden, en daarmee 
een toekomstig Orakel. Het kind dat bij dit ritueel – de eisprong van de Boch – werd 
geboren, werd een ongeborene genoemd. De jongens die geboren werden, lieten ze achter. 
Door verwaarlozing stierven ze uiteindelijk. De Orakels hadden geen nood aan jongens, 
aangezien alleen vrouwen de connectie tot de Almoeder konden voelen, via Haar Weefsel. 
Ongeborenen werden onvruchtbaar geboren. Wat ervoor zorgde dat ze nooit de 
controle konden overnemen en dat de jongens nutteloos waren voor het ritueel. Daarom 
was het zo uitzonderlijk dat het ritueel slaagde. De gedachte aan een dochter vervulde 
haar met warmte. Niet alleen een kind, maar dan ook nog eens een Orakel. De Liga der 
Orakels had altijd heimelijk gedaan over hun voortplanting, maar zij had hen met de juiste 
politieke spelletjes onder druk weten te zetten. Ze stootte op een script dat sprak over 
het geboorteritueel van ongeborenen. Na lang aandringen, en Strima had met haar 367 
jaar veel geduld, hadden de Orakels haar uiteindelijk verteld dat een Orakel ontstaat uit 
een ongeboren meisje. Het geboorteritueel zou altijd plaatsvinden onder het alziend 
oog van een Orakel. En tijdens het ritueel zou een man zijn zaad moeten spuiten in een 

klaarkomende Boch. De Orakels wisten niet waarom, maar het impregneren bij een 
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climax zorgde ervoor dat de ongeborene een meisje was. Dan groeide de foetus sneller. 
Op enkele minuten tijd ontwikkelde de Boch een kind in haar baarmoeder. Nog voor het 
kind volgroeid was, sneden ze de baarmoeder open, waardoor het ongeboren kind een 
eeuwige connectie met het Weefsel kreeg. Een jong Orakel, beïnvloedbaar en loyaal aan 
het Huis van Sèr, had Strima beloofd te helpen bij het ritueel. Maar vele oudere Orakels 
waren dat idee niet genegen. Zo kwam het dat Strima niet de enige was die op de hoogte 
was van wat er zou gebeuren.

 Informatie verplaatste zich op een eigenaardige manier in Oriël, de gelaagde 
wereldstad. Geruchten uit de oppervlakte drongen zelden door tot in de diepere lagen en 
als dat wel het geval was, bleef het moeilijk om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. 
Vandaar dat Feline, de leidster van het Huis van Matrima, alle geruchten met een sceptisch 
oor beluisterde. Van al haar informanten, was Dorian de meest dubieuze. Ze wist dat 
hij het machtspelletje telkens zo hard mogelijk speelde. En dat de informatie die hij aan 
haar zou geven niet exclusief zou zijn. Maar deze keer had ze zich ervan verzekerd dat 
zij het als eerste zou horen. Eén van haar krijgers had Dorian wekenlang geschaduwd en 
had ingegrepen zodra Dorian de juiste informatie bezat. Waardoor hij rechtstreeks naar 
haar was gegaan. Feline heerste over het vijfde verdiep. Ze waren niet zo machtig als de 
eerste vier huizen. Hoe dieper je ging, hoe meer armoede en geweld. De bovenste huizen 
heersten over kleinere huizen die trouw aan hen zweerden. Feline had geen andere huizen 
onder zich. Haar huis, Matrima, stond er alleen voor en vanwege de politieke structuur 
mocht ze de hogere huizen niet aanvallen in het openbaar. Alleen door in de schaduw 
te werken, kon ze macht wegnemen van de hogere huizen. En daar was ze op gebrand. 
Strima daarentegen, had een monopolie ontwikkeld. Ze was niet alleen de leidster van het 
grootste huis, maar ze had ook een onverzadigbare lust. Een eigenschap waarmee Feline 
de ondergang van haar huis bewerkstelligde. De laatste decennia was de armoede alleen 
maar toegenomen. Het Huis van Sèr had nieuwe belastingen opgelegd, waardoor hun 
grondstoffen slechts met een uiterst kleine winstmarge werden doorverkocht. Ze moest 
en zou, op welke manier dan ook, meer invloed krijgen. 

 Er werd op de deur geklopt. Feline riep hen binnen. Haar krijger, die Dorian 
schaduwde, stapte als eerste naar binnen. Daarna volgde Dorian zelf. Een kleine man 
die duidelijk iets te welvarend was, afgaand op de omvang van zijn buik. Hij had vet, naar 
achteren gekamd, pikzwart haar en een eeuwige grijns. Hij zette een pakje neer in het 
midden van de ruimte en wreef vol verwachting in zijn handen. Feline nam een kaars 
en begaf zich in de richting van het pakje. Dorian maakte een nerveus gebaar en stak 
zijn hand uit naar Feline terwijl hij zijn hoofd boog. Vanonder zijn buiging maakte hij 
oogcontact met de leidster van het Huis van Matrima.

 ‘Alstublieft, voor mijn moeite?’

 Feline gaf de slijmerige man een paar goudstukken. Waarop hij dankbaar boog en in 
de richting van de deur wandelde. Daar werd hij in de rug getroffen door de dolk van de 
krijger, die de goudstukken uit Dorians hand nam en ze teruggaf aan Feline.

 ‘En nu, waar we al weken op wachten,’ sprak Feline. Ze opende het pakje. Het was een 
onyxen beeld, gewikkeld in een bruine hoes. Ze brak het beeldje en vond een briefje. Ze 
zette zich aan het lezen, met haar smaragdgroene ogen. Zelden drong er zonlicht door 
tot op de vijfde verdieping, maar dit maakte haar warm. 

 Het Huis van Sèr is politieke druk aan het zetten op de Orakels. De Orakels zijn verdeeld, en 
het Huis van Sèr hoopt van deze zwakte gebruik te kunnen maken om aan invloed te winnen en 
hun huis aan te sterken. Ze zeggen dat Strima onrustig is geworden en hebberig. Ze neemt geen 
genoegen meer genoeg met het regeren van haar huis alleen. Ze wil de wereld veranderen. 

 Een Orakel, jong van aard, is meerdere keren gezien aan de ingang van het Huis van Sèr. We 
vermoeden dat Strima het Orakel aan het bespelen is. Gebruikmakend van haar jonge naïviteit. 

 Daarnaast heeft Strima herhaaldelijk de broedgronden van de Boch bezocht, wat ze vroeger 
nooit deed.  Ze was daarbij telkens vergezeld door haar twee neefjes.

 Gisteren zijn de Boch verplaatst naar een nieuwe weide. Ze zijn iets van plan. We weten niet wat.

 Strima was altijd punctueel geweest. Misschien zelfs iets te punctueel, dacht Sarium, 
terwijl hij door het droge gras richting brandende fakkels wandelde. Hij herkende haar 
silhouet uit de duizenden. Vele avonden had Strima hem gekozen als paringsgezel, maar 
ze had nooit gesproken over een kinderwens. De vraag of hij de vader wou zijn van haar 
kind had hem overrompeld. Hij wist dat Strima haar enige eicel had opgegeven voor het 
eeuwige leven en dat ze dus niet meer vruchtbaar was. Het had voorspoed en stabiliteit 
gebracht voor het huis en hij had haar altijd bewonderd voor haar onzelfzuchtigheid, ook 
al miste hij de penetratie tijdens het vrijen. Strima had hem opgedragen onopvallende 
kledij te dragen, wat Sarium had opgevolgd door een zwarte mantel over zijn lederen 
harnas te trekken. In tegenstelling tot zijn ceremoniële metalen pantser was het lederen 
harnas volledig zwart en zat het strak rond zijn lichaam, terwijl het meegaf bij de 
gewrichten en ledematen. Een op maat gecreëerde bescherming die hem toeliet om zich 
geluidloos en ongezien voort te bewegen in het donker. Van kinds af aan had hij geleerd 
hoe te sluipen, maar wanneer hij Strima naderde, liep hij bewust met luidere tred om haar 

niet te doen schrikken. 
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 ‘Hogere Strima, met eer en trots kom ik mijn taak vervullen.’ Sarium knielde neer 
voor Strima. ‘Ik wil u bedanken om mij uit te kiezen en mij opnieuw een kans te geven om 
ons glorieus huis te dienen.’

 Strima reageerde niet op Sarium. In de plaats daarvan reageerde ze op een geluid 
uit de verte. Ze stond recht en keek rond in het donker. Sarium zag dat haar ogen iets 
zochten. Hij keek in dezelfde richting en zag een jonge vrouw verschijnen. Hij had haar 
nog nooit gezien. Ze was aantrekkelijk, met lang, golvend, kastanjebruin haar en een 
maagdelijk figuur. Er viel een last van zijn hart bij de gedachte dat hij met haar een kind 
zou mogen maken. Maar die last kwam meteen terug toen ze in het licht stapte. Ze droeg 
een wit gewaad met okergele strepen die vertrokken van de uiteinden van het kleed en 
samenkwamen aan de buik. Zijn vermoeden groeide dat dit geen jonge vrouw was, maar 
een Orakel, en dat vermoeden werd bevestigd toen hij de tattoos op haar gezicht en 
handen zag. Hij had nog nooit zo’n jong Orakel gezien. De meeste Orakels waren oude, 
wijze vrouwen die leefden volgens de leerwijzen van de Almoeder. Hij had ze maar enkele 
keren gezien, aangezien ze bijna nooit de tempel verlieten. Haar verschijning maakte hem 
ongemakkelijk. Hij wist dat dit geen gewone voortplanting zou worden en keek vragend 
naar Strima, die zijn blik negeerde. Het Orakel ging naar het midden van de weide waarin 
ze stonden. Ze haalde een mes naar boven, gesmeed uit messing. Dezelfde kleur als de 
tattoos op haar lichaam. Het glom in het maanlicht, en het licht van de fakkels danste 
onheilspellend op het lemmet. Het Orakel sneed in haar pols, knielde neer en liet het 
bloed op de aarde sijpelen. Haar blauwe ogen traceerden een cirkel en haar bloedende 
pols volgde. Ze stopte in het midden van de cirkel, legde haar niet-bloedende hand op de 
wonde en raakte met haar bloedende hand de grond aan.

 ‘Almoeder, in al uw wijsheid, geef ons vruchtbare grond. Want ook al werd deze 
praktijk verboden door de andere Orakels, in uw kennis bent u tot mij gekomen in 
visioenen en toonde mij dat deze geboorte gelijk stond met de wedergeboorte van deze 
wereld. In uw naam vragen we geluk en genezing. Zodat een gezonde ongeborene tot ons 
kan komen die de wereld zal voeden zoals u dat ooit deed met uw Weefsel.’

 Het bloed van het Orakel was niet zwart zoals dat van Sarium. Hij keek hoe de 
substantie leek te bestaan uit twee vloeistoffen. Het zwart, hem bekend, en sprankelend 
rood. Zoals men het bloed van de Almoeder zelf beschrijft in de geschriften over het 
ontstaan van de wereld. De tattoos van het Orakel lichtten op, samen met het bloed. Het 
overspoelde de grond en een lichtflits gaf warmte. Sarium had nog nooit zoiets gezien. 
De grond leek te kruipen, in en over zichzelf, en de dorre grassen werden groen. De 
vlammen werden groter en gewassen kropen op uit de grond. In ongeloof keek hij naar 
het stralende Orakel en zag dat haar ogen grijs waren. Alsof ze met mist gevuld waren. 

Dus dit is de connectie met het Weefsel, dacht Sarium.

 Feline en drie krijgers van het Huis van Matrima stonden in de lift van een mijn. Eén 
van de krijgers trok aan de hendel en de lift kroop onder mechanisch getik omhoog. 
Normaal zouden ze de gebruikelijke weg omhoog nemen, maar Feline wist dat dit een 
stille missie moest zijn. Vanwege de politieke structuur mogen huizen van de dezelfde 
rangorde elkaar alleen politiek en openbaar uitdagen. Met het Huis van Matrima, het 
vijfde in rang, stonden ze te ver van het Huis van Sèr om hen ook maar te kunnen 
bedreigen. Maar in het donker en ongezien was alles toegelaten. Ze wist dat  Strima er 
ook geheime activiteiten op nahielden dus niet publiekelijk wraak zou zoeken. Ze kon 
het Huis van Sèr niet toelaten om een ongeborene te verwekken. De krachten van de 
Orakels waren ongezien. Als het Huis van Sèr zo’n kracht zou bezitten, zou dat ondergang 
voor haar en de andere huizen betekenen. De politieke structuur was niet ideaal, maar 
er zat een evenwicht in. Een ongeborene zou dat evenwicht onherroepelijk verstoren. 
De mijn waarin ze zaten kwam uiteindelijk uit bij de broedgronden van de Boch ver 
buiten de stad. Aangezien de Boch gisteren verplaatst waren, was ze er gerust op dat ze 
van hieruit konden vertrekken, in stilte. De lift kwam boven tot stilstand. De drie krijgers 
stapten als eersten uit de lift en Feline volgde. Ze liepen verder in donkere tunnels. De 
krijgers hadden op voorhand informatie gevraagd aan hun eigen mijnwerker en wisten 
de gemakkelijkste weg naar buiten. Voorzichtig stapten ze door de mijnschachten en 
voelden de lucht minder ijl worden. Het overdadige zuurstofgehalte was een sensatie die 
Feline bijna nooit ervaarde, verborgen als ze woonde op het vijfde verdiep. Ze kwamen 
bovengronds uit in een weide. Ver achter hen zagen ze de lichten van de bovenverdieping, 
het eerste verdiep. Daar waar het Huis van Sèr regeerde. Het enige huis dat dagelijks 
zonlicht zag. Maar op het einde van de weide, dichter bij de stadsrand, bemerkten ze een 
klein licht. Fakkels die brandden. Ze deed teken om via het oosten het licht te benaderen. 
Het zou een langere weg zijn, maar zo was ze zeker dat ze geen stadspatrouille zouden 
tegenkomen. Geluidloos bewogen ze zich doorheen het hoge, dorre gras.

 Al snel werd het duidelijk voor Sarium wat er echt van hem verwacht werd. Twee 
krijgers van het Huis van Sèr, die hij herkende als de neven van Strima, hadden een Boch 
gebracht. De bek van het beestige wezen was gesnoerd. Ze hadden het beest neergelegd 
in de cirkel. Aan de ledematen hingen ijzeren kettingen die verbonden waren met piketten 
die ze diep in de grond hadden geslagen. Het wezen was verdoofd maar begon langzaam 
weer bij bewustzijn te komen. Sarium kon vormen van zichzelf herkennen in de Boch. Hij 
voelde zelfs een licht medelijden met het beest. Het had net als hij vier ledematen, een 
romp en een hoofd. Aan de overweldigende borsten kon Sarium zien dat het ging om 
een vrouwelijk exemplaar. Maar de andere eigenschappen maakten het moeilijk om de 

gelijkenissen te zien. Bochs liepen op vier benen in de plaats van op twee. De bovenste 
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ledematen hadden daarom verwrongen ellebogen, gemaakt om het lichaam te dragen. Ze 
waren niet mooi ontwikkeld. In de plaats daarvan waren ze omgekeerd geplooid, wat er 
nogal pijnlijk uitzag tijdens het wandelen. De bovenarmen waren mager en de voorarmen 
bedekt met zware spiermassa. De huid was hard en bruin. Zoals de lederen jassen die 
de Mayre gebruikten om zich tegen de regen te beschermen. Maar op de huid waren er 
allerlei vergroeiingen en wratten. Hij wist dat er verschillende soorten Bochs waren. Hij 
zag dat deze Boch een verbrede rug en schouders had. Waarschijnlijk hadden de Mayre 
doorheen de jaren de ribben uiteen getrokken. Als het beest neerlag, leek het wel een 
waterpas plateau. De schouders en heupen waren uitgezet en versterkt met metalen 
constructies waaraan riemen bevestigd waren. Dit was een reisboch. Speciaal gebroed om 
zware lasten over grote afstanden te dragen. Bochs kenden geen vermoeidheid, hadden 
weinig eten nodig en hadden geen eigen wil. Het waren wezens zonder bewustzijn. 
Waardoor ze erg handelbaar waren. Door de aard van hun vlees, vielen de Bochs 
gemakkelijk aan te passen aan de functie die ze moesten vervullen. Zo waren de Bochs in 
de mijnen uitgerust met pikhouwelen als handen. Hun weefsel hecht zich bijzonder goed 
aan metaal.

 De kettingen aan de onderste ledematen van de Boch werden aangespannen, 
waardoor de vaginale opening zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar werd. Strima was terug 
gaan zitten. Ze negeerde Sarium nog altijd

 ‘Ze is wakker. We kunnen beginnen.’

 Het Orakel keek Sarium aan en liep in zijn richting. Ze schepte wat aarde van de 
grond en mengde het met haar bloed en speeksel terwijl ze naar Sarium toe liep. Het 
werd een papperige substantie.

 ‘Doe je broek uit.’

 Sarium deinsde geschrokken achteruit. Hij keek naar Strima. Ze knikte bevestigend. 
Sarium deed zijn broek uit en het Orakel wreef de papperige mengeling over zijn lid. 
Beschaamd voelde hij zich hard worden in de hand van het Orakel. Het Orakel wreef 
over zijn eikel, hem stimulerend. Hij voelde zich snel gevoelig worden en de pap begon 
lichtjes te branden, terwijl zijn fallus een hardheid bereikte als van steen. Sarium stond 
versteld en was ook een klein beetje trots dat hij op zijn leeftijd nog zo hard kon zijn.

 ‘Het is belangrijk dat jullie gelijktijdig de climax bereiken,’ zei het Orakel.

 ‘De substantie zorgt ervoor dat je hard wordt en dat het klaarkomen uitgesteld 

wordt. Want een Boch heeft langer nodig dan een Mayre. Succes,’ zei het Orakel droog.

 Het Orakel wees naar de vulva van de Boch. Grote schaamlippen lagen strak tegen 
elkaar. Sarium had het gevoel dat hij niet groot genoeg zou zijn om de Boch te plezieren. 
Hij wist ook niet in hoeverre hij de Boch eigenlijk wilde plezieren. Maar hij wist dat hij 
Strima tevreden wou stellen. In tweestrijd penetreerde hij de Boch. Het binnenste weefsel 
voelde droog aan. Gelukkig zorgde de papperige substantie op zijn gelid ervoor dat hij 
naar binnen kon glijden. Hij zag de Boch niet reageren als hij bij haar binnendrong en hij 
twijfelde aan zichzelf. Wat als hij niet goed genoeg was? Wat als hij te vroeg klaarkwam? 
Of erger nog, zijn erectie verloor?

 Het was alsof Strima zijn gedachten had gelezen want plotseling stond ze naast hem. 
Ze likte aan zijn oor en sprak hem bemoedigende woorden toe. Sarium herinnerde 
zichzelf aan al zijn vorige successen. Hoe hij als kind met kop en schouders boven de 
anderen uitstak. Hoe hij het Huis van Sèr had beschermd tegen de inval van het Huis van 
Patrym en de nachten die hij had doorgebracht met Strima. Hij bewoog zijn heupen op 
en neer en begon de Boch te nemen. Met zijn handen pakte hij het beest vast en trok 
het bij elke stoot naar zich toe. Zodat hij zo diep mogelijk kon penetreren. Hij voelde de 
Boch nat worden vanbinnen. De vagina spande samen en zat strak rond zijn penis. Telkens 
als hij terugtrok, was het alsof het beest hem terug naar binnen probeerde te zuigen. 
Strima bleef hem aanmoedigen. Hij was blij dat ze ervoor gekozen had om deze ervaring 
met hem te delen en voelde zich gesterkt door haar aanwezigheid, zo dichtbij. Hij 
probeerde zich voor te stellen dat het Strima was, en niet de Boch, die hij penetreerde. 
Zijn ademhaling werd diep en versnelde. Hij voelde het zweet uitbreken op zijn rug en 
zijn tenen krommen. Wroetend in de vruchtbare aarde. Hij voelde zich verbonden met 
de Almoeder. Het Weefsel tot zich nemend. Maar Strima nam afstand. En de roze droom 
werd doorprikt. Het binnenste weefsel van de Boch begon zich rond zijn eikel te plooien. 
Alsof de vagina een tong had die hem plezierde. Hij boog voorover, samentrekkend in 
zwakte. Strima stond ondertussen bij het Orakel.

 ‘Hij gaat klaarkomen. Ik zie het. Ik ken hem. Je moet iets doen.’ Strima’s stem werd 
luider en haar toon was een mengeling van paniek en agressiviteit.

 Het Orakel keek Sarium in de ogen. Het verzwakte hem nog meer. Want, ook al gaf hij 
het niet toe, het wond hem op dat deze twee vrouwen toekeken hoe hij de Boch nam. 

 ‘In Almoeders naam, ik heb vele nachten met hem gedeeld, ik weet wanneer hij op het 
punt staat om klaar te komen,’ snauwde Strima naar het Orakel. ‘Doe dan toch iets!’
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 ‘We weten niet wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer ik me met het ritueel bemoei. 
Soms lukt het. En soms niet. Het is aan de Almoeder om te oordelen,’ zei het Orakel.

 ‘De Almoeder, de Almoeder,’ zei Strima. ‘Zij heeft haar kans gehad om moeder te zijn. 
Nu is het aan mij. Je zag het zelf in je visioen! Doe iets of dit alles was voor niets. Wil je 
met lege handen terugkeren naar de andere Orakels, die je niet geloofden? Of keer je 
liever niet terug?’

 Strima keek intimiderend naar het Orakel en de twee krijgers van het Huis van Sèr 
legden hun handen op het gevest van hun zwaard. Sarium had zijn tempo vertraagd. Zijn 
gezicht trok samen. Het Orakel raakte de Boch aan. Haar tattoos weer oplichtend. Het 
Orakel fluisterde herhaaldelijk dezelfde spreuk.

 ‘Am’bogh Maynkan Gand, Am’bogh Maynkan Gand.’

 Het licht van haar tattoos overspoelde de Boch. Het beest begon wild te bewegen 
en Sarium moest zichtzelf vasthouden aan de lederen huid van het wezen. De vagina 
ging tekeer rond zijn lid. Het voelde alsof hij gemolken werd door het wezen. De Boch 
begon te krijsen, luider en luider. Het voelde alsof zijn fallus eraf werd getrokken. Tot de 
Boch  een welbepaald geluid maakte. Sarium zweerde dat hij het wezen ‘Mayrik’ hoorde 
zeggen. Even leek het alsof de vaginawand zichzelf opblies en zijn penis losliet. Tot ze met 
een hevige stoot, beginnend aan zijn stam, naar boven trok tot aan zijn eikel. Deze laatste 
zuigende beweging was er te veel aan. Sarium kwam klaar. Schokkend, kreunend. Hij keek 
naar Strima.

 ‘Sor-ry,’ kwam er in losse lettergrepen uit.

 Sarium viel uitgeput neer. Zijn penis, nog steeds hard door de zalf van het Orakel, 
gleed uit de Boch toen het beest hem losliet. Hij kroop achteruit weg, met tranen in zijn 
ogen, en hulde zich in zijn mantel vol schaamte. Het Orakel liet de Boch los. De huid van 
het beest was doorzichtig geworden. Wat de inwendige massa van het wezen blootgaf. De 
spieren van het wezen trokken samen, een enorme kracht trekkend aan de kettingen. De 
Boch begon te krijsen. Een geluid dat door de stilte scheurde. De huid barstte open en 
rood, glanzend bloed sijpelde naar buiten. Het Orakel deinsde geschrokken terug.
‘In Almoeders naam, wat hebben we gedaan?’

 ‘Wat we moesten doen,’ antwoordde Strima.

 Sarium zag hoe het monster vanbinnen gloeide. En hij zag hoe zijn sperma zich een 

weg baande door het lichaam. In een groen licht voedde het zich met het weefsel. Vretend. 
De Boch begon te imploderen. En het licht werd sterker en sterker. Het spierweefsel 
van de Boch kromp tot er nog slechts een levenloze zak organen overbleef. Het sperma 
raasde door het lichaam, zich voedend als was het een bodemloze put. Het werd steeds 
omvangrijker en leek zich te vermenigvuldigen. Groeiend in luttele seconden. Het zat 
in een soort vruchtzak. Met binnenin een gloeiende kern omgeven door vloeistof. 
Het sperma was de Boch van binnenuit aan het opeten. Sarium stond versteld van de 
destructieve kracht van zijn zaad. Is dat wat het betekent om man te zijn? Was hij alleen 
maar een vernietigende kracht? De organen begonnen te krimpen, terwijl het vlees 
doorheen de vruchtzak gleed en verorberd werd. 

 ‘Ga je nog iets doen?’ vroeg Strima aan het Orakel.

 Het Orakel haalde haar okergele ceremoniemes boven. Maar twijfelde. Strima 
gebruikte dit moment om het mes uit haar handen te grijpen.

 ‘Het kind moet ongeboren tot de wereld komen. Toch? Dat is wat er in de 
geschriften staat?’

 Strima nam het lemmet en sneed de vruchtzak open die de Boch bijna volledig 
geabsorbeerd had. Het vocht liep uit over de aarde. Waar instant bloemen groeiden en 
open plooiden. Ze zag het licht in de binnenste zak wegebben. Ze plooide haar mouwen 
omhoog. Haar mechanische armen blootgevend. En zocht doorheen de wirwar aan vlees, 
pezen en botten. Met twee armen vond ze het. Haar ongeborene. Ze hief de ongeboren 
baby omhoog. Het ongeboren kind balkte en sidderde van de koude.

 ‘Het is een meisje, een Orakel, het is gelukt!’ zei ze lachend. 

 Ze keek gelukkig naar Sarium. 

 ‘Bedankt, je weet niet hoeveel dit voor me betekent.’ Strima draaide de baby in een 
katoenen kleed.

 Sarium forceerde een glimlach doorheen zijn tranen. Hij kon zich niet inbeelden dat 
dit ook maar iets voor haar betekende. Een kind geboren uit schaamte. Alle visioenen van 
Orakels konden hem niet overtuigen dat wat hij vanavond had gedaan niet gruwelijk was. 
Dit kon zijn dochter niet zijn. Dit mocht zijn dochter niet zijn. Een kind dat niet uit liefde 
werd geboren, hoe kon het ooit liefhebben? Hoe kon hij het ooit liefhebben? Wetende dat 

de moeder onmenselijk was.
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 ‘Ik noem je Spit’ka,’ kondigde Strima aan. ‘Naar het licht dat je ons huis en de wereld 
zal brengen.’

 Sarium zocht naar zijn broek en trok ze aan. Hij concentreerde zich en voelde zich 
weer bewust worden van zijn omgeving. Alles leek een duistere droom, maar hij kon het 
lichaam van de Boch dat daar uitgemelkt lag niet negeren. Het vuur van de fakkels gaf 
Strima en de pas ongeboren Spit’ka een warme gloed. Het gras leek rusteloos. Alsof het 
deze gruwelijke daad niet van zich af kon afschudden. Sarium bedacht hoe ironisch dit 
alles was. Tot hij zag dat het gras om een andere reden bewoog.

 ‘Strima! Vlucht!’

 Sarium liep richting Strima, waar twee mannen met dolken oprezen uit het gras. Hij 
was op tijd om één slag af te slaan en Strima te beschermen. Het Orakel werd direct 
overweldigd door de tweede overvaller. Strima vluchtte in de richting van het stadslicht. 
Sarium was te moe om de tweede slag te ontwijken en viel gewond neer. Met zijn laatste 
bewustzijn haalde hij een klein mes uit zijn laars en slaagde erin om zijn tegenstander een 
kleine verwonding toe te brengen. De twee neefjes van Strima, die bezig waren het lichaam 
van de Boch los te maken, trokken hun dolken en vielen de indringers aan. De vier mannen 
waren aan elkaar gewaagd en door hun koppigheid delfden ze alle vier het onderspit. 
Alleen bloed en dood bleef achter, daar waar zonet geboorte centraal had gestaan.

 Feline had zich verborgen. Ze stapte naar de Boch. De aarde zag rood van het 
bloed. Bloemen contrasteerden met de gruwelijkheid van het tafereel dat zonet had 
plaatsgevonden. Ze boog zich over het hoopje vlees dat ooit een Boch was geweest. Het 
was moeilijk geweest om geduldig toe te kijken naar wat ze het wezen hadden aangedaan. 
Ze observeerde de hele scène, probeerde alles logisch te verklaren en te onthouden 
hoe het ritueel plaatsvond. Voor als ze het zelf ooit nodig zou hebben. Ze ging met haar 
handen door het overgebleven vruchtvlees en probeerde te vast te stellen of het vlees 
was van het ongeboren kind of van de Boch, toen ze plotseling kleine vingers voelde 
plooien rond de hare. Koortsachtig ging ze in de massa op zoek, en vond een kleine 
jongen. Heel pril in zijn ontwikkeling. Hij was zwak maar levensvatbaar. Misschien, als ze 
hem verzorgde, zou hij toch nog kunnen opgroeien tot een sterke kerel. Ze nam hem 
onder haar jas in haar arm en duwde hem in haar shirt tegen haar warme borst. 

 ‘Ik hou je wel warm kleintje. Jij wordt mijn geheim,’ sprak ze tot de ongeboren jongen. ‘Ik 
noem je Sev, naar het donker waarin je tot ons kwam en de schaduw waarin je zal leven.’
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One 
I’m a xenophobe hater.

Sure thing.
Currently very interested in sustainable finance.

Gueulx affinez, was offered.
Sometimes when I see articles describing music with difficult words and abstract meaning 

I roll my eyes, it held.
Was looking at your curls.

Ok, was the only thing left to add.
Plant, dames et andinas, it quipped.

They make me think of eggs, it nodded.
Thank God!

What’s the story, it yelled.
A little scary is ok for me. I see how it might be misportraying, but it’s just a picture.

Glad to hear that.
Pour maintenir la joyeuse folye, a fist slapped hard on the ground.

Deciding where to sleep, planning showers, water, charging etc., was inferred.
Loosen the tie between music and language!
I promise I won’t take my knife, it chuffed.

La ot un gueulx son endosse polye, 
Should work too yes, was attempted.

The scene is set around a heroin den in the back alleys of Hong Kong where people are 
floating around trying hard to reach for the ground. 

On verroulla et serra les busars, it vented.
Two 

One said, Hey.
Another said, Hi.

One interrupted, You shouldn’t overdose on minigolf.
Another remarked, At the end of the day they are still a corporate company working on 

basis of profit and I hate working for them.
One said, On polua des luans bas et hault.
Another one said, Your father is a parody.

One added, Flatus vocis.
Another one hummed, The urge to express without divulging.

Strictly talking about sensations here.
Three

The beach at night, you vowed.
La joyeuse folye, I gnarled.

Slowly, we blundered.

I’d rather be burned on a stake, you hissed.
How are these days for you, I insisted.

Jetties and inlets, you desisted.
Nothing but waves, I thought but stopped.

Stars are out tonight, you posited.
All human relations are based on transaction, I gasped.

Delight is a movement of the soul, you tapped.
De devers quai par un temps d’ivernois, I softly came.

Eight onions fourteen carrots, one reminisced.
I am always the same, but I am clever, another one began.

I’m like huh mmmkayy, one smirked.
Molt sives gras, another one noted.

Chicken claw and snow shovel, one ordered.
Coquars, one felt.

Life has no objective, another pursued.
Friction is the base here, one resolved.

Our faces were apart but our bodies clashed, another recalled.
Sans avancer ravault, one mouthed.
Uh and um, another one corrected.

If you can’t handle me at my worst, one blurted.
One spread long fingers on the page, 

convinced that building with timber will change the world.
One was left behind, 

looking for the real deal.
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Once, Nie sat on my lower back and pretended to piss. Having urine flowing over my 
body was something I had fantasized about for a long time, but finding a partner with the 
same kink proved to be difficult. She made a “shhhhh” sound and I rolled my eyes, for a 
moment it felt like a little trickle was running down my spine, but as I reached for it, there 
was nothing there. I furiously grabbed Nie’s straight brown hair and pulled her onto all 
fours. She begged me to tug her hair harder. It was long enough to reach her bottom, so 
I pulled from there. My pinching here and there inflicted more sweet little pains on her. 
I slid my hand between her legs, licked her juice from my fingers and gave her some to 
taste as well. I entered her warm flesh with a moan and pressed my cheek against hers 
while the tips of our tongues explored each other, flailing. She pushed me onto my back 
and bounced up and down, the tips of her hair tickled me softly, her sighs and groans got 
louder as she slid her thumb into my mouth which I sucked with great eagerness. I took 
her in. Then it got black. I saw stars appearing like flashes and asteroids shooting through 
an endless dark space. I was floating. There was a freezing silence penetrated by a few 
whispered words but I didn’t understand what they were saying. Then it got brighter and a 
vast ochre space appeared before me. It must have been Jupiter’s moving eye. I heard the 
blood rushing through my skull. Then, with threatening violins playing, I got sucked into 
that beautiful ochre and it all turned black, for a blink of eternity. I crash-landed on the 
mattress. Flat on my belly, as if I had fallen from the sky. It took me a while to understand 
where I was. That was the first time it happened. 

Nie was intrigued by my excursion. But I think it was because of her skepticism that it 
didn’t happen again the next few times. She wanted to analyze all the given factors and 
played scientist with her little journal and tapping a pen against the tip of her nose. It 
suited her well, as she was usually dressed in an uptight way. Reading from an invisible 
questionnaire, she inquired: 
“Ok, so after this experience, can you describe what happened exactly? Was your trip to 
space triggered by the thumb I put in your mouth?”
“Do you think it happened because you smoked a joint before the act?”
“Do you think it had to do with you surrendering to me?”
“Do you sense a connection between Jupiter and golden showers?” 
“Were there any other feelings and thoughts you had during sex, that could be of interest 
to our examination?”
The next few times, I barely perceived my orgasms. Maybe it couldn’t work under scrutiny. 
Maybe Nie had made a fool out of me. 

I stayed in Ach’s attic, a friend who had just moved in with his girlfriend, Mara. It was 
a spacious place right under the roof. I cleaned for a day to get rid of the dust and 
rearrange some of the stuff laying around. Nevertheless, the landlord was not supposed 

to notice that I was sleeping there. So, I would hide my backpack and the sports bag in 
which I kept my clothes under cardboard boxes when I went out. The mattress I would 
put against a wall. I had to take showers in Ach and Mara’s apartment on the 4th floor. 

When Nie came to visit, she looked out of place in her smooth summer dress. But she 
got very excited. Maybe because of the secrecy that this place required. She kissed me 
feverishly. Maybe she had a thing with secrecy. I was her secret lover for a whole year. 
The first time I kissed her was on the day she moved in with her then-boyfriend. When 
they broke up, I felt pressured into becoming her main partner. Nie smiled behind her 
index finger while she pulled my trousers down my legs. “Shhhhhhh” she whispered. She 
pushed me onto the floor made of rough wooden beams, licked my neck and giggled 
while she disappeared under my T-shirt. She peeked at me through a hole in it with her 
hazelnut eye, mumbling something like “the boy is torn like his clothing”, sucked my nipple 
and let her tongue run into my armpit. The sun heated the place and I was dripping with 
sweat. “Mmmmm salty” she sighed. She took my dick into her mouth and her giggles gave 
way to desperate sounding moans, as she moved her lips along my shaft, up and down, I 
wanted to undress her, but she pushed me back putting her hand on my mouth and went 
“shhhhhh!” I tried not to make a sound, biting her fingers. Her whole body was sweaty. 
She brought me very close and I burst “I come”. To my surprise, she kept my dick in her 
mouth, so I repeated “I come”, she sucked with even more enthusiasm, her wet mouth 
like a blessing put over me. My stream shot into her. I heard a suspended, frying sound 
that came either from the back of my head or from my mouth, my cum flowing like a 
sunbeam, and I became wax, a mass that was at the same time a big wide space, white 
and yellow and then, coming through a glittering round portal, a grinning diamond skull 
hovered above me. I moaned loudly, and Nie immediately covered my mouth: “Shhhhh!” 
She replaced her hand with her mouth, pressing her lips onto mine, then opening them 
and shoving the cum into my mouth, laughing. 

I never liked to swallow sperm, because it feels like it gets stuck in the throat. Probably 
also because my throat was a sensitive spot. Constantly hurting, constantly in need of 
care, especially shortly before that very rare occasion when I would play a concert. I 
couldn’t figure out why it got worse exactly then, as if I was jinxed. And as an untrained 
singer, I didn’t know what to do to make it go away. So, I always carried an arsenal of 
different lozenges with me, which greatly increased the stench of my farts.

One day I helped Mara and Ach repaint their apartment. Mara had already laid out her 
renovation plans to me when I first moved in. Giving them a hand would make up for the 
fact that I was only able to transfer them a modest amount per month. Mara instructed 

Ach and me to cover the floor neatly. The hot air coming through the open windows 
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brushed over the foil and high-pitched ocean sounds reverberated in the room. Ach and I 
went to the balcony to smoke a small-dose joint. Then I went to the bathroom, and when 
I came back, Mara was dressed in a white disposable overall. I had to conceal a laugh, but 
my surprise soon made itself felt between my legs. Underneath this thing her dark panties 
and bra shone through. She was wearing nothing else. Ach seemed surprised as well: 
“But you know that these overalls are made to protect clothes.”
“I am protecting my skin”, she snarkily replied. 

The rollers softly spread the paint on the walls, white drops sometimes splashed onto 
the plastic sea covering the floor, which made part of the rhythm section alongside the 
stirring of paint and some snuffles every now and then. With every move she made, Mara’s 
onesie added more waves to the soundscape. After a while, Ach realized that there was 
not enough paint left and he went to the hardware store. Mara and I finished the wall 
in the living room. Standing so close to her, I noticed her strong smell. I couldn’t make 
out where it came from exactly, but it awakened all my senses. I tried to locate it on her 
body, without her noticing, only turning my nose towards her if it made sense with my 
movements. Differentiating her smell from the scent of the paint and my own sweat. She 
must have noticed the change in my breathing. Then, sitting on the balcony, I could still 
perceive her smell along with the coffee and cigarette smoke. She looked at me with a 
distance in her eyes, while telling me in a somewhat monotonous way about her next 
ideas for the flat. I tried to hide my arousal and didn’t know if I wanted Ach to come back 
as soon as possible or never. If he would have an accident, I could comfort Mara through 
this hard time, maybe he would even die and Mara and I would get together. She asked 
about my future plans. I tried to make up something, but I didn’t really have any clue. Her 
stare became as penetrating as her smell, hypnotizing me. 

When the work was done, Ach and Mara went out to eat something. Despite being 
hungry, I said I had an idea for a song that I needed to write down immediately. When 
they were gone, I stole the white overall from the bathroom floor and balled it up. I dove 
my nose into it, took a deep breath, and ran upstairs to the attic. I undressed, breathing 
heavily, and got onto my mattress. I lay on my back and put the overall on top of me. I 
moved it up toward my chest, my throat, my nose and back down again, like the coming 
and going of waves. Once it was up again, I sniffed the strong smell of Mara’s cunt. It was 
very distinct from her other body smells. I inhaled Mara’s cunt through the overall and 
started caressing my glans. I pressed Mara against my chest, my balls, my ass, my nose, 
made her travel my body, tried to put my dick into her, rubbed it on her cunt. Again and 
again I smelled her cunt and held my breath as long as I could. I thrust my arms around 
her body, this thin milk skin, this ocean. I wanted to dive into her completely, moaned 
her name and told her that I loved her smell, that I wanted to lick her cunt, and I licked 

the paper dress. The smell gave me an image of Mara’s vagina, and I dived into it with my 
tongue, my mouth and then my whole head. I found myself in a warm place of glowing 
pink and Mara’s blue eyes formed a kaleidoscopic hemispherical ceiling above me. Gas 
clouds shot through my brains and white snakes glided out of my ears. 

I wiped my sperm off the overall and put it back in the bathroom, rushed out of the 
house and bought a take-away pizza. While I ate it sitting by the river, I contemplated 
the different intensities of my orgasms. Mara’s smell had a good effect on me, but what 
could I do to be shot into space again? Usually, when I masturbated on my own, nothing 
much happened. Some juice flowed out, not more exciting than peeing. This sensation was 
incomparable to what happened when I flew to Jupiter. It could barely be the same thing. 
The images that had been occurring lately were something in between. They seemed to 
be triggered by me using marijuana when having sex. And by Nie no longer being a rocket 
scientist in charge of monitoring my journeys. 

Nie invited me for lunch. Even as the days grew shorter, I was getting out of bed very 
late and only had time for a coffee and a joint before rushing to hers. I was stunned by 
Nie’s routine, getting up every day at the same time, enabling her to have lunch around 
one o’clock like a normal person. I couldn’t bring order into my own life. So, when she 
organized something, I had to deal with the stress of being there on time, in a matching 
shape. I constantly felt like running behind the world. 

She cooked something with spinach. There was a dense sadness in the room, as she told 
me about a meeting with her ex. I asked if they had had sex and she said this time yes. 
And that she was in pain because her yeast infection was back. Something that started in 
the final period of their relationship, when she was having sex with both of us. 

After lunch I did the dishes and Nie went to her room. I found her naked and bent over 
a chair. Her big ass wobbled underneath my spanking. She craved for more pain, maybe to 
numb the one between her legs. My hand got imprinted on her buttocks. I kept hitting her 
and slid with my other hand into my trousers, to hold my dick. I pressed and rubbed it. I 
moaned a long and lasting roar into Nie’s oversized sleeping room. Then I was in a hole of 
complete darkness. It was enclosed by cold, damp walls. I heard footsteps, breathing and 
quiet sobs and realized that I was underground. There was the constant roaring of some 
kind of machine and the rattling of chains. When I got back to my senses, I found myself 
draped over Nie, stiff and unable to move, cold sweat between us. She told me that her 
legs hurt because I hadn’t moved for a while. I said I was sorry. Like so many times before.

It was one of those nights during which she wouldn’t let me sleep. Into the semi-
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darkness of the room she asked with a low voice what I felt for her and other things 
that I couldn’t answer. As I woke up the next morning she was out of bed, crouching on 
the floor with her sketchbook and pieces of paper. She said she wanted to make a film 
about us. I asked her why and she answered despairingly, bursting into tears, to at least 
get something out of it. I was relieved that she would be gone for some weeks. She had a 
well-arranged plan for all of the things she wanted to do. 

At Mara and Ach’s housewarming party I encountered Puh, a singer with whom I had 
talked to some months before. She seemed to be fascinated by me, for a reason I couldn’t 
really grasp. She talked at me non-stop, gazing into my eyes. I said I wanted a break from 
the party and brought her to the attic. “I don’t know how you see it, but for me, I know 
it’s a good concert when the juices are flowing”, she said. “I know everything goes well 
when I sweat on stage, when I am wet on my face and under my dress. When there’s loads 
of saliva in my mouth.” I wondered if she saw the bump in my trousers as she continued: 
“The machine is oiled, it’s hot, it’s running well. Music is in the hips. You have to feel it 
there. It’s like making love with the audience.” I said that I had forgotten my tobacco in 
the apartment. When I stumbled down the stairs, I was trembling with lust. It was too 
intense to maintain a shallow faithfulness to Nie. I turned at the door, with my hand 
clasped around the tobacco package in my trousers. Puh was still sitting on the bed. She 
had turned silent and stared at me with big eyes. She held her big lips against mine. Her 
chin was strong and edgy, her nostrils wide, her moaning loud. I shivered. 

As I slid into her, there was a round, metallic knob I felt pushing against my shaft, it drew a 
line as I pulled in and out. I stopped and asked if I should wear a condom. She said no, she 
wouldn’t have let me enter if I had needed to. She wasn’t as wet as in her story; neither 
was she as present as before. I pushed and pulled, sliding along that hard knob. It felt like I 
was doing a backflip, and I saw the house upside down from the sky, then clouds, pulsating 
in a neon green color. I heard a female voice whispering, I floated on the ceiling of my 
childhood room and saw myself as a teenager laying in the small bed with a gothic girl. 
Out of the 90’s radio on the bedside table came the shrill sound of a baby crying, vibrating 
through my bones, I got closer to the source until I dove into the speaker. As if electrified, 
I winced when I snapped out of it. Puh was stunned: “It’s quite an experience seeing you 
come.” 

Laying there with her, I thought about Nie. What a caring person she was and that I 
should finally and really decide for her. I saw myself pushing a buggy in a park, Nie smiling 
next to me. Puh said that she had her piercing made only recently. I switched off the light 
and entered her again and again, as if I was driven by demons, the whole night, pumping 
my sperm into her. Her piercing left a path on my dick I felt for days.

I woke up with a vertigo and went for a walk, my mind dazed by a slight Ibuprofen flash. 
People were fragmented beings, I thought, choosing in any moment which fragment 
to enact. And they met in fragments and talked in fragments. And if they would have 
the capacity to hold all their fragments together and be aware of them, it would be a 
frightening, contradictory experience. And if such frightening, contradictory people would 
meet each other, it would become impossible to be together. Somewhere in the city I ran 
into Nie’s roommate, who looked at me with suspicion. I turned my gaze to the ground. 
She didn’t even greet me. 

When Nie was back, I sneaked through her corridor, glad that her roommate wasn’t 
home. Nie took a bath. I crawled into the tub and licked her wet face. She moaned, thrust 
her vagina over my dick and started to move. Half of the water spilled over the edge. 
She pushed my head under water and all I heard were bubbles and the shrieking of the 
bathtub. When she finally let me gasp for air, she immediately pressed her vulva to my 
mouth. I hit the back of my head against the tub, drowned again, saw my cum shooting 
into her hair, getting tangled in it, a muddy jungle made of spider’s legs, it got pitch black, 
then I circled the moon. The craters sparked in great detail, it all looked very real, I found 
half of the Apollo descent stages and the leftovers of two Chang-e landing places. I wished 
I could tear out all the national flags. I woke up in a puddle of water on the bathroom 
tiles while Nie slapped my face and screamed in agony. As I became conscious, I realized 
that she was rubbing her clitoris with her other hand, trembling with lust. 

I was happy about this new leap into space. Not to Jupiter, but at least to the moon. It was 
something to build from. But I decided not to share it with Nie.

A few days later I found that my scrotum had doubled in size. According to the urologist, 
it was the result of an epididymitis. He said it happens in this colder period of the year, 
with all the flu-viruses around. To cool the inflammation, the body produced water, which 
got stuck in my sac. I was given antibiotics, but the water remained. He said it could 
only be removed surgically. I wanted to avoid that because three years prior, I suffered 
from complications of a surgery to get rid of varicose veins. When I woke up from the 
anesthesia back then, my balls were all blue and the recovery took a long time. That 
surgery didn’t even bring the results I was hoping for, as my balls became even more 
sensitive. So, this time I tried all sorts of alternative treatments, from physiotherapy to 
acupuncture to Kambo cleansing. I got a second opinion from another urologist who 
prescribed a whole month of antibiotics. Nie had to take them as well for two weeks. But 
the water remained, and I walked around with a bulging sac in track pants.
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Whenever I took a shower, Mara’s smell was there, as Ach and her kept their dirty clothes 
in a box in the bathroom. One evening as I came out of the shower, the room was damp, 
my body warm, I heard the creaking of Ach and Mara’s bed frame. They probably heard 
me taking a shower and tried to keep quiet, but their breaths accelerated, the creaking 
increased and became a squeak. I fished for a pair of used panties while I listened carefully. 
Ach moaned and Mara said something to him with her deep voice, then she laughed and 
moaned loudly. I smelled her. I had her right there in my hands. I stroked my wet head 
slowly with her panties , like a slug gliding over my face, my nostrils wide open. I took 
another pair and wrapped it around my penis. The bed banged against the wall, I crouched 
down and jerked myself off, trying to be very quiet, listening to my own breathing. Mara 
moaned. Since I didn’t dry myself, her panties got wet as I ran them all over me and her 
smell multiplied on my body. The moon’s surface was blindingly bright. I squatted there 
in silence and there was something calling me. It wasn’t a voice or a sound, more like a 
pull I felt in my chest. I turned around and gazed into the endless space when the feeling 
intensified. Then I flew next to an asteroid and the pulling got stronger. I moved towards 
something. It was not clear to me what it was, but it felt like the only thing that mattered. 
Suddenly I felt a dragging pain. As I looked down, I saw that the speed of my travel was 
somehow deforming my scrotum. It grew bigger and the pain increased. It also changed 
its color, from rose to blue to green until it was the size of a watermelon. I feared that 
the skin would tear and my balls would fall off. With a scream I found myself waking up on 
the bathroom floor. Ach and Mara had become silent. I looked down, glad that my sac was 
there and still had the size of a pear. Ach knocked on the door: 
“Are you ok in there?” 
“Yes, yes, I am fine.” 
 “What happened?” 
I hastily took the panties off my body. Blood dripped from my nose.
“I… I think I slipped.”
“Do you need help?”
“No, no it’s okay.”
I fumbled for a piece of toilet paper to wipe away the blood and sperm on the floor.
“I never heard you screaming like that…”
“Oh, it’s… you know… You heard me?”
“Yes.”

The pain in my balls would give me cramps all night. It still felt like I was very close to a 
big discovery. The stars were aligned, something would happen. I would get better and go 
back into space. 

Mara wanted me to move out. I slept in the band room while I looked for a new place 

to stay. It stank of beer, old sweat and dust. The third urologist I consulted told me that I 
suffered from a secondary condition of my first surgery. He said there was no way around 
another intervention. But since the band room was too messy a place to recover from a 
surgery, another month passed until I found a new temporary home. By the time I was in 
hospital to cut open my sac and release the water, Nie had left for Copenhagen to study. 
I was in bed for two weeks and wrote three love songs for her. Never before was it so 
clear to me that I wanted to be with her. But with the distance, her messages got shorter 
and colder.

I soon discovered that I didn’t have orgasms anymore. I still ejaculated, but barely felt 
anything. Since I had no partner, I couldn’t exactly know, of course. Maybe the space 
travelling was deeply connected to the stimuli of being with another body or at least 
another bodies’ smell. On the phone with Puh, she asked why it took me such a long time 
to call her. I told her that I went through a harsh period in my life, and that I didn’t find 
the space. She told me that she was in a relationship and that she was not interested in 
men who were only interested in sex. 

I spent weeks with a constant feeling of oppression in my chest. After a series of panic 
attacks, I searched the help of a psychologist. She told me that if I self-diagnosed with 
anorgasmia, I would just create more distress. And that I would need to find relaxation. 
Her consulting room was IKEA furnished, which irritated me, her well-meant advice was 
based on generalities, which repulsed me. She told me that there are many more and 
other pleasures than having an orgasm. Belonging is what I needed, she said, and that it 
would not happen if I saw women only as portals to another world. 

I didn’t see her again. The world continued to circle around the sun as it rotated around 
itself in an endless dull pirouette. I concluded that the fundament of all life was fear. 
Anything that distracts humans from that truth would do and therefore the world was a 
place of stupidity. I gazed down from the balcony of my new temporary place in the city 
centre. Down there, people were moving from a place to the next like ants, pursuing a 
feigned busyness. Just do it. Enjoy. My body would burst on the street and become a red 
mark, like wine spilled on a wooden table. But it would be easy to wash away, just like a 
cum stain on a worker’s overalls. 

I called Ach and lied to him, that I forgot something in the attic. When I rang their door, 
only Mara was home. She let me in, saying: “The attic is open.” I went there first, then 
knocked on their apartment door. “What else?” She asked in an angry tone. “Can I briefly 

use your toilet?” Her silence screamed, no. “Sorry, it’s a bit urgent.” She opened the 
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door, rolled her eyes and stepped aside to let me in. I rushed to the bathroom, locked the 
door, opened the toilet seat, searched for a pair of panties, smelled them, stuffed them in 
my jacket’s inner pocket, turned at the door, flushed the toilet, washed my hands. Mara 
didn’t leave much room for any further interaction. 

In the nearby woods I smelled her. It was cold, rainy and getting dark. Her smell still 
aroused me like before. I licked the thin fabric, to have Mara in my mouth. Put her on my 
hand and fumbled for my half hard cock. I pinched my nipples and licked my finger, put it 
in my ass. I wanted Mara to go through me, I sagged to my knees and smelled cold wet 
moss, it blended in perfectly with Mara. A small white trickle flowed from the tip of my 
penis. I cried. 

Nie agreed for a visit and I flew to Copenhagen. She behaved strange and distant, but I 
had a soft silky feeling when I was close to her. As if this relationship had reached a new 
quality, as if everything rough about it had been smoothed off. 

In the morning I caressed her belly with my fingertips and drew little circles around her 
nipples. She started crying. I brushed her tears over her cheeks. I drew a wet line across 
her face, along her chin, down her neck and filled up the little pit between her clavicle 
bones. From there I distributed the water further across her chest and her belly, her 
bellybutton became the next little pool, until her tears oozed into her dark pubic hair. 
Her eyes became a spring, she was shivering with sadness. I collected more of her tears 
and put them on her vagina, massaging her clitoris, she moaned in pain. I put her water on 
my face and enveloped my cock with it. I drew circles around her lips with the tip of my 
tongue. She grabbed my cock with her wet hand and directed me to lay on my side very 
close to her. I massaged her clitoris with two fingers and she rubbed my cock just above 
her pubic hair. She took my hand and pushed my finger into her soft wet and warm deep, 
moaning and shivering. I glided out, put her juices on her hand and her hand on my dick. I 
caressed her face with my hand, mixing the liquids, she added her saliva as she licked my 
palm, and I dove into her again. Shivering and moaning. She wouldn’t stop crying. My cum 
ran into her pubic hair, softly and slowly. She pushed me aside, got out of bed, tied a bath 
towel around herself and disappeared. I lay there motionless. The shower was running. 

She came back, sat on the edge of the bed and told me that there was something going 
on between her and somebody she was studying with. Her words hit me like lightning. I 
dressed hastily, ran out into the city, drank beer after beer, wine and whiskey, went to a 
noise concert, drank more, smoked pot with an old metal head who ranted against singer-
songwriters, so I told him Metallica was a way better band than Slayer and he hit me in 
the face. When I came back, exhausted and maddened by all the alcohol, I screamed at 

Nie that I hated her. In all that time, I’d never told her that I loved her in such an honest 
way. She made me swallow a tranquilizer and I passed out into dreamless sleep. 
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Joselyne & Dirkje
Dirk Elst

Joselyne & Dirkje
Dirk Elst



 Het is pikdonker en het dorp ligt slordig uitgegomd in de mist die hier aan het kanaal 
veel dunner wordt. Het is maandag 7 november 1983 en ijskoud. Aan mijn rechterkant 
ligt het Albertkanaal en het spiegelbeeld van de fabriek danst op het wateroppervlak. 
Mocht het niet zo koud zijn, dan zou je kunnen denken dat iemand pretsigaretten heeft 
gerookt, de rookwolken over het water heeft geblazen en net zolang bleef mikken tot er 
één voorbij de witte schijf van de volle maan dreef. Maar iedereen weet dat dat gelogen is. 
Dit is nooit een streek van hippies geweest, van schilders al evenmin. De wind snijdt mijn 
gezicht en de scheepshoorn van een binnenschip brult naar de maan, maar spijtig genoeg 
weerkaatst het geluid tegen de pijlers van de stalen boogbrug en raakt de staart van een 
rat in plaats van de maan. Op dit moment zie ik het beest over het jaagpad wegrennen 
alsof het iemands telegeleid speelgoed is. Dan glipt het door het gras, over het beton, het 
water in. Ik hoor een plons en maak me zo vlug mogelijk uit de voeten via de landweg die 
afdaalt naar het dorpsplein, langs de slapende schapen, het kerkhof en de stenen molen. 
De kerkklok slaat één keer. Het is half zeven. Waarom blijf ik terugkeren, naar dit dorp, 
naar deze plek, naar deze eeuw waarin de vorige nog steeds doorwerkt ? 

 Hier en daar blaft een kwade hond, kraait een haan, start een auto. Achter de ramen 
springen de lichten aan en bewegen de gordijnen wanneer ik voorbijkom. 

 Drie straten van waar ik nu sta, zal Dirkje vandaag voor het eerst de schoolbus 
nemen, meer bepaald aan de rotonde, naast de berk, onder de eenzame straatlantaarn. 
Pakweg een half uur later zal Joselyne ook opstappen. Zij woont aan de andere kant 
van het dorp, achter de bomenrij die zich in de verte aftekent tegen de nachtlucht, ter 
hoogte van de reeks reusachtige pylonen met draden waaraan dikke bollen hangen, in een 
doodlopende straat vlak naast de autosnelweg, waarop het vroege en gemotoriseerde 
deel van de mensheid op dit uur al van punt a naar punt b dendert. 

 De moeder van Joselyne komt uit Suriname. De moeder van Dirkje komt van drie 
dorpen verderop. Het ene gezin woont naast de snelweg, het andere naast een oude 
steenweg. Op dit uur zijn de vaders de deur al uit. Ze werken in de metaalfabriek die 
weldra definitief zal sluiten. Beide mannen houden vogels in reusachtige volières. De vader 
van Joselyne heeft halsbandparkieten, de vader van Dirkje zebravinken. 

 Ik loop door de steeg naast de gevel tot aan de achterkant van het huis waar Dirkje 
woont. Door het zijraam zie ik moeder al aan de keukentafel zitten. Ik loop door tot 
achteraan het huis en kijk naar het verlichte raam op de eerste verdieping. Daar ligt 
de badkamer en kijkt Dirkje naar zijn jongenshoofd in de spiegel boven de wasbak. 
Hij staat voorovergebogen met zijn handen in het warme water en kreunt zachtjes 
wanneer de waterstraal uit de kraan te heet wordt. Toch kan hij zijn handen er niet van 

onderuit trekken. De gelaatstrekken van iedereen waarover hij afgelopen nacht droomde, 
dwalen nog over zijn jongenshoofd in de spiegel: vader, moeder, meester Mark, een paar 
speelkameraden uit het dorp, een hele rits droomgasten zonder aangezicht, een vreemde 
geest die naast hem in bed had gelegen toen moeder hem wakker riep van onderaan 
de trap, en natuurlijk Joselyne, altijd en overal Joselyne, Joselyne die haar ogen neerslaat 
wanneer ze zijn ogen ziet oplichten en voelt dat Dirkje week wordt en daarna helemaal 
opgedraaid, Joselyne die het haar uit haar ogen blaast en zweet, Joselyne die controleert 
of de elastiek bovenaan haar paardenstaart nog goed zit, aan de twee kersen voelt die 
contrasteren met haar pikzwarte haar, Joselyne met het kapsel dat op het einde van 
iedere schooldag uit de band springt, Joselyne met haar kleine flaporen waarachter een 
fijn gaas van haren te zien is, te weerbarstig om mee te worden opgestoken – Dirkje die 
zich telkens moet weerhouden om er niet met zijn vingers aan te zitten, aan die haartjes, 
of om eens goed aan dat oortje te trekken –, Joselyne en haar huid die iets bruiner lijkt 
te worden in de buurt van haar fijne, donker roze lippen, die soms paarser kleuren dan 
de zijne, Joselyne met de lippen waarvan de onderste trilt wanneer ze bekeken wordt, 
Joselyne die smakt na iedere zin die ze luidop in de klas voorlezen moet. ‘Chaque …. la 
famille Jacques va à la …’ Smak. 

 Goed, Joselyne, Joselyne, Joselyne – laten we terugkeren naar Dirkje. Hij staat nog 
steeds met zijn handen in het warme water en kijkt naar het washandje dat zijn moeder 
heeft klaargelegd. Hij zal het niet aanraken. Dirkje wacht tot zijn sokken, onderhemd en 
onderbroek opgewarmd zijn. Bij het binnenkomen heeft hij ze op de radiator gelegd. 

 Vlak onder de badkamer, op het gelijkvloers, smeert moeder zijn boterhammen en 
kijkt naar de afbeeldingen van verschillende soorten groenten en fruit op het tafellaken. 
Vader zit naast haar en vraagt ‘wat die kleine daarboven eigenlijk feitelijk van plan is’. Het 
is daar muisstil. Geen gestommel. Ergens weten ze dan hoe laat het is. 

 Inderdaad, in het voorwoord op de droom die hij dromen wil, rijdt Dirkje Joselyne 
achterna op zijn fiets. Het is zomer en Joselyne is voor de eerste keer niet omsingeld 
door haar broers die haar tegen de wereld moeten beschermen. Wat meer is: Joselyne 
is te voet en wandelt vrolijk en alleen door het boerenlandschap. Ze houdt de riemen 
van haar boekentas vast, die op haar rug op en neer schokt op het ritme van haar 
zwarte blinkende schoenen. Het ene witte sokje zakt lager dan het andere. Joselyne heeft 
opnieuw enkele muggenbeten helemaal opengekrabd. Ze doet dat ook, krabben, wanneer 
de muggen haar niet bijten. Haar rode rokje waaiert als een lampenkap heen en weer. 
Dirkje is helemaal opgedraaid als een mechanische circusaap en zet zich schrap op zijn 
fiets. Ondertussen duwt hij op de trappers zo hard hij kan. Af en toe lijkt Joselyne opzij te 

kijken, alsof ze de komst van Dirkje verwacht. Hij ziet het ook aan haar zwarte haren 

Jo
se

lyn
e 

&
 D

irk
je

D
irk Elst



van satijn. Ze blinken en wiegelen van verwachting en hoe dichter hij komt, hoe vaker 
Joselyne opzij kijkt.

 Op het gelijkvloers in de keuken smeert moeder nog steeds boterhammen, zie ik. 
Franky, de oudste, kan de geladen stilte rond de ontbijttafel niet meer aan. Iedereen 
verwacht dat hij deze keer eens ingrijpt en Dirkje uit de badkamer haalt. Vader rookt 
ondertussen een sigaret op de koer buiten. Ik sta ongeveer vier meter van hem vandaan. 
Als die nu al begint te roken dan weet je hoe laat het is. Mocht Franky niet een minuut 
later op de deur van de badkamer hebben gebonkt, Dirkje zou nog steeds met zijn 
handen in het water voor de spiegel hebben gestaan. 

 Enkele minuten later stapt Dirkje braaf met zijn boekentas op de rug naar de hoek van 
de mistige straat en wacht in het licht van de straatlamp op de schoolbus, naast de berk 
en aan de rotonde, exact op de plek waar ik het voorspeld had. 

 De reusachtige dubbeldekker reisbus rijdt rond het rondpunt en zwalpt naar links en 
naar rechts. Dirkje is duidelijk onder de indruk. Dit is niet de schoolbus die hij verwacht 
had. Het gevaarte komt tot stilstand met een neerwaartse knik in de voorsteven, van 
waaruit juf Annie naar hem lacht. ‘Bambi Cars’, staat in reusachtige letters op de zijkant, 
met daarachter een afbeelding van een gelukkig hertenkalf dat achterom kijkt naar de 
vlinder op haar korte staart. Ik vind het allemaal een beetje overdreven, maar goed, ik 
moet af en toe mijn mond houden. Ik wil toch nog meegeven dat de schoolbus ook dienst 
doet als reisbus voor bomma’s en bompa’s. Wanneer de seizoenen draaien, zoals ze dat 
in 1983 nog echt doen, en het bijvoorbeeld stilaan winter wordt, zitten die bomma’s en 
bompa’s al lang in een frietkot in Spanje.  

 De deur van de bus gaat sissend open. Dirkje klautert via het trapje naar binnen. De 
deur valt opnieuw sissend in de zijwand, alsof het ruimteschip is. In het voorbijrijden 
zie ik Dirkje door de middengang lopen tot aan het tweede trapje, dat naar de eerste 
verdieping van de bus leidt. Wanneer de bus opnieuw rond het rondpunt gaat, zie ik zijn 
hoofd al opduiken in het raam ter hoogte van de tweede, middelste deur. De stakker lijkt 
volkomen gelukkig. 

 De bus draait in een doodlopende straat die eindigt bij de reusachtige berm waarop 
de autosnelweg voorbij raast. Het passeert het voetbalveld en de kantine. Aan de overkant 
staan de woonwagens van de foorkramers. De honden blaffen hier luider en valser dan 
elders. Alles ziet er hier zo verlaten, leeg en alleen uit, dat die honden het van het minste 
op hun zenuwen krijgen. 

 De bus stopt aan het rode bakstenen huis. De moeder van Joselyne staat in haar 
peignoir in het deurgat. Het kleinste broertje verbergt zich achter haar been als de deur 
open sist. ‘Goeiemorgen Joselyne,’ hoort Dirkje juf Annie zeggen. ‘Dag juffrouw Annie,’ 
hoort hij Joselyne antwoorden. Dirkje voelt een schok door zijn hart gaan. Hij is helemaal 
wakker en loopt van het trapje naar het gelijkvloers van de bus. De deur staat nog open 
en terwijl juf Annie met de moeder van Joselyne babbelt, wil Dirkje iets zeggen, maar 
struikelt en valt. Hij zit nu op handen en voeten voor Joselyne, die wegglipt naar de stoel 
vlak achter die van juf Annie. De chauffeur bekijkt haar lachend in de bolle spiegel in het 
midden van de voorruit. Hij lijkt zich voor Dirkje te willen verontschuldigen en tikt met 
zijn wijsvinger tegen zijn voorhoofd. 

 Op het tapijt van de bus weet Dirkje geen blijf met zichzelf. Hij zweet en krabbelt als 
een geslagen hond over het tapijt van de bus. De kinderen van de bovenste verdieping 
hangen allemaal in het deurgat te schaterlachen. Dirkje veert recht en verstopt zich op een 
van de achterste banken. Hij moet zich opnieuw opladen om zijn plannen uit te voeren. 

 Hij kijkt met een stervende blik naar de metalen asbak met zwart lederen bekleding 
op de rug van de stoel voor hem. Hij klapt het ding open, kijkt naar de grijze sporen van 
sigaretten en snuift de geur ervan op om wat te kalmeren. Het is één van de geuren die 
hij het beste kent. Juf Annie stuurt alle kinderen naar hun plaats en vertelt Dirkje dat hij 
ook naar zijn plaats moet gaan en dat hij van de asbakken moet blijven.  

 Wat er dan gebeurde, zag ik maar in een flits. De bus was al uit de straat van Joselyne 
vertrokken. Haar moeder was in het deurgat blijven staan. Toen de schoolbus uit de straat 
wegdraaide, bleef ze maar rondkijken. Er was iets dat ze niet vertrouwde, dat anders was. 
Toen ik bijna de straat uit was, draaide ik me om. Haar moeder stond nu in het midden 
van de straat en wees me boos aan. Ik keek even over mijn schouder of ze niemand 
anders bedoelde. Ik? Dat kan niet. Niemand kan mij zien. Ik weet niet wat de moeder van 
Joselyne allemaal riep. Het was moeilijk te verstaan. Net voordat de bus de straat uit reed, 
zag ik Dirkje grijnzend vanop de achterbank naar me zwaaien. Ik zette het op een lopen, 
maar de schoolbus was plotseling verdwenen. Ik hoorde de elektriciteitsdraden zoemen. 
De reusachtige bollen leken licht te schommelen, alsof ze de spanning van zich af moesten 
schudden, en op de top van de volgende pyloon knisperde kort daarop een vonk. Op die 
enkele honden na, was de straat van Joselyne opnieuw helemaal leeg en verlaten.

 Het heeft me enkele dagen, zelfs maanden gekost om Dirkje en Joselyne terug te 
vinden. Ik weet niet zeker of we nog in 1983 zijn. Ik wil hier niet overdreven of belachelijk 
overkomen, maar ik heb even verstek moeten laten. Ondertussen is de winter voorbij. 

Het loopt al tegen de zomer aan. 
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 Op dit moment heeft Joselyne net ‘ja’ gezegd op de vraag of zij met Dirkje zou willen 
trouwen. Beide weten dat ze moeten wachten totdat ze achttien zijn. Een verloving van elf 
jaar is hoogst ongebruikelijk in de streek. 

 Na haar ja-woord draait Joselyne de ogen tersluiks naar links, met een tevreden maar 
verlegen mond, terwijl haar fantasieën op hol slaan en ze samen met Dirkje stilzwijgend 
aan de gevolgen van haar antwoord denkt. Joselyne durft haar ideeën daaromtrent nog 
niet helemaal onafgewerkt naar buiten brengen en hem deelachtig maken aan haar 
ongetwijfeld grootse plannen. Zoals wel vaker, loopt haar gezicht over van mysterie. 
Dirkje kijkt naar haar tenen en hoe ze zich samentrekken in de vuil geworden witte 
sokken, die uitpuilen over de rand van haar zwarte sandalen. Dirkje heeft de gedachte dat 
deze zomerdagen op de bodem van deze uitgedroogde beek in het bos, eeuwig mogen 
duren. Dat doen ze ook. 

 Wanneer ze haar vinger op haar getuite lippen houdt en giechelt, worden Dirkje zijn 
ogen glazig, zijn hoofd vuurrood en luistert hij met ingehouden adem naar het geneurie 
dat al ontsnapt uit haar nochtans gesloten lippen, alsof het vanuit de plooien op haar 
voorhoofd in haar mond was gevallen en daar ronddwaalde en binnensmonds zong. 

 Met de handen op de knieën springt Joselyne recht uit haar hurkzit en kijkt als een 
schichtige kat met vlooien over de rand van de uitgedroogde beek. ‘Niemand mag ons 
kamp kennen,’ zegt ze met een ernst die onmiddellijk overslaat op Dirkje. Zo gaat dat 
altijd tussen hen. Haar rechterhand maakt een vuist in haar kruis, ze trappelt met de 
voeten en alvorens Dirkje verontwaardigd en bang wil uitroepen dat Joselyne dat, nu, hier, 
toch niet gaat doen, trekt ze eerst haar zwarte sponsen broekje naar beneden, daarna 
het witte slipje met de roze harten en hurkt ze opnieuw boven de droge bladeren op de 
bodem van de beek. Het broekje en de slip spannen als een rekker tussen haar knieën. Ze 
houdt alles samen met haar linkerhand. Het zweet op haar voorhoofd doet haar haren 
tegen de slapen kleven als een voile waar Dirkje gaat van duizelen. Joselyne smakt met de 
lippen wanneer hem zo ziet kijken. Ze moet lachen om zijn bril en de ogen die erachter 
liggen en haar altijd helemaal zien. Het stelt Joselyne gerust. Dirkje daarentegen laat zijn 
blik afdwalen naar haar bolle navel op haar gespannen buik. Hij luistert hoe Joselyne zucht, 
hoe het daar op en neer gaat, hoe het daar lijkt te rommelen. 

 Joselyne trekt nu haar witte T-shirt omhoog, zet een gezicht op dat aan het persen is 
geslagen en volgt de blik van Dirkje naar beneden, naar het rode, roze vlees tussen haar 
benen dat nu openstaat. Dirkje duizelt en Joselyne zet haar voeten uit elkaar, zodat ze niet 
op haar kousen pist, zegt ze hem zodat hij bij haar in het moment blijft en de ernst van de 
situatie begrijpt. Ik weet niet of Dirkje begrijpt dat ze ondertussen een verbond hebben 

gesloten. Ik vind dat hij zich laat doen. Zoals altijd. Nu luistert hij naar het kraken van de 
droge bladeren. Typisch. Daarna staart Dirkje opnieuw naar de dunne lippen die zich strak 
uit elkaar trekken tot een paars wordende grimas naarmate ze meer druk op haar buik 
zet. Pissen lijkt een ernstige bezigheid. Straks ontploft haar hoofd nog, maar eigenlijk ben 
ik het die al deze woorden in zijn mond legt. Ook al ken ik Dirkje als de beste, toch kan ik 
niet al zijn gedachten vertalen in heldere taal. Joselyne kijkt opnieuw naar beneden en zegt 
met gebogen hoofd dat ze straks naar haar huis zullen gaan. Dirkje krijgt een koortsaanval, 
wil zijn blik afwenden, maar wordt telkens teruggefloten door het geluid van de pisstraal 
op de droge bladeren. Joselyne beweegt haar bekken heen en weer zodat het lijkt alsof de 
pisstraal uit de sproeikop van een tuinslang komt.

 Er blaft een verre hond. De bijen zoemen op de stinkende witte beekbloemen, 
luider dan daarnet. Dirkje voelt het kietelen onderaan zijn balzak, wat deze zweterige 
hitte bijzonder aangenaam en nieuw voor hem maakt. Hij voelt zich verenigt met het 
universum, het geluid van de stam der mensenkinderen, waaruit hij dacht verbannen te 
zijn. Joselyne bracht hem terug op aarde. Het gaat allemaal zo snel dat Dirkje niet weet 
wat zijn gedachten precies zijn. Zijn huid schreeuwt om nog meer vriendelijkheid dan hij 
tot nu toe heeft gekregen. Joselyne veegt zich tevreden af met een eikenblad, kijkt hem 
daarna vertederd aan en vraagt of hij straks zijn piemel wil tonen. Eerlijk is eerlijk. 

 Dan springt ze luid lachend, alsof er een rare geest in haar is gevaren, op hem en af en 
rukt ze in één beweging zijn broek en onderbroek tot op zijn knieën. ‘Samen uit samen 
thuis,’ roept ze met een bulderlach wanneer ze zijn piemel voor haar neus ziet bengelen. 
Dirkje probeert Joselyne aan de schouders rechtop te trekken, maar struikelt over zijn 
eigen broek die ondertussen al op zijn schoenen hangt. Wanneer hij valt slaat Joselyne 
haar armen rond hem en gaat ze met haar handen door het haar op zijn achterhoofd. 
Dirkje verbergt zijn hoofd in haar nek en huilt van angst en geluk. Van hieruit bekeken lijkt 
het wel of hij rouwt. De stakker. 

 Dit is het moment waarop ik van mezelf vind dat ik al te lang naar dit tafereel heb 
gekeken. Ik heb ook te veel gezegd en prijsgegeven. Ik had gedacht dat ze zich samen in 
hun vinger zouden snijden en een bloedband zouden smeden. Einde verhaal. 

 Dat laatste is niet helemaal onwaar, alleen zie ik Dirkje nu voor de deur staan. Hij 
drukt met een bang hart op de bel. De deur zwaait open en Dirkje staat oog in oog met 
Scotty, het jongste broertje van Joselyne, én met haar moeder, die op dat moment op 
het toilet zit met de deur wagenwijd open. Er is feitelijk geen deur, ziet Dirkje tot zijn 
verbazing, een verbazing die vlug verdwijnt door het vriendelijke gezicht van de moeder 

van Joselyne, die dezelfde vertrouwelijkheid als haar dochter op hem afstraalt.  
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 ‘Daar is onze kleine tovenaar,’ zegt ze met een brede glimlach. ‘Loop maar door. 
Joselyne zit nog in de keuken. Joselyne!’ roept ze, terwijl ze Scotty van de deur wegtrekt. 
‘We hebben Sew Khaadja gemaakt.’ Dan kijkt ze plots over de schouder van Dirkje recht 
in mijn gezicht. Dirkje draait zich ook even om. 

 Joselyne loopt door de gang, die nog in aanbouw is, ziet Dirkje. De geur van verse 
cement, de stapels bakstenen, het speelgoed dat her en der verspreid ligt over de vloer, 
het komt hem allemaal heel vertrouwelijk over, niet zoals bij andere vrienden waar het 
meestal heel proper en chique is. De rommelige gang ruikt ook naar de zoete krakelingen 
die Joselyne voor haar verjaardag had meegebracht in de klas. Het stelt Dirkje gerust 
dat het huis van Joselyne nog niet helemaal afgewerkt of gerestaureerd is, zoals blijkt uit 
de algemene staat van de gang. De huizen van arme mensen staan bij wijze van spreken 
een leven lang in de stijgers, vaak totdat de bewoners eerst kwaad op het huis worden, 
daarna heel gelaten, totdat het hen uiteindelijk koud laat. Ondertussen staat Joselyne 
naast haar moeder. ‘Mama!’ roept ze verontwaardigd uit. Ze durft Dirkje amper aan te 
kijken nu haar moeder zomaar voor zijn neus op het toilet blijft zitten. De kleine Scotty 
steekt zijn tong uit, trekt rare gezichten en ontsnapt verschillende keren ei zo na uit de 
armen van zijn op het toilet zittende moeder. Die laatste blijft echter verontrust over 
zijn schouder heen kijken. Dirkje hoort haar iets zeggen tegen Joselyne in een taal die hij 
nog nooit heeft gehoord. Moeder en dochter praten zeer ernstig over en weer. Totdat ze 
samen opnieuw verontrust over de schouder van Dirkje heen kijken. De moeder maakt 
drukke handgebaren en praat ratelend. ‘Winti?’ vraagt Joselyne ernstig terwijl ze Dirkje 
aankijkt. ‘Mama zegt dat er een geest achter je staat.’ Dirkje blijft als gebeeldhouwd staan. 
‘Yorka?’ vraagt Joselyne aan haar moeder, terwijl ze beide hun ogen tot spleten wringen 
en me daarna de koudste blik geven die ik in mijn leven al heb gezien. De moeder schudt 
gedecideerd met het hoofd en fluistert daarna iets in het oor van Joselyne. Ze praten 
weer een tijd over en weer. De kleine Scotty is amper te houden en kan iedere seconde 
uit de greep van zijn moeder ontsnappen. ‘Mama zegt dat het spook van jouw overleden 
zus achter je staat. Mama vraagt ook of je dromen over haar hebt.’ Dirkje wil zijn vel 
redden, de stakker, en antwoordt dat hij enkel van Joselyne droomt en niet in zijn bed 
plast. Joselyne krijgt waterige ogen, die ze daarna verslagen neerslaat. Haar moeder geeft 
haar een tik tegen de heupen. ‘Hij staat hier te liegen. Hij kan er niet aan doen. Het is zijn 
zus.’ ‘Mama praat Creools,’ zegt Joselyne, alsof ze zich wil verontschuldigen. De moeder 
lijkt echt overstuur te raken. Ze kijkt me indringend aan en zegt dan in het Nederlands 
tegen Dirkje: ‘Wij weten dat je van haar droomt. Je mama zei gisteren nog dat je soms 
door het huis spookt. Dat ze zich zorgen maakt. Dat je misschien de hamster van je 
broer levend hebt begraven. Dat je broer dat zou gezien hebben en …’ Dirkje blijft haar 
met open mond aankijken en denkt aan het verraad van zijn moeder. Zij heeft hem nooit 
verteld dat ze de mama van Joselyne kende. Hij schaamt zich diep over wat er met Jantje, 

de hamster van zijn broer, is gebeurd. Hij wilde hem niet doden, maar gewoon laten 
rusten in de grond terwijl hij een liedje voor hem zong. Dit alles zou hij willen zeggen, 
maar hij durft niet. De moeder van Joselyne bekijkt hem met een milde blik, alsof ze al 
zijn gedachten hoort. Joselyne kan Dirkje niet meer aankijken en praat in het Creools 
tegen haar mama. Dirkje begrijpt dat ze iets heel ernstigs vraagt. Hij durft geen voet 
meer te verzetten. ‘Mama zegt,’ vervolgt Joselyne na een stilte die eeuwen leek te duren, 
‘mama zegt dat je een offer moet doen om jouw spook weg te jagen. Je moet het spook 
doodmaken. Mama zegt ook dat het anders heel jouw familie gaat kapotmaken. Het spook 
wil niet dat we vrienden zijn.’ De moeder beaamt deze informatie terwijl ze al zittend het 
toilet doortrekt door haar middel te draaien en aan de hendel te trekken. Dirkje durft 
niet uit de blik van Joselyne te wijken. 

 Ze vertelt hem dat het spook hem dood wil omdat Dirkje de plaats van zijn zus 
heeft afgepakt. In de buik van je mama. ‘Dat mens is een jaloerse tik,’ zegt ze feller dan 
ze verwacht had en kijkt over zijn schouders heen maar ze ziet mij niet. Ze deed alsof. 
Daarna vindt Joselyne geen woorden meer en kijkt ze naar haar moeder voor hulp. 
Die laatste lijkt niet van plan om van het toilet te gaan en laat de kleine Scotty los. Het 
kind vliegt op Dirkje af, sleurt hem aan zijn mouw naar binnen, en net voordat ik zijn 
voorbeeld had willen volgen en ook een voet binnen wilde zetten, slaat de moeder, 
voorovergebogen en vanuit haar zittende houding, de deur keihard voor mijn neus dicht. 

 Niet veel later zie ik Joselyne en Dirkje door de verwilderde tuin achter het huis rennen. 
Ik loop naar de versleten en door blootstelling aan de elementen scheef gezakte omheining 
van vermolmde houten palen en roestdraad. Ik probeer iets op te vangen van het gesprek 
tussen Joselyne en Dirkje. Ze kijken naar de parkieten en papegaaien in de reusachtige 
volière. Een forse roodharige man met sneeuwwitte huid en een gezicht vol sproeten komt 
met een schaal koekjes door de tuin gewandeld. In zijn kielzog loopt de moeder. De kleine 
Scotty roept als een gierende gek ‘Papakraai!’ Iedereen lacht, maar lang duurt dat niet. Het 
gezicht van de moeder trekt in een grimas wanneer ze me achter de haag ziet staan. De 
vader draait zich om en vraagt wat er aan de hand is. Wanneer ze me aanwijst, zie ik de 
kleine Scotty op me afstormen. Hij houdt een halve, rode baksteen in zijn hand. De steen is 
duidelijk te zwaar voor hem. Ik hoor nog geroep, gelach en het ritselen van het gras. Daarna 
voel ik de klap en wordt alles zwart. Er loopt warm bloed in mijn mond. Ik weet niet hoe ik 
achteraf thuis ben geraakt. Veel hulp heb ik niet gekregen. Dat had ik ook niet verwacht. Het 
zou er compleet over zijn. Dat heb ik ondertussen wel begrepen. 
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Under the maritime pines, a group of kids are playing doctor. It is your turn to be the patient 
today. You lay down on a bed of pine needles. Your shirt is slightly pulled up, due to the quick 
movements with which the doctors force you on the floor for the examination. Your arms are 
open and you look up at the slice of sky that back in December was covered with colorful 
balloons drifting up for the traditional act of sending letters to St. Lucy. You received beautiful 
gifts that year, as usual, because you were a good girl. Your arms are open, palms facing 
downward, caressing and feeling the soil. You know that if you dig a little you will find the 
earthworms, those wrinkled little sausages that you sometimes take in your hands and squeeze 
not always gently before you let them crawl away. You wait impatiently for someone to stick a 
blunt pencil in your arm to soothe the pain. Someone else opens your eyes to check your pupils. 
You are four or five years old and you like to be a patient in the garden of the kindergarten so 
that little hands will touch and rub your skin.

***

The day your body finds and acknowledges relief for the first time, you are at 
kindergarten, a colorful mask covering your face, in the shape of a butterfly. That day, 
your dad comes and picks you up. It has to be a special occasion because the teachers 
make you pose for a photograph - your dad on a chair too small for him and you on his 
left knee. They want to take a picture which, by the way, is still stored in the first drawer 
of the long black piece of furniture in your parents’ living room. Had you not been 
wearing the mask, the picture would betray an expression of distress on your face. 

Dad, something is wrong. I have something here. And you point a finger at your neck. It’s like 
I cannot swallow, like there is sand in there. Your father looks at you saying : Oh, it’s probably 
just a sore throat.
He gives you a piece of candy wrapped in golden aluminum foil. The juicy sugar melting in 
your mouth, the sugary lemon syrup covering your tongue, your teeth, your throat. The 
itching on your lips, chapped by the winter cold and by being bitten out of stress of not 
knowing what that sand-feeling in your throat was. 

Caressing the candy wrapper insistently, you go home that day with two truths: that part 
of your body was a throat and you could feel it; and that bodily frustration or pain can be 
followed by relief.

The night biting became a thing for you, you were wearing comfy clothing, that pair of 
trousers that matches your nails and a shirt smelling of oily food - you had just come 
out of a night shift in the pizzeria - and a pair of sneakers. You are twenty-something but 
you feel like a teenager in your white shoes. You and Y. are waiting in line to get in to 

a crappy late evening party, the guy at the door is holding a silly pig-shaped stamp and 
presses it on your skin. You look at how the ink is absorbed and how it fades following 
the thin wrinkles covering your wrist. 

Once, someone told you that you have the perfect skin for tattoos. Whatever. The next 
day you will go around with a purple stain, like a bruise, and you won’t mind. You actually 
like keeping your bruises visible, probably as an unconscious way to provoke your 
mother who finds this outrageous. 

Once inside the place, you try to find a spot where to sit down, but there are too many 
bodies and the music is too loud. 

You like talking.  And Y. likes talking too. You talk about many things.  How you like to 
select food according to its texture - I’d like to be the food in your mouth, he once said - or 
about the idea of inventing an app that tells you what to wear because you are always too 
dressed up or not enough. And also about the fact that breastfeeding in public should be 
normalized. But most of all, you like talking in a certain way that is lost when you speak 
in a foreign language, as your vocabulary is somehow always too poor, and certain sounds 
are just ridiculous in your mouth. 

[ Language has always fascinated you, its power to define things, for better or worse. 
But also a certain inner beauty of the sound of some specific words. You have been told 
that your first word was a bizarre version of ‘this,’ the demonstrative pronoun, and now 
that you think about it, it makes sense, considering your personal obsessions and attitude 
toward the world.

When you were about ten, you and your brother had a language of your own, the ‘pirliri 
titti cin li i’ and you remember the excitement with which you exchanged messages 
incomprehensible to most people. 

At school, you liked to make lists of synonyms, and you remember the feverish pleasure 
of flipping through the thin pages of the dictionary - pages as thin as the slips of paper 
in which medicines are wrapped in the pharmacy - to find the word that fit best in a 
sentence.

And then later, the strenuous attempt to explain bodily and psychic sensations related 
to your chronic illness. Nothing has ever been more difficult than explaining to doctors 

what it means to feel drunk all day. Or the feeling of a veil descending on your face 
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in the morning, ten minutes after you get up. Or that kind of jolt that runs through you 
from head to toe when the light bulb on the ceiling cools down after you turn it off and 
makes a sound like a ‘tic’. Sometimes you think back on those attempts and see yourself 
from the outside, in a small hospital room with neon lights on the ceiling, doing the thing 
you like best - searching for words - in this moment of your life when you have felt most 
alone. You remember reading an essay about being ill and experiencing pain by Virginia 
Woolf and the lack of vocabulary to describe it. ]

Anyway, the night biting became a thing for you, you and your friend take your full glasses 
and go outside. It is pretty cold but you are busy talking, and with your white sneakers 
you feel like a teenager, and teenagers are never cold. Words fade and you start kissing, a 
hand on his neck, pressing it slightly. His lips brushing yours. Your teeth piercing his lips.

You know what it means to bite someone ? What ? It means that you want to be fucked.

So that was the night biting became a thing. And maybe not because of the biting itself but 
rather because he tells you, biting means you want to be fucked.

Years later, a notification pops up on your phone. You open it with a quick slide of your 
finger on the touch screen covered by a protective film already cracked.

What color are your eyes ? Do you have children , animals ?
Have you ever been fucked by a black man ?

You close the app with a little, bored, snort. You don’t know if you are more annoyed 
by the sequence of questions or by the fact that the guy put an extra space between 
children and the comma. And some other extra spaces between sentences. Something 
that you hate.

Two weeks later you are walking hand in hand with Z., a man met through the same app. 
Tonight he is particularly talkative, something new. The first time you met he said I am 
not good at social stuff you know? Like, in a bar, I never know how I have to order. Do you have 
to go the counter? Do you have to call the waitress? Or just before, when we met, should I have 
kissed you? On your mouth? You recognize yourself in this social clumsiness. And this is also 
why you like him.

One hand in his hand. The other hand in your pocket. You insistently touch that small 
square of chocolate that you slid into it earlier that morning. You always do that. You 
put the small Exky chocolate square in your pocket, you forget it is there, you find it 

back hours later when you put your hand in the pocket again, and touch it. You touch 
the little ripples of its packaging, one two three times during the day, but you don’t eat 
it, you rather leave it there. And of course it melts, sometimes staining your clothes; and 
then you bring your fingers toward your nose, smell the chocolate, you bring your fingers 
toward your mouth and lick the cream… on the street, most people don’t look at you, 
but those who do, they look at you with a mix of curiosity and disgust.

You don’t exactly know why but at a certain point he tells you ‘I have a friend who 
told me he forced a woman to have sex with him’. You say: ‘He raped her’. It is not a 
question, it’s rather to make a point. He says: ‘Well, yeah, I told him it’s wrong. But on 
the other hand, you know, where we are from it’s quite usual. Men rape young women 
and they maybe marry them later. It’s how it usually goes’.

All of a sudden your body is traversed by a wave of shame. A whole stream of confused 
thoughts traverses your mind too. The words ‘where we are from’ hiss in your ears, and 
that ‘we’ especially is deafening for a moment.

[ Nothing prepares you for your first real intimate encounter with someone you perceive 
as totally other from yourself, although you are aware that the other is just a cultural 
construction that your body assimilated. 

Not Gayatri Chakravorty Spivak’s essays, nor your substantial readings about white 
privilege and fragility. You like to be prepared, to know things and put them into 
perspective, you like to delight in being open minded and righteous. None of this 
prepares you for reacting to something that somehow fails theory, personal beliefs and 
rationality. 
There are moments in which the brain and the body scream at you to take different 
directions. The point is, sometimes there is no time to decide what’s wrong and what’s 
right. ]

At this point of the evening you are walking along a very dark road, in the industrial area 
of a Flemish city, toward a parking lot because this is where his van is. Basically you are 
alone, with a man you don’t really know, in a place you have never been before. You are 
still disturbed by the conversation you had just before, yet you enter the van and start 
kissing, undressing, eagerly jumping on the bed which is above the driver’s seat so quite 
difficult to access and if you don’t pay attention you might hit your head on the roof.

He is your third man, but this is the first time you feel filled by someone else’s flesh. 
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Because this time there is little pain, this time your body lets another person in. All there 
is is wetness, just a fast sliding in and out and some words whispered in your ears. You 
like his weight on you.

At home, your bed is usually covered in objects. Piles of books, your laptop, the charger 
of the laptop. Medications and prescriptions of medications you leave there and never 
find back. And clothes of course. Fresh clothes, tidily piled up after drying, but also dirty 
clothes. That fish-shaped bag your friend Pietro brought you from Pakistan that you now 
use as a laptop cover (can you do that or is it disrespectful?). Some coins, because the 
morning before you were in a hurry and had to empty your pockets somewhere.

When you go to bed you leave all the stuff on it. You simply lift the blanket, slide in, and 
fall asleep. The weight of that stuff is what you need to fall asleep, two fingers caressing 
the orange stitching of the fish-shaped bag left on the bed, or touching the cold rim of 
the laptop.

So tonight, you obviously like his weight on you. This weight is alive though. The feeling 
is familiar and new at the same time. And you like to push your hands on the roof of the 
van, so close to you, while he is inside you.

This feeling sometimes appears again when in your bed, under the covers covered in 
objects and stuff, alone, you give yourself pleasure, two fingers on your clitoris and one 
hand pushing the wall in front of you, the rough texture of the white plaster under. Or 
one hand travelling on the blanket to find something to touch while you bite the flesh of 
your arm to muffle the moaning sung by your mouth.

All of a sudden you smell iron. You touch where your bodies touch. You bring the 
fingers to your nose. You smell blood. Blood is everywhere. It is on your pale breast, on 
your hips, on his hips. On his penis covered in latex. You smell iron, his perfume, and 
yours too. Your sticky, tensed hands, covered in blood almost dried now, and the rough, 
wrinkled texture of the roof of the van under them, while he comes inside you.

When you are done, sex is followed by an interlude of you two trying to clean the 
mattress in the middle of that warm night, softly brushing against each other. Half 
laughing, half sleepy, Z. lists with a medical approach all the possible causes of such heavy 
bleeding and makes jokes about how he would be the primary suspect in case you went 
missing, with all that DNA on his mattress. 
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 Op de lagere school hadden we een hok speciaal voor stelten, eenwielers en 
melkkratten. Het vroegere kolenhok. De buitenmuren waren zo vaak overschilderd dat 
de ruwe kanten van de bakstenen in golvende hobbels veranderd waren. De binnenmuren 
waren altijd onbehandeld gebleven, maar hadden met de tijd een patina gekregen dat als 
een archief van gebeurtenissen kon worden gelezen. Schrammen, vlekken en brokstukken 
suggereerden meer wreedheid dan waarschijnlijk het geval was geweest. De houten 
deur, die op de speelplaats onder het afdak uitgaf, had een grendelslot dat enkel van 
de buitenkant kon worden geopend. In een bui van razernij had juf Katelijne van het 
zesde ons getreiterd met de suggestie dat ze ons persoonlijk in het oude kolenhok zou 
opsluiten als we niet braaf zouden zijn. Daar had het vroeger ook voor gediend. Haar 
dreigement leek op een griezelig levendige herinnering.
 Op onze beurt pestten we elkaar door tijdens de speeltijd iemand met een smoes 
het hok in te lokken en op te sluiten. Door de spleten in de deur kwam net genoeg licht 
om na enkele minuten de strakke silhouetten van de glazen melkflessen te herkennen. Als 
je je niet liet afschrikken door juf Katelijnes herinnering aan oude straffen en het feit dat 
er vijf tienjarigen hun hele gewicht tegen de deur plantten, kon je best even in het hok 
opgesloten blijven zonder te hyperventileren. Met een beetje fantasie zou je het er zelfs 
gezellig kunnen maken. We sloten het vaakst Anna of Eline op om hen te straffen voor 
hun koppigheid. Anna was de dochter van de plaatselijke tandarts. Ze was sportief, maar 
had altijd te kort geknipte haren en droge handen. Dat ze trots was op haar huisdier, een 
hangbuikzwijn, hielp niet echt. Anna ging na de zomer naar een school voor hoogbegaafde 
kinderen. Pas dan werden we echt vriendinnen. In het weekend ging ik haar helpen met 
het voederen van het zwijn en vertelde ze fantastische verhalen over de onhandelbare 
kinderen op het internaat. Ze waren amper elf, maar hadden intriges waar ik enkel jaloers 
op kon zijn. Tijdens de week speelde ik hun intriges na met mijn barbiepoppen. Anna 
kende ook alle spannende spelletjes zoals kusje-kusje of spin the bottle. Het enige doel van 
die spelletjes was kussen of tongen. Én ze was de eerste met een okselhaar. Ze toonde 
me het weerbarstige haar in het kinderbad van het naburige stadszwembad. Haar ouders 
hadden bustickets voor ons gekocht, zodat we haar jongere broertje naar de zwemles 
konden escorteren. We kleedden ons altijd om in de familiecabine, waar we met drie 
kinderen ruim in pasten. Maar voor haar okselhaar wachtte Anna tot haar broertje met 
driehoekige zwembandjes rond zijn bovenarmen onder de hoede van de badmeester in 
het 25-meterbad gedwongen werd. Wij bleven op veilige afstand in het kinderbad. Het 
haar stond helemaal alleen in de kuil onder haar arm. Het glipte stuurs uit mijn vingers 
telkens als ik het wilde uittrekken. Anna kreeg pijn en werd hopeloos. Ik beloofde haar 
een laatste poging. Ik wikkelde het haar rond het smalste stuk van mijn pink en trok het 
licht aan, zoals ik zou doen met een sjortouw bij de jeugdbeweging. In een korte beweging 
trok ik het uit haar oksel. Ze had niet eens pijn. Het chloorwater ontsmette het kleine 
puntje, dat in onze ogen een wonde was. Een wonde waaruit meerdere haren zouden 

groeien die Anna onverbiddelijk de volwassenheid zouden injagen. Toen ik mijn eerste 
okselhaar kreeg, had ik haar willen vragen of ze hetzelfde kon doen bij mij. Ik was een 
laatbloeier. Tegen die tijd kwam Anna niet meer naar huis in het weekend. 
 Toen Anna niet meer op onze school zat, vonden we een nieuw opsluitslachtoffer in 
Eline. Ze was even koppig als Anna wanneer je haar uitsloot. De tactieken konden dus 
dezelfde blijven. Eline had wel andere zaken die in haar nadeel speelden: een lichaamsgeur 
die stonk als aftershave, kleurloos haar, een te jongensachtige lichaamsbouw én een hese 
stem. Ze was een jongensmeisje. We zouden haar vaak doen huilen, maar nooit snikte ze. 
Ze liet enkel tranen. Een écht jongensmeisje. Niemand mocht haar. 
 Ik werd nooit opgesloten. Ze durfden het niet. Ik was te geliefd. Nochtans hoopte ik 
dat ze me op een dag samen met Oscar zouden opsluiten. Dat er tien klasgenoten de 
deur zouden dichthouden. Dat ze het langer zouden volhouden dan enkele minuten – 
liefst gedurende de hele speeltijd, de lange over de middag. De kinderen zouden voor één 
keer niet de aandachtsspanne hebben van een vis. Misschien zou het de combinatie zijn 
van mijn adrenaline en hun rilatine, die ze in pilvorm van de juf hadden gekregen, alsof het 
een muntje was. 
 Ik kon binnensluipen in het hok toen Oscar een eenwieler wilde nemen. Ik deed 
alsof ik niet doorhad dat ik de uitgang voor hem versperde. Mijn veter was toevallig 
losgekomen terwijl ik in de deuropening stond. Ik had die dag toevallig een kort rokje 
aan en boog me voorover terwijl ik over mijn schouders naar de andere jongens achter 
me keek. De jongens had ik mee gelokt onder het mom dat we stiekem melk en fruitsap 
zouden gaan stelen uit het hok. Maar ook voor hen versperde ik de toegang. Ik daagde 
hen uit, maakte hen jaloers. Ze duwden me het hok in en vergrendelden de deur. Oscar 
schrok en ik deed alsof. In het duistere hok bleken Oscar’s biscepsen in ontwikkeling nog 
niet sterk genoeg voor een bevrijding. Hulpeloos keek ik toe hoe hij de spieren in zijn 
bovenbenen, rug en onderbuik opspande. In de lichtstrepen werden ze bijna harder dan 
het hout van de deur. Hij beukte en klopte op de deur, en er vielen vlokjes eeuwenoud 
stof in zijn krullen. Aan de andere kant bleven de gibberende klasgenoten zich fanatiek 
met hun tienerlijven verzetten terwijl ik af en toe een gil loste ter aanmoediging. Uitgeput 
gaven Oscar en ik het gevecht op en gingen naast elkaar op de torens melkkratten zitten. 
 Hadden we daar honderd jaar eerder gezeten, dan zou hij mij misschien op een 
stapel kolen hebben geduwd zoals het Nette overkwam in de film over priester Daens. 
Onze juffen hadden ons net voor de zomervakantie met drie klassen samengepakt in 
het donkere en veel te warme computerlokaal onder het dak van de school om naar de 
film te kijken. Ze wilden ons wat bijleren over rechtvaardigheid. Maar na de vertoning 
haastte een bende hitsige tieners zich van de trappen. Allemaal waren we onder de indruk 
van Nettes verkrachtingsscène. Nette wilde bij een leidinggevende van de weverij het 
onrecht van haar collega-arbeiders aanklagen, maar werd door hem op een stapel textiel 

de geduwd en verkracht. Vanaf dat moment wisten de jongens dat je een meisje kon 
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duwen zodat ze op haar rug valt. Maar in de scène van het kolenhok waren Oscar en ik 
amper elf en veel te verlegen. Bovendien had ze nooit plaatsgevonden, die scène, ook al 
wilde ik het nog zo graag. 
 Ik hield het bij onverbiddelijke observaties van zijn veranderende lichaam, van de 
prille aders op zijn handen. Ik was gefascineerd door zijn platte buik die in een geruite 
zwemshort verdween en me na een sprong van de springplank zijn heupbeenderen als 
een cadeau voorschotelde. Ik smeekte mijn moeder nieuwe bikini’s te kopen, waarin het 
leek alsof ik borsten kreeg. Ik kocht scheermesjes om de groei van mijn okselharen voor 
hem te verbergen. Ik hing rond hem en bij elk spel in de jeugdbeweging onthield ik wat 
zijn geheime nummer of kleur was, zodat ik plannen kon beramen. 
 De beste zomer was er een die heel warm was. De jeugdbeweging had enkel een 
voetbalveld zonder bomen als terrein. Omdat we nergens konden schuilen en zouden 
oververhitten, werden we aangemoedigd om onszelf de hele tijd nat te houden. Op het 
gras lag een groot zeil van een oude vrachtwagen met bruine zeep. De leiding spoot 
met de dikke rode brandslang een stevige straal op de zeep. De bruine transparante 
klodder begon te schuimen. Alle kinderen joelden, namen een aanloop en gleden op 
hun blote buiken over het zeil. Wanneer Oscar een aanloop nam, deed ik alsof ik hem 
niet zag aankomen. Ik ging rechtop staan, pal in het midden van het traject langs waar 
hij glijdend over het zeil zou schieten. Ik wist dat hij niet meer kon stoppen. Hij kegelde 
me onverantwoord snel omver en sleurde me mee. Onze natte, ingezeepte lichamen 
pletsten tegen elkaar als de biefstukken in de serveerschaal bij de slager. We spinden rond 
onze as. We waren een hoopje tienervlees dat deed alsof het aan het vechten was. Onze 
ledematen konden niet kiezen tussen de lucht inschieten of de ander vastgrijpen. Mijn 
navel met daarrond een schattig meisjeskussentje kuste de zijne die versierd was met 
een neerwaarts streepje haartjes. Ik had me al de hele namiddag ingebeeld waar die heen 
konden leiden. Ik had geprobeerd hem aan het lachen te brengen, enkel om zijn geblokte 
buikspieren onder de haren te zien verschijnen. Nu, glijdend op het oude vrachtwagenzeil, 
kriebelden ze mijn navel. In een reflex krulde mijn rug hol en drukte mijn bikinibroekje 
tegen zijn geruite short. Diep onder mijn navel, ergens in het midden van mijn lijf, ontstak 
een vuurbal waarvan de vlammen mijn hele binnenkant likten, van mijn middenrif tot 
mijn lenden. Het frisse water verdampte op mijn rug. Mijn lichaam smolt en droop over 
het zijne, in de hoop om samen te schroeien. Ik smeet mijn handen rond zijn nek. Onder 
mijn middenhandsbeentjes voelde ik zijn sleutelbeenderen overgaan in perfect gebolde 
schouders. Ik kon niet aan de drang weerstaan om mijn nagels in zijn schouderbladen te 
persen, net voor ik tollend in de plas zeepsop naast hem tot stilstand kwam. Uit zijn keel 
kwam een diepe kerm. De nagels waren er teveel aan. Uit wraak greep hij me bij mijn pols 
en enkel en trok me glibberend opnieuw over hem heen. Ik spartelde tegen. Mijn stem 
schoot de hoogte in, maar dat was waar hij op hoopte. Dat wist ik. Ik deed wat hij zonder 
woorden van me vroeg. Hij wilde mij een meisjesmeisje laten zijn. 

 In de eetzaal zijn alle stoelen en tafels tegen de muur gestapeld. De toog waarop we 
vroeger onze slijmerige aardappelpuree op kakigroene plastieken borden ontvingen, doet 
dienst als dj-booth. Laura is druk in de weer met iedereen te begroeten. Ze zei dat ze 
het een eer vond dat ik helemaal naar het dorp was afgereisd voor haar. Ik weet dat ze 
hoopt dat ik me niet zal vervelen, dus doe ik een beetje mijn best. Met enkele vroegere 
vriendinnen, die ondertussen getrouwd zijn en huizen kopen, sta ik wat heen en weer te 
wiegen bij dj Bertrapt, de alias van Bert. Hij is enkele jaren jonger dan wij en was vroeger 
een stille jongen. Bert had zich ondertussen ontpopt tot een coolere, volwassen versie 
van zichzelf. Zijn artiestennaam was een verwijzing naar een wild scoutsfeest, waarop 
zijn vrienden hem waren kwijtgeraakt. Na een hysterische zoekactie hadden ze hem met 
de dochter van de dierenarts in het maisveld gevonden. De twee vonden zogezegd geen 
uitweg meer uit het hoge veld.  
 Over de rand van Berts draaitafel hangt plots een kop donkere krullen een lied aan 
te vragen. Ik herkende de krullen meteen en voel hoe mijn hand met de lauwe pint 
verslappen. In een flits schieten duizenden manieren door mijn hoofd om Oscar te 
begroeten, alsof het scenario’s uit een tienerfilm zijn. Laura is me voor. Ze springt rond 
zijn nek en krijst: ‘Merci om te komen!’ Laura’s fysieke reactie op Oscars aanwezigheid 
maakt me warm van jaloezie. Ik wist niet dat die twee het zo goed met elkaar konden 
vinden. Een van de andere meisjes fluistert in mijn oor: ‘Ze zijn al een paar keer op date 
geweest. Oscar is opnieuw hier komen wonen om zijn dokterspraktijk op te richten.’ Ik 
onderdruk alle cynische opmerkingen die ik zou kunnen maken. Wie date er nu iemand 
die ze al jaren kent? Laura schreeuwt boven de muziek uit dat hij gisteren wachtdienst 
had. Ik spreek de gedachte niet uit dat je het kan zien aan zijn wallen. In de plaats daarvan 
begroet ik Oscar: ‘Lang geleden,’ terwijl zijn stoppelbaard mijn rechterwang kust. Even 
denk ik dat ik in zijn vermoeide blik kan lezen dat hij blij is om mij terug te zien. Van social 
media weet ik dat Oscar heeft deelgenomen aan humanitaire missies. Een dozijn vragen 
brandt op mijn tong, maar Laura staat in de weg. Er is geen tijd en ruimte om bij te praten. 
Er moet gedanst worden voor haar verjaardag. En eigenlijk interesseren me de levens van 
mijn dorpsgenoten ook te weinig om veel te praten. Ik vind het helemaal prima om de 
komende drie uur los te gaan op dj Bertrapts foute hitjes. 
 Er komen steeds meer mensen toe die ik ooit heb gekend. Om gesprekken over 
kinderen en renovatieprojecten te vermijden, loop ik op strategische momenten naar 
de bar. Terwijl ik met mijn ellebogen op het kleverige staal leun en de kaart voor de 
zoveelste maal doorneem in de hoop een origineel streekbier uit een microbrouwerij te 
ontdekken, word ik over mijn ruggengraat gestreeld. Ik schrik, maar mijn lichaam reageert 
intuïtief op de niet onaangename aanraking met een miezerig kreuntje. Ik schaam me als 
een puberjongen en schraap mijn keel: ‘Ik kan niet kiezen.’ Aan mijn oor hangen Oscars 
lippen, die fluisteren: ‘Ik weet wat jij wil.’ Hij schuift de kaart weg. ‘Jij wil in het rond 

gegooid worden.’ Voor ik mijn wijd opengesperde ogen en opgetrokken wenkbrauwen 
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kan laten zakken, neemt hij me gebiedend bij mijn voorarm mee. De plek waar zijn vuist 
rond mijn huid spant, tintelt. Hoewel ik niet anders wil dan volgen, trek ik mijn arm zacht 
terug om te kunnen voelen hoe mijn huid onder zijn vingers trekt. Oscar snoert zonder 
om te kijken zijn greep aan. Nu zit mijn arm echt vast. Hij leidt me langs de deur achter 
de toiletten naar buiten. De parking waar ik duizenden malen mijn fiets parkeerde, is 
nu een rokershoek. De rokers merken ons nauwelijks op. In de donkere lucht van de 
nacht herken ik silhouetten van gebouwen uit mijn kindertijd. Ik voel me weer een 
nieuwsgierig meisje. En dan houdt Oskar halt. Met een kordate ruk aan mijn arm, trekt 
hij me naar zich toe als in een koppeldans. Hij vraagt: ‘Waar wil je heen?’ Van onder mijn 
zware, zwart gepoederde oogleden glimlach ik scheef naar hem. Ik zie de spiertjes in 
zijn gezicht samentrekken. Zijn anders zo volle lippen worden een strenge spleet. Ik knik 
naar de struiken die aan de betonnen omheining achter het eetzaal grenzen. Behoedzaam 
trippelen we over de parking tot aan de struiken, bang om betrapt te worden zoals Bert. 
We schuiven in de schaduw van de struiken. We zijn niet onhoorbaar, maar wel volledig 
onzichtbaar. 
 Oscar wacht geen moment. Hij draait zich naar me toe, schuift zijn hand omhoog 
over mijn arm en knijpt me aanmoedigend in mijn schouder. Het weefsel rond mijn 
schouderbeentjes wordt gekneed. Het weefsel daar wíl gekneed worden. Ik laat hem mijn 
schouders betasten. Nu ben ik zijn eerste patiënte hier in ons dorp. 
 Langzaam ontspannen zijn strenge lippen opnieuw. Ze trekken kuiltjes in zijn wangen. 
Ik zoek zijn blik. Het beetje licht dat ons is gevolgd, onthult zijn scherpe kaaklijn en blauwe 
ogen. Hij volgt met zijn vingers mijn linker sleutelbeen en stopt bij het knobbeltje waar ik 
het bot ooit brak. Onder zijn aanraking voelt het alsof het knobbeltje weer open kraakt, 
alsof er uit de barst vloeibare tijgerbalsem stroomt die mijn hele borstkas laat tintelen en 
mijn tepels doet opveren. Ze spannen tegen de stof van mijn bralette. Mijn rug krult zich 
voorzichtig hol. Het voelt alsof Oscar onzichtbare tepelklemmen op mijn borsten zet, er 
touwtjes aan hangt en mijn lichaam vanaf mijn tepels naar zich toetrekt. 
 En dan schrik ik op door het breken van een tak. De touwen aan mijn tepels knappen, 
mijn lichaam zet een stap naar achteren en bevriest. De donsharen op mijn rug veren 
recht tegen de stof van mijn zomerkleedje. In de struiken vanwaar het geluid leek te 
komen, deinen blaadjes op dezelfde zomerbries die ook de donshaartjes om mijn blote 
armen plaagt. Als kind vond ik dat kippenvel krijgen deugd deed omdat je dan plots je huid 
voelde. Toen ik in het middelbaar leerde dat onze huid ons grootste orgaan is, vroeg ik 
me af waarom ik nooit mijn nieren of galblaas voelde. Als ik ze zou kunnen voelen, zou ik 
tenminste weten waar in mijn romp ze zich verscholen hielden. Oscar weet zulke dingen 
nu. We staan een armlengte uit elkaar en ik weet niet meer hoe ik dichter bij hem moet 
geraken. Ik ben 28 en maar een beetje breder dan tijdens die beste zomer. 
 Oscar verbreekt mijn focus op de struik waar het geluid vandaan kwam door zacht in 
mijn haar te woelen. Voor ik kan nadenken, schroeft mijn hoofd zich los van mijn nek. Het 

wordt zwaar, volgt de beweging van zijn hand. Oscar komt dichterbij, spant de touwen aan 
mijn tepels weer op en trekt aan mijn haar mijn hoofd naar achteren. Mijn kin wijst naar 
de kruinen van de bomen boven ons en de huid boven mijn slokdarm strekt zich uit. Het 
voelt alsof ik ter hoogte van mijn strottenhoofd feromonen door mijn poriën jaag. Mijn 
onderlip krult zich tussen mijn tanden. Mijn lippen zijn droog, maar toch moet ik er in 
bijten. Oscars gezicht zweeft boven me en ik kan niet meer knipperen. Mijn ogen voelen 
als de ogen van een kind voor een ijskraam. Ik kan niet kiezen, ik wil alles. Steunend met 
mijn hoofd in zijn handen verlies ik mijn evenwicht. Hij reageert snel en laat mijn lichaam 
tegen het zijne vallen. Het frisse topje van zijn neus raakt mijn neus. Hij streelt mijn 
neusvleugels met de zijne, één keer aan elke kant, om dan zonder aankondiging met zijn 
lippen mijn lippen open te duwen. Hij ademt warme lucht uit in mijn mond. Mijn kaken 
bollen op en ik stik voor een seconde. De lucht ontsnapt net op tijd tussen de hoeken 
van onze monden. Zijn tong glijdt langs de onderkant van mijn bovenlip. Onder mijn navel 
ontsteekt weer de oncontroleerbare vuurbal. Instinctief zet ik mijn tanden in zijn onderlip. 
Het zachte, bolle vlees van zijn lippen past perfect in het kuiltje van mijn zuigende tong. 
Ik wordt overvallen door reflexen. Ik adem zwaar, hef mijn been wrijvend langs het 
zijne van de grond, klem het als een wurgslang rond zijn bovenbeen. Ik druk mijn kruis 
dichter tegen de binnenkant van zijn dijen aan. De gesp van zijn riem prikt van onder zijn 
T-shirt scherp en hard tegen mijn onderbuik. Ik wip een beetje omhoog op mijn tenen, 
om zijn gesp tegen mijn schaambeen te drukken. Van onder mijn slip roept mijn lichaam 
me toe dat het daar harder geduwd wil worden. Oscar laat zijn handen van tussen mijn 
schouderbladen langs mijn ruggengraat naar mijn billen glijden. Mijn lichaam laat aan alles 
merken dat het aangeraakt wilt worden. En hij is niet vergeten dat hij weet wat ik wil. Hij 
schuift zijn armen onder mijn billen, schudt me omhoog om beter grip op me te krijgen. Ik 
slik. Kan hij horen dat ik teveel speeksel aanmaak? 
 Hij draagt me, gooit me met mijn rug tegen de schutting aan. Ik zit geplet tussen zijn 
warme, opgespannen spieren en de betonplaat. Het grind in het verweerde beton prikt de 
blote huid in de ruguitsnijding van mijn zomerkleedje. Mijn benen haken rond zijn lenden 
en hij drukt zijn kruis tegen het mijne terwijl hij zich met zijn armen aan de schutting 
optrekt. Naast mijn kaken worden zijn ontblote bicepsen hard en geaderd. Voor ik het 
weet, bijt ik in het dunne vel dat over zijn armspier ligt. Van onder zijn adamsappel komt 
een diep gegrom. Met zijn vrije arm grijpt hij naar mijn kin en trekt mijn mond van de 
armspier. Ik zit klem met mijn gezicht in zijn handen. ‘Rustig!’ zegt hij streng, terwijl hij mijn 
wangen samenknijpt zodat ik een pruilmond krijg. Hij wil me weer op de grond zetten en 
laat me langs de ruwe betonplaten naar beneden glijden. De uitstekende steentjes krassen 
in mijn blote rug. Ik kreun van de pijn, die ik herken van toen ik als kind met de eenwieler 
langs de andere kant van de planten onderuit ging. Dokter, ik heb een schaafwonde, 
verzorg me. 

 Mijn voeten raken de aarde. Oscar glijdt met zijn neus en krullen langs mijn decolleté. 
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Hij ruikt aan mijn borsten, kust en zuigt mijn tepels. Eerst zacht en verzorgend. Hij kietelt 
me er een beetje mee. Dan harder. Hij plet mijn tepels tussen zijn lippen en sabbelt. 
Het is een pijn die ik niet ken. Eén die even mag blijven duren. Maar hij handelt snel, 
kust al de onderkant van mijn borsten en laat zich door zijn knieën zakken. Zijn tong 
tekent cirkels op de rand van mijn brandende navel. Plots schaam ik me. Ik zeg dat ik 
niet weet of ik dat wel wil. Maar voor ik mijn zin kan afmaken, omarmt hij mijn billen en 
drukt zijn mond tegen mijn kruis. Door mijn kleed heen blaast hij warme lucht op mijn 
venusheuvel. Ik voel hoe zijn handen over mijn billen naar beneden zakken en zich langs 
de achterkant van mijn benen naar voren bewegen. Ik durf niet te bewegen omdat ik hem 
niet wil onderbreken. Ik wil alles voelen. Hij schuift mijn kleedje omhoog en mijn slip 
naar beneden. In beide bewegingen passeert zijn hand achteloos tegen mijn clitoris die 
van tussen mijn schaamlippen opbolt. Twee strijkbewegingen en dan zijn mond. Hij plant 
zijn lippen op mijn schaamlippen alsof hij een grote hap uit een taart neemt. Mijn kruis 
zit gevangen op zijn gezicht. Het is een warm zadel met een tong in het midden die me 
van onderen naar boven, in de richting mijn navel, likt, en weer terug. Het zijn aanloopjes 
naar mijn meest gevoelige punt. Telkens wanneer hij bovenaan mijn schaamlippen mijn 
clitoris raakt, schokt mijn hele lijf. Mijn huid is een groot orgaan dat ademt. Mijn clitoris is 
een orgaan dat ik kan voelen liggen. Ze bonkt en barst bijna uit haar grillige vorm. Oscar 
rijkt met één hand naar boven. Mijn linkerborst groeit gespannen in zijn hand bij elke 
ademhaling. De duim van zijn andere hand tegen voel ik tegen de ingang van mijn vagina 
drukken. Ik wieg voorzichtig met mijn heupen om zijn duim tussen mijn schaamlippen 
te friemelen, maar hij wil het me nog niet geven. En dan word ik ongeduldig. Ik laat me 
snel langs de muur naar beneden zakken op een denkbeeldige stoel. Nu kan ik zijn 
hoofd tussen mijn dijen klemmen. De vetkussentjes die ik daar heb, druk ik tegen zijn 
bakkebaarden. Zij stugge haren wrijven irritant tegen mijn vlees. Hij likt weer naar boven. 
Ik schok en zijn duim schiet in me naar binnen. Vanaf de punt van zijn duim schiet er een 
pijl naar boven in mijn romp. Hij doorklieft mijn middenrif en neemt de lucht uit mijn 
longen mee. Ik hoor hoe ik dieper zucht dan normaal. Maar zijn duim moet dieper. Zijn 
knokkel moet vaker langs het gevoelige deel van mijn ingang. Terwijl zijn duim in me zit, 
vormen de andere vingers aan die hand een vuist die tegen mijn schaambeen bonkt en 
mijn perineum stimuleert. Zijn tong blijft boven bij mijn clitoris. Hij zuigt, bijt en cirkelt. 
Mijn schaamstreek verhit. Ik kan er bijna niet meer tegen. Mijn hele wezen kruipt in mijn 
clitoris. Ik ril. Ik smelt. Ik ben zwaar en licht tegelijk. Mijn clitoris tolt rond haar as en 
sleurt me mee. We vliegen razendsnel door mijn hele lichaam. We laten roze en rood 
weefsel aan mijn binnenkant gloeien. We schudden aan botten en trekken aan spieren. 
We keren terug naar het midden, naar mijn kruis, en slingeren aan al mijn zenuwuiteinden. 
Vandaaruit waaien we als een zonnewind dwars door mijn weefsel naar buiten en zetten 
onderweg al schreeuwend alles in de fik.
 Ik kleef brandend tegen Oscars gezicht. De onzichtbare stoel waarop ik zat, zakt 

in elkaar. De spanning die onze lichamen in positie hield, verdwijnt en we tuimelen de 
struiken in. Of dat dachten we. Wat in het donker struiken leken, blijken onder onze 
gevallen lichamen netels en bramen te zijn. We kermen, de pijnkrampen doen ons enkele 
centimeters van de grond opveren, waardoor we enkel nog harder opnieuw in de stekels 
vallen. We zijn lompe honden die op handen en voeten uit de struiken krabbelen.  
 In het licht van de parking ben ik weer een meisje en Oscar een jongen. Nu we 
elkaar opnieuw kunnen zien, weten we onszelf geen houding te geven. Als een kind dat 
op woensdagmiddag bij het buitenspelen zijn knieën aan de straatstenen heeft geschaafd, 
mank ik zonder omkijken rechtstreeks naar huis. Ik denk dat Oscar me nog even heeft 
nagestaard. Met een beetje goede wil, leek mijn gestrompel misschien op het hinkelspel 
dat hij me op de speelplaats graag zag spelen als ik een kort rokje droeg. 
 Wanneer ik me thuis in het licht van mijn bureaulamp uitkleed, zien mijn benen er 
gehavend uit. Ze zijn als de binnenkant van het melkhok: vol schrammen en hobbels. 
Misschien krijg ik morgen straf. 
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