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voorlopig zonder antwoord 

   omdat het stemmen zijn, niet de mijne, die door de deur klinken. omdat ik met vragen 

sta, en zij met antwoorden zitten, daarom. hoe kan je ook een vraag beginnen met zoiets 

overtuigends als een hoofdletter. 

   omdat je weet dat wat eraan vooraf ging een blinde vlek is. geen punt. daarom. wil je 

vragen ‘wat werd er gezegd’, waarom je het niet mag weten, ze lijken te denken dat je dat al 

had begrepen. 

   hoe vaak kwam ik hierop terug, hoelang draal ik hier al rond. 

   daar is het zilverpapieren dun gekrakeel uit de zware houten bast van een kast die staat 

waar ze staat. ze zoemt een eiken elektrische droom die hoofden en harten lokt, schouders 

doet draaien, armen doet strekken. 

   gezwollen handen met dikke knobbelige vingers op zoek naar de fijnstelling die tussen 

twee pijltjes schuilt, en vergeten hoe tastbaar ether ooit was, hangt de kleverige laag 

nicotine en teer op de dikke ribbelige knop. 

   het is de radio van die jaren dat jij daar bleef met wie, wat en hoe, en toen ze nog waren, 

zoals jij ze kende. jij, die met wie, wat en hoe, toen nog niet was wat je nooit zou weten. er 

zijn daar mensen die dingen van je weten, die geen antwoord kunnen geven. 

hoelang draalde ik daar al rond. zo. toen. in de voorwaardelijkheid van die radio. 

   Te dun, te tastbaar, vaak minder dan een handgebaar, ben je nu een vingerstreling die 

een doorschijnend reflecterend scherm amper durft aanraken om geen smeuïge afdrukken 



achter te laten. Jezelf zien, is een wazig ver-smeerd beeld waar je keer op keer op drukt en 

duwt en veegt. Laag na laag verdwijn je dieper in de circuits van morgen, en wie, en wat, en 

hoe je jezelf nog moet bereiken deemstert weg. Weg in een horizonloos, oceaanloos, 

aardeloos vragen. 

   Het is het loodplastieken dik zuien van duizend en één stemmen die dof en gesmoord in 

je broekzak gevangen zitten, die oorverdovend aan je hoofd en hart trekken, en knagen en 

wachten op een antwoord dat door elk vinkje aangeraakt, wordt opgeëist. 

   Het is de phone die nooit laat weten of je onderweg bent, naar wie, wat en hoe, en nu ze 

niet meer zijn, zoals jij ze kent. Jij die met wie, wat en hoe, nu haakt in wat je nooit zou 

weten. Er zijn daar mensen die dingen van je weten, die geen antwoord willen geven. 

   Hoelang nog hou ik dit dralen vol. Zo. Nu. In de voorwaardelijkheid van die radio. 

* 

Het gaat al jaren zo. Tientallen keren dat je hier onaangekondigd stond. Dat je hoopte dat 

Eia het je zou vertellen. Eindelijk. Dat wil je geloven. Soms. Op sommige dagen, ook toen 

stond je voor de dubbele deur. 

   Al vier mensen passeerden om naar buiten te kunnen, gebruikten hun schouder. Al drie 

mensen passeerden om naar binnen te kunnen, gebruikten hun schouder. Je stond daar, 

ook dralend. Minder lang, maar dralend. Bloedend. Alsof het je vaker overkomt. Alsof je er 

niets aan kan doen. 

   Dacht je terug aan pa toen die nog vader was en moeder die moeder bleef; dat zij het niet 

konden helpen dingen te breken, onbehouwen, sterk, dat zij de laatsten waren die deuren 

nog open smeten. En hoeveel moeite dat tegenwoordig kost, deuren. 

   Hoe vaak viel die ribbelige knop van die radio er niet af, rolde die niet onder de kast, en 

werd er niet gevloekt over oude knieën, stramme heupen en lamme benen. Fragiel, waren 

ze ook. Zoals zij voorzichtig waren met hoe breed ze het hadden, hoe vaak alles te 

repareren was en niets ooit kapot ging, schuren stonden ervan vol, in bewaring, de hoop op 

gerepareerde tijden. Stap naar binnen. 

   Stap naar binnen. Beweeg. Een voet voor de andere. Twee treden op. De dubbele deur 

open, stap naar binnen. Wandel. Wandel voorbij de vale muren met posters die 

waarschuwen geen onbekenden binnen te laten, die vragen geld te doneren aan een goed 

doel dat al jaren niet meer bestaat, die vragen om de lift niet te gebruiken en om de 

inkomhal verzorgd achter te laten. Alsof het om een openbaar urinoir gaat. 



   Ga. Ga naar de trap en klim omhoog, je heb de leuning niet nodig, negeer de achtervolger 

die enkel uit een echo bestaat. Bloed niet op de witmarmeren steen. 

   Adem. Door je mond in, adem door je mond. Uit. Ja, je hart slaat sneller, een vreemd 

gevoel van, dissonant. Je leeft er al jaren mee, negeer het nu ook maar. De TL-verlichting 

knippert boven je hoofd. 

   Struikel. Niet. Niet over de mat waar de overloop begint, sta niet stil. Stop niet. Ga door. 

Wandel langs de genummerde deuren, tel langzaam maar zeker af tot je bent waar je moet 

zijn. Wil zijn. 

   Trek je jas recht, veeg met vlakke hand over je broekspijpen, knijp je neus dicht, hoofd 

achterover, kijk terug vooruit, staar naar de spionkop. Draai je schouder, strek je arm, 

plooi je knobbelige vingers tot een vuist. Klop aan. Op die deur waar je vraagt wat het 

nummer inhoudt, of iets wat je echt wil weten. Klop aan. 

   Het lijkt je logischer, om de een of andere reden, mocht je ademen in hetzelfde ritme als 

je hartslag, harmonischer. Alsof daar, buiten, het trottoir, de voetgangers, de baan 

waarover het verkeer ruist, de bomen aan de overkant van de straat, de weides, de bergen, 

de sneeuw, beter zouden passen bij wat daarbinnen leeft, als het ritme ook maar enigszins 

dichter bij mekaar lag. Alsof je jezelf daartussen zo moeilijk vindt. En toch stond je hier, sta 

je hier, zou je hier staan. 

   Hier. Hier, met een vraag achter je tanden. Ergens tussen je longen en je hoofd en je hart 

werd het verband gelegd, ligt het klaar nu wacht het nu om de woorden nu tussen 

hartslagen nu en ademhalen nu uit te spreken hier. Klop aan. 

Maar hier was ook eergisteren hier voor die deur, de radio aan de andere kant. Hier ging 

gisteren het vragen zoals het al dagen, maanden, jaren vroeg. 

   Waarom je er steeds op terugkwam, zus begreep het wel, waarom het toch zo belangrijk 

was. Eergisteren toen je ook bij haar op de bank zat te bloeden, toen elk ander moment 

geschikter leek, kwam het haar niet goed uit. 

   Waarom net nu, had Eia gevraagd. Hier, hou dit voorlopig tegen je neus, wil je? Meer had 

ze niet gezegd voor ze in de keuken was verdwenen. Daar klonk ze anders. 

   ‘Je moet de deur uit voor Dozze terug thuis is’, waarschuwde ze, ‘en neem de lift. Hij  

neemt altijd de trap.’ 

   ‘Hier, ijs.’ 

 ‘Hé, op’t gemak.’ 



   ‘En hoe is het nu voor de rest?’ 

 ‘Eia, ik had je iets gevraagd.’ 

   ‘Ik weet het.’ 

 ‘En?’ 

   ‘Je mag het nog honderd en één keer vragen. Je kent m’n antwoord.’ 

 ‘Wat zeiden ze over me?’ 

   ‘Niks. Juist niks.’ 

   De intercom had gezoemd. Ze had je de deur uit geduwd, fluisterend, de lift, neem de lift. 

Ze  heeft van die ogen die streng proberen zijn, wanneer het echt moet, maar liever niet. Ze 

heeft net genoeg, en net niet genoeg medelijden met je, dat is altijd zo geweest. Je weet wat 

je moet doen om dat te veranderen, of, je het weet wel, maar daarvoor is het nu te laat. Nu 

je hier weer staat, met een bloedneus. Klop aan. 

* 

Dozze’s neus bloedde nooit, tenzij alsof, voor zover je weet, hij had ook niets met radio’s. 

Veel meer met phones en mensen en laten weten wanneer hij eraan kwam. Zo kon Eia je 

altijd op tijd de deur uitwerken. Hadden ze het onderling afgesproken misschien? 

   Dozze was diep verzonken in het circuit, dat zag je. Hij wist zo het midden van ‘those in 

the know’ te houden, dat het automatisch argwaan bij je opriep. Hij werkte. Eia zou 

daarom van hem beginnen houden, wat je ook zei, over hem begon ze dan te zwijgen, wat 

je ook zei, ze verborg hem alsof wij hem zouden bezoedelen op de een of andere manier, 

had ze gelijk. Toen dacht ik nog in wij, toen zij elkaar leerden kennen, pa die toen nog 

vader was, moeder, en jij, een front. En toch, of misschien daardoor, viel hij in de smaak. 

   Eia was goed in keuzes, of dat vond je toch. Eia was nooit nergens of bij niemand te lang 

gebleven. Eia was goed in vertrekken, en goed in mensen doen vertrekken. Maar Dozze, 

hem, hield ze dicht bij haar. 

Dozze was twee jaar ouder dan je zus, en een zevental jaar ouder dan jij. De laatste keer dat 

je hem zag, 1998. In de Ardennen. Zomer, kabbelend water, blauwe hemel, zon op je kop, 



hij zit naast vader. Zus zit langs hem. Moeder langs je kwebbelt, en het is al voorbij. Het is 

al gezegd. Hun blikken zoeken tegelijk en vinden de jouwe. Ergens kraakt een tak boven 

het geluid van de radio uit. Die ging overal met ons mee. 

   Of ze lachten, het kan een geïnterneerde herinnering zijn, geïnternaliseerde; Dozze zou je 

kunnen verbeteren, met dat air van hem. Dat soort werk. 

Je hield niet van dat bos, die chalet, die picknicktafel waar je je knieën aan moest 

inwringen, je voelde je er te groot door, het was niets dan ongemakkelijk, onaangenaam en 

waarom konden we niet binnen eten? Weg van de muggen, mieren en meikevers, weg van 

al wat zoemt, bromt en spookt, in de keuken, of aan tafel in de eetkamer, maar jij stelt je 

aan. 

   Ja, jij. 

   Eia begon af te tellen tot vlak voor te lang gebleven. 

   Het was moeder die er voor zichzelf nog niet was uitgeraakt. Dozze, en wat te denken van. 

Daarom aten we stomp, twee soorten kool, versneden spek erdoorheen, varkensworst en 

varkensworstnat uit de pan eroverheen. Plastic vorken, plastic messen, papieren borden 

die waaien, zoals iedereen weet, zelfs wie er nooit van eet. 

   Vader legde zijn arm om Dozze heen, ze waren aangeschoten, aten daarom meer dan hun 

maag verdragen kon, zus zag het aan. Telde verder. Je zei wat van phones als stoorzender, 

het was de moeite van het horen niet waard. Het kostte je wel een tel en een blik die streng 

probeerde te zijn. 

   Pa zegt het. Dozze bevestigt het. Je ziet het, duidelijk genoeg. Je voelt het. Je weet het 

zeker. Al kwebbelt moeder erdoorheen. Je knikt, zegt ja, ja. Ma. Ja. Je wil opstaan, naar 

binnen gaan, een fles bier pakken en het bos intrekken, je wil hier weg van teveel zijn, je 

wil alleen zijn. Je hebt hier alles verloren en niets te zoeken in de zin die je niet verstaat. 

   Je onthoudt een blik, wenkbrauwen, ogen, een bepaalde manier van, lippen en krullen, 

en wangen en bollen, iets van wat je bijblijft gaat van een geheel over in fragmenten. 

Tanden blikkerend in zonlicht, een kuiltje in een wang zuigt schaduw nader, woorden 

staan op groeven in je lippen te zwijgen. Een protest. Een iets dat het niet met je eens kan 

zijn. Een iets dat met jouw zijn niet lijkt te kunnen leven, spreekt. Lacht. Van pa tot 

schoonzoon. Lacht. En dan gonzen zijn phone en de mensen waar hij iets mee heeft. 

   Je zou het Eia vragen, na het eten, zij zat dichtbij genoeg om het te horen, wat ze zeiden, 

Dozze en pa, zij wist het, zij weet het. Maar je wacht te lang. Eia is uitgeteld. Het was 



lekker, zoemt, bromt, spookt ze, tijd om te vertrekken. Pa geeft ze een zoen, jou gunde ze 

een blik die niet weet wat te proberen, en Dozze trekt ze mee richting wagen. Weg zijn ze. 

   Moeder ruimt de tafel. Pa vraagt nog een fles bier en wanneer ze hem die gebracht heeft, 

verdwijnt ze naar binnen. Ze zet de radio uit. Je laat je hoofd in je nek vallen, zon zakkend, 

hemelsblauw, water kabbelt terug. 

   Hij kijkt je uitdagend aan. Op de rand van je glas kruipt een mug, een mier, een 

meikever, weet jij veel. Pa mompelt iets vreemds. Grijpt de rand van de bank. Een schroef 

schiet los. Hij struikelt en komt nooit meer overeind. Er was amper iets aan hem te zien 

geweest. 

   Moeder zou niet veel later ook struikelen, en hield dat twee en een half jaar vol. Zij had 

Pa en Dozze’s gesprek niet gehoord, hun woorden niet verstaan. Je weet het zeker, het 

klonk door in haar stem, het had geen zin gehad om aan te dringen. Uiteindelijk kwam ook 

zij niet meer overeind. Er was zoveel aan haar te zien geweest. 

* 

Op de een of andere manier slaagde je erin Dozze altijd mis te lopen gedurende die jaren 

van ziekenhuisbezoeken, je was geen phone of iemand waar hij iets mee heeft. Je was wel 

zeker dat Eia er voor iets tussen zat. Je onhandige pogingen om het antwoord op je vraag 

uit haar los te krijgen, liepen op niets uit. Natuurlijk, het was te vroeg. Pa’s dood, moeder’s 

sterven, het was niet het juiste moment, dat begreep je wel. Dat je het niet begreep. 

   Ze geloofde niet dat het zou helpen, dat het de dingen tussen jou en Dozze alleen maar 

moeilijker zou maken, ja, ze had gelijk. Natuurlijk. Ze zou je uitnodigen op feestdagen, en 

je mocht altijd binnenspringen, ze was maar een phone away, dat moest je weten, ze was 

er voor je, en ze wist hoe moeilijk je het had. Alleen wist jij het nog niet, hoe moeilijk dat 

precies was. 

   Het huis, zei ze, blijf er maar in wonen zolang je wil, als we het ooit verkopen, inboedel en 

al, dan delen we de opbrengst wel, Dozze werkt, dus wij zitten voorlopig financieel goed. 

Hoe sta jij ervoor, vroeg ze, zodat ik niet anders kon dan zeggen, goed. 

   Ze stopte je toch maar wat geld toe, ze kon wel zonder, en onthou, je bent altijd welkom. 

En weg was ze, waar ze zo goed in was, weg van moeder’s koffietafel en al de mensen die 



me vroegen, waar, en waarom. Dozze was niet mogen komen. Hij had je wel een bericht 

gestuurd. Dat je zijn praktijk wist te vinden, mocht het nodig zijn. 

* 

feestdagen zouden nooit meer komen, feestdagen werden de dag erna, een kort bezoek, een 

telefoontje, een kaartje. naar de ardennen zijn we niet meer teruggekeerd.  

   dozze heb je nu al acht, negen jaar niet meer gezien. al die tijd vroeg je je af hoe hij ouder 

zou worden, zou hij grijzen of kalen, zou hij krommen of krimpen zou hij vergeten of zou 

hij het nog weten. zou eia meer medelijden krijgen. zou jij het ooit weten. wat er gezegd 

werd. 

   op de dagen dat die vraag opdook, bewoog je je naar hun appartement, stond je voor die 

dubbele deuren, keer op keer. zie je jezelf de hal ingaan, de trap op, stappen horen, staan, 

voor de deur, de spionkop aanstaren, zoals vandaag. je hand stil langs je zij. je neus bloedt. 

   hoe kan ik een vraag eindigen met zoiets overtuigends als een vraagteken. wanneer ik in 

een blinde vlek stap en stemmen hoor. van wie, wat en hoe ze van mij waren. 

   klinkt binnen de radio. 

   die oude. 

   met die dikke ribbelige knop, teer en nicotine erop.                                                                     

het enige erfstuk waar ze me afstand van deed doen, het enige, had ik dat gewild, waar ik 

eia op had kunnen laten wachten, tot ze me een antwoord gaf. 

   draai je schouder. haal adem. 

   strek je arm. hart slag. 

   plooi je knobbelige vingers tot een vuist. 

   klop aan. 
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Moeder langs je kwebbelt, en het is al voorbij.  
Het is al gezegd.


