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1 Terugblik
Op een zonnige, warme dag in augustus, in het jaar
2022, aan het begin van de middag, zat Thomas Molenaar in
zijn schommelstoel bij het geopende raam naar buiten te
kijken. Er hing een vredige stilte in huis; en ook in de tuin
was het stil. Soms zag hij de blaadjes van de berk heel even
lichtjes in beweging komen maar meestal stond de boom
roerloos, peinzend in het gras, omhuld door het blauw van de
hemelkoepel. De oude kater, Gijs, lag in de schaduw bij de
witte stam en deed zijn tweede dutje van de dag. Op Thomas’
schoot lag het boek dat hij die ochtend – na een kwartiertje
zoeken – op zolder had weten te vinden. Het was een oud
dagboek. In de lente van 1987, toen hij dertig jaar oud was,
had hij hierin elke dag een stukje geschreven. Hij worstelde
in die dagen nogal met het leven, en hij hoopte dat het
opschrijven van zijn overpeinzingen hem klaarheid en rust
zou brengen. Terwijl hij nog altijd zat te schommelen, en
naar de bloemen in de tuin zat te kijken, besloot hij het
openen van het dagboek nog even uit te stellen. Allereerst
wilde hij in gedachten nog een jaar verder teruggaan in de
tijd. Hij wilde zich de voorgeschiedenis van deze schrijfsels
zo helder mogelijk voor de geest halen, en ze pas daarna gaan
lezen.
Tot ver in zijn twintiger jaren was het leven alleen
maar vriendelijk tegen Thomas geweest. Hij had na zijn
rechtenstudie een baan gevonden bij een gerenommeerd
advocatenkantoor, en was vol goede moed aan de slag
gegaan. Met zijn verloofde – Lisette, zijn eerste geliefde –
had hij afgesproken dat hij nog een tijd bij zijn ouders zou
blijven wonen, zodat hij elke maand een flink deel van zijn
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salaris naar een spaarrekening kon overmaken. Na een paar
jaar zuinig leven zouden ze dan samen een droomhuis kopen
en in het huwelijksbootje stappen. Maar toen kwam 1986.
In januari verbrak Lisette de verloving. Ze was
verliefd geworden op haar gehuwde baas, Bert, voor wie ze
als secretaresse werkte. Nadat ze een half jaar tegen haar
gevoelens had gevochten, was ze ‘voor de bijl’ gegaan,
vertelde ze met een beschaamde en schuldbewuste
uitdrukking op haar gezicht. Thomas was niet alleen diep
geschokt door het nieuws zelf, maar ook omdat hij al die
maanden helemaal niets aan haar had gemerkt. Daar was hij
verbijsterd over. In de weken na die onheilsboodschap leefde
hij in een sombere zwarte wolk en strompelde hij als een
kreupele door het leven.
En daar zou het niet bij blijven, want het noodlot had
voor hem nog meer in petto. Half februari werd zijn moeder
op het trottoir voor hun woning door een dronken chauffeur
doodgereden. Thomas en zijn vader zagen het door het
huiskamerraam gebeuren. Die fatale seconde brandde zich
diep in de geheugens van beide mannen. Tijdens de
voorbereidingen van de begrafenis zag Thomas dat zijn
vader zo volkomen kapot was dat hij alleen maar wezenloos
voor zich uit kon staren. Dus nam de zoon de leiding over.
En twee weken na de uitvaart, toen Thomas
thuiskwam van zijn werk vond hij zijn vader hangend in het
trapgat, met een touw om zijn nek. De man had de pijn niet
meer kunnen verdragen en had het aardse toneel verlaten.
Ook deze ervaring, vooral de aanblik van het verfrommelde
gezicht van zijn dode vader, zette zich voor altijd vast in
Thomas’ geheugen.
Hij was de enige erfgenaam, dus werd hij eigenaar
van een aanzienlijk geldbedrag en van het grote herenhuis
van zijn ouders. In dat huis wilde hij zeker niet blijven
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wonen, wist hij onmiddellijk. Ook realiseerde hij zich dat
zijn wonden diep waren en dat hij veel tijd nodig zou hebben
om enigszins te herstellen van de drie harde klappen die het
leven hem had gegeven. Hij besloot zijn baan op te zeggen,
het huis te verkopen en op reis te gaan.
Thomas stond op van zijn schommelstoel en ging
naar de keuken om een kop koffie te zetten. Terwijl hij daar
mee bezig was, verwonderde hij zich erover dat hij destijds
zo vastberaden was geweest, en dat hij die ingrijpende
beslissing zo snel had kunnen nemen.
‘Ik kan me niet herinneren dat ik tijdens de
voorbereidingen van die reis ooit getwijfeld heb,’ mompelde
hij zachtjes tegen zichzelf. ‘Ik deed gewoon wat ik naar mijn
overtuiging moest doen; ik ging voortvarend te werk; en
begin april was ik klaar om te vertrekken.’ Met een kop
koffie in de ene hand, en een schijf cake in de andere, ging
Thomas terug naar zijn stoel bij het raam. Hij glimlachte toen
hij zag dat kater Gijs op het gazon met een van zijn plastic
balletjes aan het spelen was. Een kort ogenblik later ging zijn
aandacht weer terug naar het verre verleden.
Op 6 april 1986 stapte hij in de luxe auto die hij ook
van zijn ouders had geërfd. De eerste dagen reed hij alsmaar
verder naar het zuiden. Hij sliep in kleine hotels vlakbij de
snelweg en maakte veel kilometers. Via Frankrijk en Spanje
reed hij in vier dagen naar Coimbra in Portugal, waar hij een
ietwat donkere maar ruime kamer huurde bij een oude
weduwe die voor een beetje extra geld ook wel voor hem
wilde koken. De eerste week wandelde Thomas elke dag
door de stad. De tweede week maakte hij met de auto
uitstapjes naar het platteland. En aan het begin van de derde
week besloot hij zijn boeltje weer te pakken en verder naar
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het zuiden te rijden – naar de Algarve, waar hij drie weken
in een pension vlakbij het strand verbleef. En toen hij genoeg
had van die blauwe zee trok hij weer verder, naar het
binnenland van Spanje dit keer.
Gijs was op zijn schoot gesprongen. Terwijl Thomas
zijn geliefde huisdier onafgebroken aaide, kwamen in hem
allerlei gevoelens uit die vervlogen tijd omhoog. Het waren
echo’s van de gevoelens die hem tijdens zijn reis door
Europa regelmatig plaagden. Telkens als hij een tijdje op een
vaste plek verbleef, bekroop hem gaandeweg een
onbestemde en vage onrust. Er kwamen dan mistroostige
gedachten in hem omhoog, en pijnlijke herinneringen aan de
voorbije maanden. Soms droomde hij over het ongeluk van
zijn moeder of de zelfmoord van zijn vader. Na een paar
weken kwam dan steevast het moment waarop hij besloot
weer te vertrekken, want tijdens het reizen klaarde zijn
gemoed altijd op. Het was alsof de beweging over de aarde
zijn geest opruimde, alsof zijn zorgen door een vriendelijke
wind werden meegenomen. Maar wanneer hij dan weer op
een volgende bestemming was aangekomen, een kamer
huurde, en allengs vertrouwd raakte met de nieuwe
omgeving, staken die zeurende gevoelens al gauw weer de
kop op.
In juni reed de jonge Thomas van Spanje naar de
Provence, waar hij twee weken in een hotel leefde, om
vervolgens door te reizen naar Italië. In dat land bleef hij
twee maanden lang – allereerst een paar weken in Toscane,
daarna in de buurt van Napels en tenslotte op Sicilië. Eind
augustus trok hij weer naar het noorden. Hij woonde vier
weken in Zwitserland en drie in Oostenrijk. In Wenen
probeerde hij een visum voor Hongarije te bemachtigen – het
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ijzeren gordijn was nog intact – maar dat werd hem zonder
opgaaf van reden geweigerd. Dus zette hij koers naar
West-Duitsland. De rest van de herfst en een deel van de
winter trok hij door alle Bundesländer. Toen hij in
Nordrhein-Westfalen verbleef, was hij zich er zeer van
bewust dat hij in de buurt van Nederland was. Het was te
vroeg om terug te keren naar zijn vaderland, besloot hij na
een kort moment van twijfel. Daarom reisde hij via België
en Noord-Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Het was
inmiddels bijna februari. Na een verblijf van twee weken in
Kent, een maand in Cornwall, en bijna vier weken in Wales,
arriveerde hij half april in Schotland, in het plaatsje Glencoe,
aan de oevers van Loch Leven. Daar huurde hij een
vakantiehuisje aan de voet van een groene heuvel.
De eerste ochtend werd hij vroeg wakker. Rond
kwart over zes lag hij met wijd geopende ogen naar het
plafond te turen en na te denken. Hij vroeg zich af of het nu,
na een jaar reizen, eindelijk tijd was om naar Nederland terug
te keren. Daar wilde hij hier in Schotland een antwoord op
vinden. Hij voelde dat er diep van binnen een verlangen naar
een thuis begon te groeien, naar een vaste plaats op deze
wereld. Het zwerven, dat eindeloze zwerven had nu lang
genoeg geduurd, zei hij in stilte tegen zichzelf. Terwijl hij uit
bed stapte en naar de badkamer liep, nam hij zich voor om
die belangrijke vraag vandaag eens goed te overdenken.
Na het douchen stapte hij zonder te ontbijten in de
auto. Hij reed naar het meer en zocht daar naar een verlaten
plek waar hij ongestoord naar het water kon staren. Na een
paar kilometer parkeerde hij zijn auto op een groenstrook
langs de weg. Hij wandelde over een smal zandpad naar de
oever en voelde een aangename, frisse, maar niet koude wind
langs zijn wangen stromen. Onder het lopen keek hij naar de
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bewolkte lucht die een lichtgrijze tint had. Het zag er niet
naar uit dat het vandaag zou gaan regenen. Thomas voelde
een vredige stemming opkomen.
Toen hij een groep hoge struiken was gepasseerd en
terloops opzij keek, zag hij dat hij niet alleen was. Daar, vier
meter van hem vandaan stond een oude man met halflang
grijs haar, een grijze sik en een aanzienlijk buikje. De man,
die naar Loch Leven stond te kijken, draaide zich om en
zwaaide. Thomas liep naar hem toe om even een praatje te
maken. Daarna zou hij een plekje voor zichzelf gaan zoeken.
‘Good morning,’ zei Thomas. ‘How are you?’
‘Ah, volgens mij bent u Nederlander…,’ antwoordde
de man met een goedaardige glimlach, ‘…als ik zo naar uw
accent luister.’
‘Ja, dat klopt.’
‘Wat leuk! Ik ook.’ Hij stak zijn hand uit. ‘Rafaël,
aangenaam.’
‘Mijn naam is Thomas.’
‘Ben je op vakantie, Thomas?’ Oh, en mag ik je
zeggen?’
‘Ja, dat mag. En nee, niet echt op vakantie. Ik ben al
een tijdje aan het reizen. Gisteren ben ik hier in Glencoe
aangekomen.’
Het is hier mooi, nietwaar?’
‘Ja, schitterend.’
‘Ik ben hier al wat langer geleden gearriveerd. Ook
niet voor vakantie. Ik woon hier nu.’
‘Aha, interessant,’ reageerde Thomas.
‘Ik heb heel mijn leven in een Brabants dorp
gewoond, genaamd Zagtebeek. Ik heb er altijd van gedroomd
om ooit in mijn geliefde Schotland te eindigen. En nu ben ik
hier.’
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Rafaël staarde met een wazige blik over het water,
zichtbaar gelukkig met wat hij zag. Dit was een bijzonder
aardige man, vond Thomas.
‘Zeg vriend,’ zei Rafaël. ‘Iets verderop, daar achter
die bocht in de weg is een pub. Ik wilde er juist naar toe gaan
om te ontbijten. Heb je zin om mee te gaan? Ik trakteer.’
‘Ja, graag. Ik heb vandaag nog niks gegeten.’
‘Mooi. Kom, dan gaan we.’
Onder het wandelen babbelden ze over het weer en
het ruige landschap, over de vriendelijkheid van de mensen
en het soms onverstaanbare Schotse accent. Al snel stonden
ze tegenover een bijzonder charmant wit huis met een
donkere leistenen dakbedekking, dat tegen een steile helling
was gebouwd, en dat The Plough heette. Ze gingen naar
binnen. Rafaël wees naar een tafel bij het raam. Thomas
knikte.
‘Ik kan de omelet met ham en cheddar aanraden,’ zei
Rafaël met subtiele geestdrift in zijn stem. ‘Die is heerlijk.
Mmm, met versgebakken brood en lekkere koffie.’
‘Klinkt goed.’
Nadat ze hadden besteld, vroeg Rafaël naar Thomas’
achternaam. ‘Ik vind achternamen altijd heel interessant,’
lichtte hij toe.
‘Molenaar,’ zei Thomas.
‘Ah, dan weet je wel wat je voorouders voor werk
deden.’
‘En jouw achternaam?’
‘Mijn volledige naam is Rafaël van Boschhoven de
derde. De tweede en de eerste waren mijn vader en mijn
grootvader.’
Thomas lachte. ‘Rafaël van Boschhoven de derde.
Dat is nog eens een naam! Daar kun je mee voor de dag
komen.’
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‘Ik ben er blij mee,’ mompelde Rafaël. ‘Maar
Thomas, vertel eens, hoe lang ben je al aan het reizen?’
‘Een vol jaar.’
‘Dat is een lange tijd om van huis te zijn.’
Hij knikte bedachtzaam. ‘Ik ben er over aan het
denken of ik terug naar Nederland zal gaan. Ik heb behoefte
aan een vaste stek. Eerlijk gezegd was ik naar het meer
gekomen om daarover na te denken.’
‘Weet je al waar in Nederland je je eventueel zou
willen vestigen?’
‘Nee, geen idee.’
‘Hou je van rust? Een vleugje traagheid in het leven?’
‘Jazeker.’
‘Dan moet je in Zagtebeek gaan wonen.’
Thomas keek de man onderzoekend aan. ‘Oh ja?’
‘Ja, ik meen het, vriend.’
‘Maar dan moet daar wel een huis beschikbaar zijn.’
‘Grappig dat je dat zegt,’ zei Rafaël. ‘Toevallig weet
ik dat er binnenkort iets vrijkomt. Of misschien is het al
vrijgekomen. Het is een gemeubileerd tuinhuisje; niet al te
groot maar wel met een keukenblok, een aparte slaapkamer
en een douche. En als je daar intrekt, kun je in alle rust verder
zoeken, als je dat tenminste dan nog wilt.’
Thomas staarde een paar tellen door het raam naar
buiten. ‘Ik zal er over nadenken,’ zei hij vlak. Het leek hem
niet waarschijnlijk dat hij ooit in een tuinhuisje in Zagtebeek
zou willen wonen.
‘Ja, doe dat maar.’
De omeletten werden geserveerd. Tijdens het eten
ging het gesprek over muziek. Rafaël was een groot
liefhebber van de pianomuziek van Claude Debussy. ‘Vooral
de préludes,’ voegde hij toe. ‘Die zijn stuk voor stuk hemels.’
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Thomas dacht even na. ‘Als ik een cd met die
préludes van Debussy zou willen kopen, welke pianist of
pianiste zou je dan aanbevelen?’
‘Ga gewoon luisteren en kies de pianist of pianiste
die je hart raakt. Als dat gebeurt, dan weet je het.’
Een half uurtje later stonden ze buiten de pub na te
praten. Thomas bedankte Rafaël voor het ontbijt.
‘Geen probleem, vriend. Het was gezellig. Maar denk
nog eens na over dat huisje in Zagtebeek.’
‘Zal ik doen.’
Rafaël moest de andere kant op en nam afscheid. ‘Het
ga je goed, Thomas Molenaar!’
‘Tot ziens, Rafaël van Boschhoven de derde.’
Thomas was al aan het lopen toen hij hoorde dat
Rafaël hem nariep. Hij draaide zich om.
‘Zeg vriend..,’ voegde de oude man hem toe, ‘…die
droefheid die je met je mee draagt…, het zou mooi zijn als
je die een keer kon afwerpen. Ga naar Zagtebeek, daar
wonen goede mensen.’
Thomas wist niet wat hij moest zeggen. Hij keek
Rafaël verbluft na terwijl die wegliep en achter een bocht
verdween. Verbaasd over wat hij zojuist had gehoord,
slenterde hij terug naar zijn auto. Hij had geen zin meer om
aan het meer te zitten en reed meteen terug naar zijn huisje.
Daar ging hij op bed liggen en naar het plafond staren.
Twee uur later lag hij daar nog. Zijn gedachten
draaiden rondjes door de ruimte van zijn geest. Vaak sprak
hij ze hardop uit. ‘Zal ik naar Zagtebeek gaan? Maar als ik
me daar niet thuis voel, wil ik vast weer gaan reizen. Kan ik
niet beter nog een tijdje uit Nederland wegblijven? Maar ja,
ik wil me wel graag ergens vestigen. Zal ik dan toch maar
naar Zagtebeek gaan?’ Hij realiseerde zich dat hij Rafael niet
om een adres of een telefoonnummer had gevraagd. Heel
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even overwoog hij terug te gaan naar Loch Leven om te
kijken of hij de man nog ergens in die buurt kon vinden. Dat
idee liet hij al snel varen. Hij wilde niet dat Rafael de
eigenaar van het tuinhuisje vooraf vertelde dat hij, Thomas,
onderweg was. Als hij in dat Brabantse dorp aankwam, en
het beviel hem niet, dan wilde hij zich vrij voelen om meteen
weer te vertrekken. Hij kon er gewoon naar toe gaan, een
beetje rondkijken en aan een paar mensen vragen of ze iets
wisten over een tuinhuisje dat te huur stond. In zo’n kleine
gemeenschap wisten de mensen alles van elkaar, dus dat zou
wel goed komen. Hij ging op de rand van het bed zitten,
tuurde een poosje naar de deur van zijn kamer, en wist
opeens zeker dat hij de volgende ochtend voor dag en dauw
zou vertrekken.
De oude Thomas had Gijs wat kattenbrokjes
gegeven. Hij ijsbeerde wat door de kamer en kwam tot
stilstand bij het dagboek dat op tafel lag en dat, zo leek het,
dolgraag geopend wilde worden. ‘Nog even wachten,’ zei hij
zachtjes. ‘Ik ben nu heel dichtbij.’ Hij nam een groot glas
water met ijsblokjes en liep daarmee naar zijn
schommelstoel.
De reis van Glencoe naar Zagtebeek duurde twee
dagen. De tussenliggende nacht bracht hij door in een
slaapcabine op de veerboot van Harwich naar Hoek van
Holland. Halverwege de middag parkeerde hij zijn auto op
het kerkplein. Hij stapte uit, liet zijn ogen even aan het
overvloedige zonlicht wennen, en keek om zich heen. Links
van hem stond een tamelijk grote neogotische kerk met een
spitse toren en een rond glas-in-loodraam boven de ingang.
Aan de andere kant van het plein bevond zich, naast een klein
café, een kruidenierswinkel. Daar wandelde Thomas rustig
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heen. Hij ging naar binnen, groette een oude vrouw, in een
gebloemde schort, die bij de kassa een doos met snoepgoed
stond uit te pakken, en hij merkte op dat hij de enige klant
was.
‘Lekker weertje, nietwaar meneer?’ zei de vrouw. Ze
was ver boven de pensioengerechtigde leeftijd, misschien
zelfs wel tachtig.
‘Jazeker,’ antwoordde hij zo vrolijk mogelijk. ‘Een
prachtige dag.’
Hij liep wat verder de winkel in. Bij het vers brood
stopte hij twee kadetjes is een zak, en bij de zuivelafdeling
vond hij een stuk brie. Toen hij zich omdraaide, zag hij dat
er naast de zijdeur een klein schoolbord aan de muur hing,
waarop met krijt was geschreven: ‘Er zit een goddelijke vonk
in ons allen.’
‘Mooie spreuk,’ zei hij tegen de oude vrouw toen hij
bij de kassa stond.
‘Dank u. Ik schrijf elke ochtend voordat ik de winkel
open een nieuwe spreuk op dat bord. De mensen vinden dat
leuk, of inspirerend.’
‘Dat is het ook, inspirerend. Een mooie gewoonte.’
Thomas wierp nog een blik op de wijze woorden, die
in een evident vrouwelijk handschrift waren geschreven, en
keek daarna een ogenblik door het raam naar het plein. Een
jongetje met een bal onder zijn arm, van acht of negen jaar,
stond nieuwsgierig naar zijn auto te kijken – eerst naar de
buitenkant, en daarna door het zijraam naar het interieur.
‘Ah, Waltertje,’ zei de vrouw. ‘Voetbal en auto’s,
zijn twee grote liefdes.’
‘Dat geldt voor veel jongens, geloof ik.’
De vrouw sloeg de broodjes en de kaas op de kassa
aan. ‘Die arme knul heeft vorig jaar beide ouders verloren,’
zei ze. ‘Zo tragisch, meneer – zo verdrietig…’
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Thomas zweeg en keek nogmaals naar Waltertje.
‘Gelukkig kon hij bij zijn oom en tante komen
wonen. Die twee lieve schatten houden van hem alsof hij hun
eigen kind was.’
‘Wat fijn…’, zei Thomas, ‘… dat hij goed terecht is
gekomen…, na zo’n rampzalig verlies.’ Hij gaf haar een paar
gulden.
‘Bent u op doorreis?’ vroeg de vrouw vriendelijk.
‘Eh, misschien niet. Ik heb namelijk gehoord dat er
hier ergens een tuinhuis te huur is. Klopt dat?’
‘Oh, wat reist het nieuws weer snel,’ reageerde ze.
‘Als een lopend vuurtje.’ Ze schaterde en kneep haar handen
samen. ‘Het is me toch wat! Maar u heeft gelijk hoor,
meneer. Er is hier inderdaad een tuinhuis te huur.
Gemeubileerd nog wel.’
Thomas genoot van haar vermakelijke reactie. ‘Ja, zo
gaat dat met nieuws,’ zei hij. ‘Kunt u me het adres geven?’
‘En óf ik dat kan! Akkerstraat 1, net buiten het dorp,
die kant op.’ Ze wees naar de straat naast de kerk. ‘Het is een
vrij grote villa met een smeedijzeren hek ervoor. Het tuinhuis
is vanaf de weg niet te zien, dat ligt wat verder naar achteren.
Maar u kunt het niet missen. Akkerstraat 1.’
‘Hartelijk bedankt.’
‘Wel, als u hier misschien komt wonen, zal ik me
alvast voorstellen. Ik ben Fieneke.’ Ze stak haar hand uit.
‘Aangenaam…, Thomas.’
‘Welkom in Zagtebeek, Thomas.’
‘Bedankt. Oh…, en…, eh…, wat is het
lievelingssnoep van Walter?’
‘Schuimblokken. Daar is hij dol op.’
Hij legde drie kleine munten voor haar neer. ‘Mag ik
er een paar?’
Ze gaf hem er drie in een papieren zakje.
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‘Dag Fieneke, en bedankt.’
‘Tot kijk, Thomas.’
Hij liep rechtstreeks naar Walter toe. ‘Vind je mijn
auto mooi?’ vroeg hij.
De jongen knikte.
‘Zeg, ben jij Walter, die knul die zo van
schuimblokken houdt?’
Walter keek hem met opperste verbazing aan. ‘Ja,’
zei hij aarzelend.
‘Dan heb ik wat voor je. Asjeblieft.’
Nadat hij het zakje had aangenomen en erin had
gekeken, kreeg hij een brede glimlach op zijn jonge gezicht.
‘Dank u wel. Heel erg dank u wel.’
‘Graag gedaan. Ik ga nu even twee broodjes eten in
de auto. Heb je zin om me gezelschap te houden?’
‘Da’s goed.’
‘Oké, maar je wilt zeker niet achter het stuur zitten?’
Walter begreep wel dat dit een grapje was en lachte
weer breeduit. ‘Jawel,’ riep hij.
En zo kwam het dat ze even later naast elkaar in de
auto zaten – Walter op de stoel van de chauffeur, en Thomas
ernaast. Terwijl Thomas zijn broodjes at, speelde de jongen
met het stuur, waarbij hij het geluid van de motor imiteerde.
Er werd niet veel gezegd – daar had Walter geen tijd voor.
Tien minuten later, toen Thomas klaar was met eten, stapten
ze weer uit de auto. Achter het raam van de
kruidenierswinkel stond Fieneke naar hen te kijken. Ze
zwaaide. De man en het kind zwaaiden terug.
Toen hij bij Akkerstraat 1 aankwam, zag hij een
blonde vrouw van ongeveer zijn leeftijd die in de voortuin
het gras stond te harken. Ze was mooi, dacht hij terwijl hij
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uit de auto stapte. Hij liep door het openstaande hek, over het
betegelde pad naar haar toe.
‘Goedemiddag.’
‘Hallo.’
‘Ik kom voor het tuinhuis. Ik hoorde dat het te huur
staat.’
‘Dat weet ik al,’ zei ze olijk. ‘Fieneke heeft me
zojuist gebeld.’
‘Aha.’
Ze gaf hem een hand en zei dat ze Marloes heette.
‘Thomas.’
‘Dat wist ik ook al,’ grinnikte ze. ‘Je hebt geluk,
Thomas. Eigenlijk moest ik de hele dag weg, maar mijn auto
startte vanochtend niet.’
‘Ik kan er wel even naar kijken, als je wilt.’
‘Oh, dat is heel vriendelijk. Maar laten we eerst het
huisje bezichtigen. Misschien vind je het wel vreselijk.’
Ze liepen over het tuinpad naar de achterkant van de
villa, en daarna nog een stukje verder. Daar lag het
tuinhuisje, in het midden van een grasveld waarop ook nog
een jonge berkenboom, drie rododendrons en een oude linde
stonden.
‘Voila,’ zei Marloes terwijl ze de deur opende. ‘Na
jou.’
‘Hoe weet ik dat je de deur niet gauw op slot doet als
ik binnen ben?’ grapte hij.
‘Dat weet je niet,’ antwoorde ze met een plagerige
blik.
‘Oké. Ik waag het erop.’
Thomas was prettig verrast toen hij om zich heen
keek. De muren waren mooi warm wit. Op de donkerbruin
gebeitste houten vloer lag een crèmekleurig tapijt, waarop
een rond salontafeltje stond, en twee bordeauxrode fauteuils.
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In een van de hoeken stond een kleine, vierkante eettafel – in
een andere hoek bevond zich het keukenblok met daarboven
een raam met lichtgele kozijnen dat uitzicht bood op de
lindeboom. Hij liep daar de deur van de slaapkamer.
‘Mag ik?’
‘Tuurlijk.’
Daar stond een eenvoudig tweepersoons bed met een
patchwork sprei er overheen, en aan elke kant een
nachtkastje. De kledingkast was wat klein, maar voor
Thomas groot genoeg. Hij knikte instemmend.
‘Kijk, de badkamer grenst aan de slaapkamer,’ zei
Marloes. Ze duwde de deur open.
‘Thomas keek even vluchtig rond. ‘Heeft alles wat
het moet hebben,’ zei hij. ‘Lijkt me prima. Ik heb wel
belangstelling.’
Over de prijs waren ze het snel eens. Een
huurcontract vonden ze niet nodig. Wel spraken ze af dat
Thomas minstens twee maanden zou blijven. Als hij dan nog
geen andere geschikte woning had gevonden, kon er
natuurlijk altijd verlengd worden.
Eenmaal terug in de woonkamer viel zijn oog op een
van de vensterbanken waarop wel tien beelden van engelen
stonden – van porselein, hout en gekleurd glas. Hij pakte er
een op. ‘Die is mooi,’ zei hij.
‘Dank je. Ik heb in mijn eigen huis nog veel meer
engelen.’
Hij flapte er bijna uit dat ze zelf de allermooiste engel
was, maar hij hield zich in. In plaats daarvan zei hij dat hij
nu wel even naar haar auto kon kijken.
‘Hij staat in de carport. Zal ik ondertussen hier in
jouw nieuwe woning een kopje thee zetten?’ vroeg ze.
Een half uurtje later startte Marloes’ auto weer.
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‘Wat goed!’ riep ze uit. ‘Dank je wel. Wat was het
nou?’
‘De accupolen waren gecorrodeerd. Ik heb ze
schoongemaakt.’
‘Asjemenou! Wat knap.’
Ze gingen in de fauteuils zitten. Marloes schonk thee
in.
‘Koekje?’
‘Ja, lekker.’
Thomas wilde weten of ze hier al lang woonde.
‘In Zagtebeek al mijn hele leven. In dit huis twee
jaar.’
‘Je hebt een groot huis.’
‘Te groot voor mij alleen. Mijn man is vorig jaar
overleden. We wilden een hele rij kinderen, maar dat is er
nooit van gekomen.’
‘Dat spijt me.’
Haar ogen kregen een waas van melancholie. Er viel
een korte stilte.
‘Wat doe je in het leven?’ probeerde Thomas.
‘Ik speel piano.’
‘Oh ja? Is dat je werk?’
‘Ja, ik speel in een kamerensemble en ik geef soms
solorecitals.’
‘Asjemenou! Wat knap,’ glimlachte hij.
Marloes fleurde weer een beetje op en pakte de
theepot op. ‘Wil je nog een kopje?’
‘Heerlijk.’
Ze babbelden nog een tijdje verder – over
pianomuziek, over tuinieren, en over het dorp Zagtebeek.
Thomas zei dat hij de ontmoeting met Fieneke erg gezellig
had gevonden, waarop Marloes vertelde dat die vrouw al
drieëntachtig was en nog steeds met veel energie de winkel
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bestierde. ‘Samen met haar vrijgezelle zoon weliswaar, maar
toch...’
Het was bijna vijf uur toen Marloes naar haar eigen
huis terugging. Thomas haalde zijn bagage uit de auto en
legde zijn kleren in de kast op de slaapkamer. Nadat hij een
douche had genomen, hoorde hij zijn maag rammelen. Hij
stapte in de auto en reed naar het kerkplein om te kijken of
hij in de kroeg naast de winkel van Fieneke een dagschotel
kon eten en een glas wijn kon drinken. Om half acht was hij
weer thuis. Nu pas voelde hij de vermoeidheid van twee
dagen reizen. Hij besloot nog een uurtje te lezen en vroeg
onder de wol te kruipen. Toen hij in een van zijn reistassen
zocht naar de roman die hij aan het lezen was, vond hij het
dagboek dat hij een jaar geleden speciaal voor zijn reis had
aangeschaft, en waar hij nog geen letter in had geschreven.
Hij legde het, samen met een pen, op de salontafel.
‘Misschien ga ik morgen maar eens met schrijven beginnen,’
zei hij tegen zichzelf. ‘Misschien kan ik in dit dagboek
verslag doen van mijn verblijf in Zagtebeek. En heel
misschien zal ik in de komende weken al schrijvend
ontdekken wat voor toekomst ik tegemoet ga.’
Gijs was intussen aan zijn derde dutje van de dag
begonnen. Hij lag weer op zijn lievelingsplek in de tuin,
onder de berk. Op Thomas’ schoot lag het dagboek dat hij in
die lang vervlogen lente in het tuinhuisje had geschreven en
dat hij in de vijfendertig voorbij gewaaide jaren daarna niet
meer had gelezen. Zojuist had hij zijn glas weer gevuld met
water en ijsblokjes. Hij had een bord met gewassen
aardbeien naast zich op het bijzettafeltje gezet, en hij had zijn
leesbril gepakt. Hij was klaar om het boek open te slaan.
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2 Dagboek
Woensdag 20 april 1987, 18:30
Ik zit in Café Kerkzicht, de kroeg naast de winkel van
Fieneke. Zojuist heb ik net als gisteren een dagschotel
gegeten. Terwijl ik nog een kop koffie drink, schrijf ik mijn
eerste stukje in dit dagboek, hoewel ik nog niet zo goed weet
hoe ik moet beginnen. Ik wil niet meteen een serieus
onderwerp aansnijden, dus schrijf ik maar wat over de
dingen die in me opwellen. Zo zal ik op een zeker moment
wel bij de belangrijke zaken terechtkomen.
Dit is trouwens een gezellige ouderwetse bruine
kroeg. De ruimte is mooi en knus ingericht, de sfeer is
gemoedelijk. Voordat ik ging eten heb ik een kwartiertje
biljart gespeeld met een van de stamgasten. Deze man,
Gerrit, kwam naar me toe; hij zei dat hij van Fieneke had
gehoord dat er een nieuwe dorpsbewoner was gearriveerd;
en hij nodigde me uit voor een partijtje. Tijdens het biljarten
vertelde hij dat hij de eigenaar is van een kleine
kledingwinkel die in een van de zijstraten van het plein is
gevestigd. Hoewel hij dames- en herenmode verkoopt,
bestaat zijn clientèle bijna uitsluitend uit vrouwen. ‘De
mannen van Zagtebeek trekken gewoon aan wat hun
echtgenotes voor hen kopen,’ zei hij. Daar konden we wel
om lachen.
Ik ga morgen uitgebreid boodschappen doen zodat ik
’s avonds zelf kan koken. Het lijkt me fijn om de warme
maaltijd in mijn tuinhuis te gebruiken, in mijn eigen stulp. Ik
voel me al een beetje thuis. Vanmiddag heb ik in een stoel
gezeten en zomaar wat om me heen gekeken. Er steeg een
kalmte in me op. Het was alsof iets me zonder woorden wilde
vertellen dat het leven hier goed was. Natuurlijk weet ik dat
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dit gevoel weer kan verdampen en dat de onrust me opnieuw
kan overvallen, en kan aanzetten tot reizen, maar ik heb me
voorgenomen geduldig af te wachten hoe het de komende
twee maanden zal gaan.
Vanochtend werd ik verrast door Marloes die me een
lekker ontbijt kwam brengen. Ik had me net aangekleed toen
ik de deur opende om de kamer te luchten; en daar stond ze.
Ze hield een dienblad in haar handen, met daarop een
spiegelei, toast, marmelade, kaas en gebakken spek.
‘Goh, dank je wel,’ zei ik schuchter. ‘Wat aardig.
Zeg, maar dit is genoeg voor twee. Eet je mee?’
‘Oh nee, ik heb al ontbeten. Als het te veel voor je is,
kun je wat bewaren voor de lunch.’
Terwijl ik at, spraken we over mijn reizen. ‘Welk
land vond je het fijnst om in te zijn?’ vroeg ze.
‘Hmm…, lastige vraag. In elk geval vond ik
Duitsland en Oostenrijk heel prettig omdat ik de taal spreek.
Ik was het zo onderhand helemaal beu om met gebarentaal
duidelijk te maken wat ik wilde – in een winkel bijvoorbeeld.
Maar elk land had zijn eigen schoonheid hoor. Ik heb
prachtige landschappen gezien.’
Ze knikte begrijpend. Het viel me op dat ze een
tikkeltje verlegen uit haar ogen keek. Dat had ik gisteren ook
al gezien.
‘Vertel nog eens iets over jouw leven,’ stelde ik voor.
Daar moest ze best lang over nadenken. ‘Ik leef in
twee werelden,’ begon ze uiteindelijk. ‘Piano spelen doe ik
bijna altijd in grote steden, omdat daar de zalen en de podia
zijn. Voor mij is de stad een wezensvreemde wereld. Het is
daar druk. Er is veel geluid. De mensen zijn altijd bezig, op
straat kijken ze naar de grond, ze hebben alleen tijd voor hun
vrienden als die tijd vooraf in hun agenda is gereserveerd. En
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hier in het dorp kent iedereen me; en de mensen groeten
elkaar, komen bij elkaar over de vloer, helpen elkaar.’
‘Hier voel je je thuis.’
‘Ja, en ik zou het optreden niet willen missen hoor,
maar ik ben altijd blij als ik weer terug in Zagtebeek ben.’
‘Tja, die grote steden…,’ mijmerde ik hardop,
‘…producten van de vooruitgang, zegt men…’
‘Ik geloof niet in vooruitgang,’ was haar reactie.
Toen ik vroeg wat ze daarmee bedoelde, vertelde ze
dat ze, vergeleken met de meeste mensen, een omgekeerde
kijk op de geschiedenis had. Onze beschaving ging volgens
haar helemaal niet vooruit; er was geen progressie. Het
hoogtepunt van de westerse cultuur lag eeuwen achter ons.
Sindsdien was er alleen maar achteruitgang en vervlakking.
‘De moderne mens raakt steeds meer kwijt,’ zei ze.
‘Hij wordt steeds armer, maar hij begrijpt zijn eigen armoede
niet.’
Ik was stilgevallen. Met slechts een paar zinnen, had
ze een immens denkbeeld in mij geplant. Als ik nu, terwijl ik
dit schrijf, terugdenk aan dat moment, vanochtend, dan
geloof ik dat ik meteen aanvoelde dat wat ze zei, volledig
waar was.
‘Het is misschien nog te vroeg voor filosofische
kletspraat,’ zei ze toen ze merkte dat ik niet reageerde.
‘Helemaal niet. Ik ben dol op filosofische kletspraat.
Je kunt me er midden in de nacht voor wakker maken.’
Ze lachte. Omdat ze een ogenblik wegkeek, had ik
gelegenheid haar gezicht een paar tellen te observeren. Als
ik haar ogen, neus en mond afzonderlijk bekeek, zag ik daar
geen buitengewone trekken in. Maar als ik het geheel zag,
als ik de uitstraling van dat verfijnde gelaat opving, werd ik
terstond betoverd. Haar gezicht was vol vrouwelijkheid, vol
gevoel, vol schoonheid, vol kwetsbaarheid ook.
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‘Goed. Ik ga maar weer eens verder,’ zei ze.
Ik liep met haar mee naar de deur en keek haar na
terwijl ze over het tuinpad naar haar huis liep.
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Donderdag 21 april 1987, 22:30
De avond is bijna voorbij; en voor ik naar bed ga, kijk
ik nog een ogenblik terug op een fijne, rustige dag.
Vanochtend, nadat ik eerst lekker had uitgeslapen, heb ik de
auto gewassen, een kapot lampje vervangen en de motorolie
ververst. In mijn woonkamer heb ik de meubels iets
verplaatst – de eettafel staat nu bij het grote raam – en ik heb
een foto van mijn ouders aan de muur gehangen. Daarna heb
ik wat zitten lezen; en halverwege de middag ben ik met de
auto het dorp in gereden om voorraden in te slaan.
Meteen nadat ik op het kerkplein was uitgestapt, zag
ik dat Walter met een voetbal onder de arm naar me toe
kwam rennen. We babbelden wat over auto’s en we speelden
elkaar de bal een paar keer toe. Toen Marloes op de fiets
voorbij kwam, zwaaiden we allebei uitbundig naar haar.
Bij het binnenkomen in de winkel van Fieneke zag ik
twee andere klanten die met een mandje door de gangen
liepen; en ik zag een man van achter in de vijftig die bij het
vers brood aan het werk was en die, zo vermoedde ik, haar
vrijgezelle zoon was. Fieneke zat achter de kassa, in haar
gebloemde schort die ik al eerder had gezien. Ze had een
leesbril op haar neus en bestudeerde een vel papier. Ik liep
naar haar toe.
‘Goedemiddag,’ riep ik vrolijk.
Ze keek verbaasd op. ‘Ach, Thomas…, hallo. Ik had
je niet gezien.’
Terwijl we wat vriendelijkheden uitwisselden kwam
de man van het vers brood naar voren.
‘Oh, Thomas, dit is mijn zoon Klaas. Klaas, dit is
Thomas, de nieuwste aanwinst van Zagtebeek.
‘Dag Klaas,’ zei ik.
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‘Hallo,’ bromde hij. Zijn basstem klonk nors en
snauwerig. Hij draaide zich om en liep terug naar achteren.
Met de gedachte dat Klaas niet bepaald het zonnetje in huis
was, begon ik aan mijn rondje door de winkel. Ik had van
alles nodig: koffie en thee, kaas en ander broodbeleg, zuivel,
wijn en nog veel meer. Onderweg viel mijn oog op het
schoolbord dat aan de muur hing en waarop Fieneke elke
ochtend een nieuwe spreuk schreef.
‘Door mijn geest stromen raadselachtige gedachten
over de aard van de kleine zielen in deze wereld,’ stond er.
Ik vond het een vreemde, maar tevens wondermooie zin.
Fieneke kwam naar me toe. ‘Ben je al een beetje
gewend aan je nieuwe omgeving?’ vroeg ze. Klaarblijkelijk
had ze zin in een praatje.
‘Eh, dit is natuurlijk pas mijn tweede dag, maar…, ja,
zeker! Het is alsof ik al veel langer hier ben.’
‘Da’s een goed teken,’ antwoordde ze met beide
duimen omhoog.
Ik vroeg haar hoe lang zij al in dit dorp woonde. Ze
vertelde dat ze in 1925 als eenentwintigjarig meisje hierheen
was verhuisd, vanuit een dorp 10 kilometer verderop, omdat
ze een Zagtebeeker had uitgekozen om mee te trouwen. Ook
zei ze dat ze niet alleen een zoon had, maar ook gezegend
was met een dochter, een kleindochter, en een
achterkleinzoon.
‘Mijn lieve man, Kees, is twee jaar geleden gestorven
na zestig jaar huwelijk,’ zei ze. ‘God hebbe zijn ziel.’
‘Zestig jaar, dat is indrukwekkend.’
Ze spoedde zich naar de kassa omdat er twee klanten
stonden te wachten die wilden betalen. Ik ging verder met
mijn zoektocht naar de levensmiddelen die ik nodig had.
Toen ik de olijfolie niet kon vinden, vroeg ik Klaas of hij me
kon helpen.
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‘Gang 3, vak H,’ antwoordde hij zonder me aan te
kijken.
Nee, beslist niet het zonnetje in huis, stelde ik
geamuseerd vast. Maar misschien zou het ijs ooit smelten,
bedacht ik.
Tien minuten later stond ik met een goed gevulde
winkelwagen bij de kassa. Fieneke wierp een bedachtzame
blik op het vlees en de verse groenten die ik op de lopende
band had gelegd.
‘Da’s toch niks voor een man, zelf koken,’ murmelde
ze. ‘Mijn Kees heeft in die 60 jaar nooit ook maar één
aardappel hoeven koken.’ Ze keek me met milde ogen aan.
‘Maar ja, de tijden veranderen, hè?’
Ze had een vertederend oud gezicht, vond ik. Ik
mocht haar graag.
‘Zorgt Marloesje wel goed voor jou, Thomas?’ vroeg
ze.
‘Ja hoor.’
Ze gaf een knik van herkenning. ‘Echt een schat van
een vrouw, onze Marloes.’
Nadat ik had betaald, vroeg Fieneke of ik al meer
mensen in het dorp had leren kennen. Ik antwoordde dat ik
in het café met de eigenaar van de kledingwinkel had
gebiljart.
‘Aardige vent, die Gerrit,’ voegde ik eraan toe.
Ze leek even te aarzelen. ‘Hm…, tegenwoordig wel,
geloof ik…, maar vroeger…’ Opnieuw liet ze een korte stilte
vallen. ‘Een paar jaar geleden…,’ ging ze op gedempte toon
verder, alsof ze een geheim ging onthullen, ‘…toen heeft hij
het wel eens gewaagd om bij een vrouw in het pashokje te
komen terwijl ze een jurk aan het passen was. Toen haar man
een half uur later verhaal kwam halen, beweerde Gerrit dat
hij meende dat de vrouw om assistentie had geroepen, maar
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dat geloofde natuurlijk niemand. Vervolgens zei hij dat hij
de laatste tijd een beetje in de war was omdat hij hoge
bloeddruk had.’ Fieneke keek me met een boze blik aan.
‘Ikzelf denk dat hij last had van hoge broekdruk,’ zei ze. Op
haar
gespannen
bovenlip
was
haar
oprechte
verontwaardiging te lezen.
Ik probeerde een serieus gezicht te behouden. ‘Hij zal
zijn lesje wel geleerd hebben…, denk ik.’
Al mijn boodschappen zaten in vier plastic tassen,
twee voor elke hand. ‘Bedankt allebei, en tot ziens,’ riep ik
de winkel in.
‘Pas goed op jezelf, Thomas,’ riep Fieneke op hoge
toon terug.
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Vrijdag 22 april 1987, 16:15
Vanochtend heb ik een oude fiets van Marloes
geleend. Ze bood het zelf aan. Toen we in de tuin stonden te
keuvelen over het mooie weer, over de schoonheid van de
lente en de charme van deze streek, zei ze dat ik eens naar de
Oude Denckel moest rijden, een riviertje van zo’n twee meter
breed dat op een half uur van Zagtebeek door een loofbos
stroomt. ‘Volg gewoon de weg die voor mijn huis loopt,’ zei
ze. ‘Dan kom je er vanzelf.’
Met boterhammen en een fles water in mijn rugzak
ging ik op pad. Al gauw bevond ik me in een uitgestrekt
landschap van velden en boerderijen. Ik bleef een poosje
stilstaan bij een weiland met koeien die bij de afrastering
stonden en nieuwsgierig naar me keken. ‘Hallo daar,’ zei ik.
‘Wat een lekker zonnetje hebben we vandaag hè?’ Ze hadden
allemaal een tevreden blik in hun ogen, en ze leken geen
haast te hebben om ergens op tijd aan te komen. ‘Nou, ik ga
maar weer eens verder. Tot ziens, meiden.’
Langs de weg stonden een paar huizen met rieten
daken. Het ochtendlicht gaf de oude bakstenen een nieuwe
frisheid. In alle voortuinen stonden bloemen in allerlei
kleuren – vooral tulpen, viel me op. Een oude man met een
pet zat op een bankje voor zijn huis een sigaar te roken. We
wuifden naar elkaar.
De weg maakte een scherpe bocht. In de berm,
vlakbij een eikenboom stond een groot stenen kruis waaraan
een haast levensechte Jezus hing. Ik stopte om er wat langer
naar te kijken. Hier was ooit een ongeluk gebeurd, las ik op
een bord. Een jonge man was met zijn auto uit de bocht
gevlogen en had hier zijn einde gevonden. Het crucifix was
van een eenvoudige, serene schoonheid. Ik sloot mijn ogen
om een paar seconden te bidden.
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Niet lang daarna fietste ik het loofbos binnen, en voor
ik het wist stond ik op een brug over de Oude Denckel naar
beneden te turen. Het water stroomde langzaam onder me
door. Ik genoot van het zachte glijden van een tak die
gewillig meedreef met de beweging van het vlakke water.
Die tak leidde mijn blik naar een boomstronk op de oever,
een paar meter verderop. Dat was een mooie plek om even
te gaan zitten, besloot ik.
Daar zat ik, omgeven door hoge bomen, starend naar
het vloeiende water, luisterend naar het zachte geruis dat
door de gehele natuur werd voortgebracht. In mij kwamen
gedachten over werkelijkheid en waan omhoog. Ik zag het
schouwspel waar ik midden in zat en wist dat dit de realiteit
was. Zo was de wereld, zoals ik haar op dat ogenblik
waarnam. Dit was echt. Ik dacht vervolgens aan de grote
steden die ik tijdens mijn reis had bezocht, en aan de
ontelbare snelwegen waarover ik gereden had; aan de hoge
kantoorgebouwen, en aan de benzinestations. En ik zei
hardop tegen mezelf: ‘dat was de wereld van de waan.’ Ik
begreep niet zo goed wat ik zojuist had gezegd. Die woorden
waren vanzelf in me opgekomen en ik had ze uitgesproken
voordat ik er over had kunnen nadenken. Maar het was de
waarheid, dat wist ik zeker. Dat was de wereld van de waan.
Opnieuw dreef er een tak voorbij, een iets grotere deze keer.
Net zo gewillig als de vorige dreef hij mee met die langzame
stroom door de eindeloze tijd.
Ik heb nog ruim een uur op die boomstronk gezeten
– soms nadenkend, soms gedachteloos. Toen het genoeg
was, pakte ik de fiets uit het gras en begon ik aan mijn
terugtocht. Ik wilde niet meteen naar huis gaan; ik wilde nog
even het dorp in fietsen om daar wat rond te kijken.

32

Een half uur later zette ik de fiets tegen een van de
zijmuren van de kerk. Van waar ik stond, kon ik een deel van
de begraafplaats achter de kerk zien. Ik aarzelde een moment
of ik erheen zou lopen, en besloot dat ik een andere keer zou
terugkomen om daar te gaan kijken.
Ik liep vanaf het plein meerdere straten in, maar in
welke richting ik ook ging, de rand van het dorp was nooit
ver weg. Zagtebeek was echt een heel klein plaatsje omgeven
door akkers en weilanden. Nadat ik alle straten had gezien,
ging ik zomaar ergens op een bankje zitten. Als ik vanaf hier
naar rechts keek, zag ik een maisveld, en links van mij lag
het dorp. Ik nam een slok water en at een boterham.
En natuurlijk kwamen ook hier allerlei
beschouwende gedachten in me op – en niet alleen
gedachten, ook beelden verschenen in mijn bewustzijn. Ik
stelde me voor dat Zagtebeek onder een onzichtbare koepel
lag, een koepel die het kwaad buitensloot en de goedheid
binnen hield. In deze kleine gemeenschap leefden de mensen
elke dag in het goede en het ware – dat was althans mijn
indruk in deze eerste dagen van mijn verblijf. Natuurlijk was
de dood ook hier aanwezig, zoals overal op aarde, maar die
dood was in dit dorpje niet zo donker en niet zo zwaar als in
de rest van de wereld. Dat was het vreemde aan deze plaats:
er hing een lichtheid in de lucht, een koesterende warmte, en
een mildheid.
Ik moest aan Rafaël van Boschhoven de derde
denken. ‘Ga naar Zagtebeek…,’ had hij gezegd, ‘…daar
wonen goede mensen.’ Hij had me aangemoedigd hierheen
te komen, en ik had me laten aanmoedigen. Dat was nog
maar vijf dagen geleden, bedacht ik, en toch leek het alsof er
al een zee van tijd was verstreken. Hoe dan ook, ik was blij
dat ik hem had ontmoet, daar aan dat meer in Schotland.
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Het is nu vijf uur in de namiddag. Ik zit in mijn
tuinhuis aan tafel. Zojuist heb ik een lekker trappistenbiertje
uit de koelkast gepakt. Als ik dat op heb, ga ik pasta maken
– met kip, prei, peer, dille, room en Italiaanse kaas. En
morgenochtend zal er weer een nieuwe dag beginnen, Deo
volente.
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Zaterdag 23 april 1987, 20:30
Het was vandaag opnieuw zonnig, en bovendien
warmer dan gisteren, en ik had vanochtend niet zo’n zin om
te gaan tuinieren. Liever was ik een stuk gaan fietsen. Maar
ik had Marloes gisteren beloofd dat ik de bloemperken
onkruidvrij zou maken, en dat was ook hard nodig – daarom
ben ik rond elf uur, meteen na het boodschappen doen, toch
maar met de schoffel en de hark aan de slag gegaan.
Toen ik eenmaal een goed werkritme had gevonden,
begon ik er steeds meer plezier in te krijgen. Het was
kalmerend om me zo in te spannen en te zien hoe de schoffel
in een strak tempo door de aarde gleed. De zon stond hoog
aan de hemel en op mijn voorhoofd stonden zweetdruppeltje.
En alles was goed.
Op een zeker moment hoorde ik zachte pianomuziek.
Marloes zat op haar vleugel te spelen. Enkele ramen van haar
huis stonden open en het geluid kon vrijuit naar de tuin
reizen. Ik hield op met schoffelen om beter te kunnen
luisteren. Het was prachtig. Ik kende die muziek, dit was een
van de zes Gnossiennes van Erik Satie – de eerste, meende
ik. In een rustig tempo wandelde de linkerhand van bastoon
naar bastoon, van akkoord naar akkoord. Daar bovenuit
zweefden die elegante melodische fragmenten die me altijd
aan muziek uit de Arabische wereld deden denken.
Ik ging weer verder met mijn werk maar bleef
ondertussen aandachtig toehoren. Marloes speelde nog twee
Gnossiennes, en allebei waren ze bijzonder mooi. Het was
alsof er een onzichtbare, betoverende mist door de tuin
zweefde. Af en toe hield ik op met werken omdat ik alleen
maar wilde luisteren. Eén keer deed ik even mijn ogen dicht.
Na een stilte van een paar minuten, begon ze een
andere compositie te spelen. Deze muziek kende ik niet – zij
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was sneller, energieker, en zo nu en dan onrustiger. Hoewel
dit stuk ook fraai was, vond ik het toch jammer dat Marloes
geen Satie meer speelde. Ik vroeg me af of ik haar binnenkort
een keer kon vragen of ze alle Gnossiennes achter elkaar
wilde spelen. Of zou dat te vrijpostig zijn?
Rond twaalf uur kwam ze met twee glazen naar
buiten. Ze droeg een zachtgele zomerjurk die van boven
strak was en vanaf haar middel losjes om haar heupen en
bovenbenen wapperde. Heel vrouwelijk zag ze er uit. Ik
probeerde niet al te opvallend naar haar te kijken,
‘Heb je zin in ijsthee,’ vroeg ze.
‘Ja, ik heb echt dorst. Dank je.’
‘Asjeblieft.’
‘Goh, ik heb genoten van je recital, Marloes,’ zei ik.
Ik vroeg haar welke componist ze na Satie had gespeeld.
‘Dat was Franz Schubert. Het eerste deel van de grote
sonate in Bes Majeur.’ Ze vertelde dat Franz die muziek vlak
voor zijn dood had geschreven. Dit stuk was haar dierbaar.
‘Heel volwassen muziek voor een man van eenendertig,’
vond ze.
‘Sjonge,’ bracht ik uit, me realiserend dat ik dit jaar
zelf ook eenendertig zou worden.
Marloes had weinig tijd om te praten. Ze moest naar
een repetitie. ‘Fijne middag,’ zei ze voor ze zich omdraaide.
‘Jij ook.’ Ik keek haar na terwijl ze met kleine
charmante stapjes terug naar haar huis liep.
Een uurtje later was ik klaar met mijn werk. Ik
smeerde een boterham en ging daarmee in de schaduw van
de lindenboom zitten. Mijn gedachten gingen over
schoonheid – over de etherische schoonheid van de muziek
die ik had gehoord, en de vrouwelijke schoonheid van
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Marloes zoals ze in haar jurk over het gras naar me toe was
komen lopen. Alle schoonheid was magisch, concludeerde
ik. Alle schoonheid was onbegrijpelijk, onbevattelijk. Zij, de
schoonheid, behoorde toe aan de wereld van het niet tastbare
maar was toch overal in het aardse terug te vinden. Zij kwam
van elders en zij bracht de mensen troost en hoop. En ze
bracht verwondering en plezier, en een gevoel van thuis zijn.
Het was goed daar bij stil te staan.
Toen ik even later op de fiets zat, onderweg naar de
Oude Denckel, nam ik me voor om morgen – zondag – naar
de kerk te gaan. Ik verheugde me erop alle dorpelingen van
Zagtebeek in één ruimte bij elkaar te zien.
Het is nu negen uur geweest, zaterdagavond. Ik ga zo
naar café Kerkzicht. Hopelijk is Gerrit daar ook. Misschien
kunnen we een partijtje biljarten.
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Zondag 24 april 1987, 16:30
De ochtend was bewolkt, droog en zacht. Het was
prima weer om te voet naar het dorp te gaan. Nadat ik mijn
stropdas had gestrikt en mijn colbert aan had getrokken, ging
ik de deur uit. Eigenlijk vertrok ik iets te vroeg want de mis
zou pas over een half uur beginnen, maar ik wilde ruim op
tijd aankomen om de andere mensen uit het dorp te zien
arriveren.
Toen ik het kerkplein naderde zag ik Marloes door de
hoofdpoort naar binnen gaan. Zij was ook naar de kerk
gelopen. Ik bleef nog even buiten staan, omringd door
tientallen mensen in hun zondagse kleren die hetzelfde
deden. Vrijwel meteen kwam de pastoor in zijn groene
kazuifel naar me toe, alsof hij op mij had staan wachten. Hij
gaf me een stevige handdruk.
‘Meneer Molenaar, welkom in Zagtebeek. Ik ben
pastoor Swart.’
‘Aangenaam.’ Dit was een jonge pastoor – ik schatte
hem achtentwintig.
‘Wat ben ik dankbaar dat u bent gekomen. Maar wat
doet het me pijn dat ik de brenger van slecht nieuws ben.’
‘Oh? Wat dan?’ vroeg ik.
‘Wel, we zijn hier gezegend met een koortje van zes
mannen dat de viering altijd opluistert met prachtige
gregoriaanse gezangen. Maar ach, helaas, helaas…, vandaag
is de dirigent ziek.’ Hij keek me strak aan. Zijn gezicht was
een en al droefenis.
‘Ach toch…, niets ernstigs hoop ik?’
‘We hebben goede hoop dat hij volgende week weer
acte de présence kan geven.’
‘Gelukkig maar.’
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‘Meneer Molenaar, het was me een waar genoegen u
de hand te schudden. Nu roept de plicht me de kerk in. Mocht
u ooit nader kennis willen maken, de deur van de pastorie
staat altijd voor u open.’
‘Dank u.’
Hij tilde zijn kleed iets op en liep haastig weg. Over
tien minuten zou de dienst aanvangen. Het werd rustiger op
het plein. De meeste mensen waren al naar binnen. Ik ging
ook een plekje zoeken.
Een uur later stond ik weer buiten. Ik keek om me
heen naar de mensen die met elkaar in gesprek raakten, en
probeerde Marloes te vinden. Ze stond met een vrouw van
rond de veertig te praten; en zo te zien hadden ze het over
mij. Toen pastoor Swart naar buiten kwam en Marloes
aansprak, kwam de andere vrouw direct naar me toe. Ze
droeg een strak grijs mantelpakje en schoenen met hoge
hakken.
‘Wat gezellig om je hier te zien, Thomas,’ zei ze op
hoge en luide toon. ‘Marloes vertelde me dat je in haar tuin
woont.’
‘Dan heeft ze de waarheid gesproken,’ glimlachte ik.
Ze schaterde. ‘Ik heb je een paar dagen geleden al
gezien hoor. Daar.’ Ze wees naar café Kerkzicht. ‘Ik ben met
de kastelein getrouwd,’ zei ze. ‘Helaas krijg ik Piet nooit mee
naar de kerk – maar ja, hij gaat op zaterdagavond altijd heel
laat naar bed, de schat, dus ik begrijp het wel. Toch moet hij
hier af en toe zijn gezicht laten zien, vind je niet? Voeding
voor de geest, en zo. Ach ja, ik ben zijn bazin niet hè? Zou
ik ook niet willen hoor. Ik hou van mannen met een sterke
wil. Zeg Thomas, als ik te veel praat moet je het zeggen
hoor…’
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‘Nee, helemaal niet, ik hou wel van luisteren. Maar
eh, ik heb je naam niet opgevangen.’
‘Oh, waar zijn mijn manieren?’ riep ze geschrokken.
‘Wat onbeleefd van me. Oh, ik heb me nog niet voorgesteld
hè? Wat erg!’ Ze legde haar hand op haar borstkas alsof ze
een schuldbelijdenis ging uitspreken. ‘Annabel,’ zei ze toen
met een lief, zacht stemmetje. ‘Mijn naam is Annabel.’
‘Ik vind het leuk je te ontmoeten, Annabel.’
Ze giechelde. ‘Nou, anders ik wel, Thomas.’
Marloes kwam bij ons staan. ‘Jullie hebben al kennis
gemaakt, zie ik?’
‘Jazeker, dat hebben we. Nietwaar, Thomas?’
‘Hoe kennen jullie elkaar?’ vroeg ik.
‘Nou, eigenlijk kent iedereen elkaar hier in het
dorp…,’ antwoordde Annabel, ‘…maar Marloes en ik
hebben met een paar andere vrouwen een gezellig
leesclubje.’
‘Aha.’
We praatten nog een paar minuten over boeken.
Annabel vertelde dat ze momenteel met De Stille Kracht
bezig waren en dat ze zo genoot van die ouderwetse taal van
Couperus. Op een zeker moment zei Marloes dat ze naar huis
ging.
‘Dan loop ik met je mee,’ zei ik. We namen
vriendelijk afscheid.
‘Ik had je niet ingeschat als een kerkbezoeker,’
merkte Marloes tijdens de wandeling op.
Ik antwoordde dat ik wel af en toe ging maar niet de
gewoonte had elke zondag in de kerkbanken plaats te nemen.
Ik legde uit dat ik zeker in God geloofde maar de kerk als
een aards instituut zag, en dat zij derhalve gebreken had,
zoals al het aardse. Ook legde ik uit dat de christelijke kerken
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naar mijn mening een te beperkt beeld van God hadden. ‘God
is oneindig groot,’ zei ik. ‘Groter dan elk beeld dat wij
mensen ons kunnen vormen.’
‘Daar ben ik het mee eens,’ zei ze. ‘En toch vind ik
het fijn om elke zondagochtend naar de kerk te gaan. De
rituelen en de ruimte brengen me in een stemming waarin ik
nabijheid tot God wil zoeken.’
Ik knikte begrijpend. We naderden de villa.
‘Ik ga zo koffie zetten,’ zei Marloes. ‘Heb je zin in
een kopje? Met een appelflap erbij?’
‘Ja, graag.’ Ik was nog niet bij haar in huis geweest
en wilde wel eens een kijkje nemen.
Via de ruime hal gingen we de woonkamer binnen.
Het was alsof ik in een grotere uitvoering van mijn eigen
kamer stond. De muren waren van hetzelfde zachte wit als
de muren van mijn tuinhuis. Ook hier lag een donkerbruin
gebeitste houten vloer met daarop een crèmekleurig tapijt.
Ook hier was de salontafel rond. En het bankstel was van
hetzelfde bordeauxrood als mijn fauteuils. Terwijl Marloes
koffie zette, liep ik een rondje door de kamer. Ik stond even
stil bij de open haard, en bij de boekenkast. Vervolgens viel
mijn blik op een grote wandtafel gevuld met tientallen
beeldjes van engelen. Daar stonden zeker vijftig porseleinen,
houten of glazen, grote en kleine engelen.
‘Zeer indrukwekkend,’ zei ik toen Marloes met de
koffie en de appelflappen binnenkwam.
We gingen op de bank zitten. Ze vertelde dat ze al
sinds haar vroege jeugd een fascinatie had voor die ‘hemelse
helpers’ en dat ze altijd op zoek was naar meer beeldjes.
Natuurlijk wist ze wel dat engelen er niet werkelijk zo
uitzagen, maar toch inspireerden die beeldjes haar. Ik merkte
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dat ze graag over dit onderwerp sprak en moedigde haar aan
om verder te vertellen.
Ze geloofde in engelen zoals ze in God geloofde. Ook
van engelen konden wij mensen ons geen voorstelling maken
omdat ze te groot en te onbevattelijk waren voor onze kleine
geesten. Wel konden we belangrijke tekens van engelen
opvangen, als we tenminste in staat waren ons daarvoor te
openen. ‘Ze geven ons tekens om ons te helpen,’ zei ze met
stelligheid. ‘Ze geven een richting aan, ze wijzen ons de weg
die we kunnen bewandelen en die ons naar het goede leidt.
Onze gevoeligheid voor de tekens van engelen kunnen we
verhogen door stil te zijn, en te bidden, en de Heilige Geest
te vragen onze ogen te openen.’
Ik hoorde bevlogenheid in haar stem. Haar geloof in
engelen ontroerde me. Naarstig zocht ik naar zinvolle
woorden om te zeggen, maar ik vond ze niet.
‘Genoeg over mij,’ zei Marloes na een paar tellen
stilte. ‘’Vertel eens wat meer over jezelf.’
Dit was een goed moment om het verhaal over mijn
noodlot van vorig jaar te vertellen, vond ik. Bij mijn
verbroken verloving bleef ik niet al te lang stilstaan. De
meeste woorden besteedde ik aan de dood van mijn moeder,
aan de dag waarop het gebeurde en het onuitwisbare beeld
van de auto die haar vlak voor ons raam doodreed. Ik
vertelde dat mijn vader deze ramp niet kon verwerken, en dat
hij zich twee weken later ophing.
Marloes luisterde aandachtig, ook toen ik over mijn
reizen begon. Ik zei dat ik die lange tocht als een avontuur
had beleefd, en dat er zo nu en dan ook eenzame ogenblikken
waren geweest. En ik vertelde dat ik het reizen na een jaar
moe was, en dat ik begon te verlangen naar een vaste plek.
‘Ik vind het fijn dat je mijn tuinhuis hebt uitgekozen
om verder te zoeken naar die vaste plek,’ zei ze. ‘Je hebt een
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bewogen periode achter de rug. Neem zo veel tijd als je
nodig hebt om je thuis te vinden.’
Toen ik rond drie uur in de namiddag naar mijn eigen
woning liep, begon het te regenen. Ik ging op een stoel zitten
en staarde naar de druppels water die tegen het raam
waaiden. Een sombere stemming nam bezit van me. In mijn
hoofd weerklonk het verhaal over de dood van mijn ouders,
zoals ik het tegen Marloes had verteld. En de beelden van
toen nestelden zich weer met pijnlijke precisie in mijn
bewustzijn.
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Reflectie
De oude Thomas was samen met Gijs een paar rondjes door
de tuin aan het lopen. Zojuist had hij het dagboek even
terzijde gelegd. Hij had de eerste vijf stukjes aandachtig
gelezen; en nu had hij een paar minuten nodig om na te
denken.
Zijn schrijfsels van vroeger hadden een keur aan
slapende herinneringen wakker gemaakt, en sommige
dingen hadden hem verrast. Het meest verbaasd was hij door
de passage waarin de jonge Thomas vertelde over een
onzichtbare koepel. Hij stelde zich voor dat er een
beschermende koepel over het dorp lag waardoor al het
goede in die kleine gemeenschap werd behouden, en het
kwaad van de buitenwereld niet tot het dorp kon
doordringen. Natuurlijk was dit een metaforische koepel,
maar klaarblijkelijk had hij destijds het sterke gevoel dat die
plek hem en de andere dorpelingen behoedde voor al te veel
leed. Hij meende dat de dood in Zagtebeek minder donker en
minder zwaar was. De oude Thomas was die gedachten niet
alleen vergeten, ze verbaasden hem ook. Hij had niet
vermoed dat zijn jongere zelf zoiets kon denken.
Samen met Gijs ging hij het huis binnen. Hij gaf zijn
kleine vriend een paar gistsnoepjes, schonk voor zichzelf een
glas appelsap in en liep weer terug naar zijn schommelstoel.
Nadat hij een tevreden blik op de zo mooi door de zon
uitgelichte berkenboom had geworpen, pakte hij het dagboek
weer op.
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Maandag 25 april 1987, 20:10
Het was heel vroeg in de ochtend – rond half zes,
geloof ik – toen ik met samengeknepen vuisten en een
bezweet voorhoofd wakker schrok. Mijn bewustzijn was
geheel gevuld met de scène die zich tijdens mijn slaap had
afgespeeld. Het waren niet alleen de beelden van die
nachtmerrie die mijn hoofd vulden, maar vooral ook de angst
en de afschuw. Zwaar ademend lag ik naar het plafond te
kijken, tevergeefs wachtend op ontspanning.
De droom begon in de stadswijk waarin ik de eerste
negenentwintig jaar van mijn leven heb gewoond. Ik stond
op de hoek van onze straat en wilde naar huis lopen, maar
mijn benen waren stijf en loodzwaar. Slechts met grote
moeite kon ik de ene voet voor de andere zetten. Zo
strompelde ik langzaam vooruit. Toen ik eenmaal bij de
voordeur was aangekomen, had ik moeite om de sleutel in
het slot te steken. Blijkbaar is het toch gelukt want opeens
stond ik in de hal en keek ik vol afgrijzen naar mijn dode
vader die aan een strop in het trapgat hing. Het merkwaardige
was dat zijn gezicht eruitzag alsof hij nog leefde, alsof hij me
nog iets wilde vertellen. Maar ik kon de aanblik niet
verdragen; ik draaide me om en rende naar buiten. Op dat
moment werd ik met een schok wakker.
Ik stond op en zette een kop kruidenthee. Met de
beker in mijn hand staarde ik een kwartier lang uit het raam
naar het ijle ochtendlicht dat langzaam in sterkte toenam.
Daarna ben ik weer naar bed gegaan. Ik wilde graag nog wat
slapen – urenlang, als dat mogelijk was.
Eenmaal terug onder de dekens, merkte ik dat de
nachtmerrie zich wilde voortzetten. Telkens als ik mijn ogen
sloot, hing mijn vader daar weer, in die hal van mijn
ouderlijk huis. En weer leek het alsof hij iets wilde gaan
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zeggen. Eén keer kon ik het opbrengen om naar hem te
blijven kijken, maar er kwam geen woord over zijn lippen.
Hij hing daar maar, bewegingsloos – en ik stond daar maar.
Hoewel ik het gevoel had dat dit verhaal nog niet afgelopen
was, gebeurde er niets meer. Ten langen leste viel ik in een
diepe slaap.
Ook uit die tweede slaap werd ik niet blijgeestig
wakker. De nachtmerrie was weliswaar niet meer
teruggekeerd, maar mijn stemming was nog altijd erg
bedrukt. Nadat ik zeker een uur op en neer door mijn
woonkamer had geijsbeerd – waar ik me ook niet beter van
ging voelen – trok ik mijn jas aan en pakte ik mijn
autosleutels.
Een half uur later voegde ik in op de snelweg. Ik had
de radio afgestemd op de klassieke zender, net op tijd om de
openingstonen van de negende symfonie van Beethoven te
horen. Voor het eerst had ik het gevoel dat deze dag ook iets
goeds kon brengen. Tijdens het luisteren naar de muziek
dacht ik niet meer aan mijn droom. Mijn gemoed kwam tot
rust. Toen het koor uiteindelijk de Ode an die Freude inzette,
zong ik de zin ‘Alle Menschen werden Brüder’ vol hartstocht
mee. Ik stuurde de auto met één hand over het eindeloze
asfalt.
Even na zessen was ik weer thuis. Ik warmde een
restje van de vorige dag op en trok een fles rode wijn open.
Zittend in mijn comfortabele fauteuil, met mijn bord op
schoot mijmerde ik een beetje over de dag. Er was vandaag
iets veranderd, realiseerde ik me. Na vijf sprookjesachtige,
idyllische dagen waarin het erop had geleken dat ik in een
nieuw leven terecht was gekomen, was de oude
werkelijkheid weer teruggekeerd. Ik zette mijn lege bord op
tafel en nipte bedachtzaam van mijn glas.
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Dinsdag 26 april 1987, 17:35
De geur van houtverf hangt nog in het huis. Ik heb
urenlang geschilderd en ik zit nu, aan het einde van de
middag, tevreden naar het resultaat te kijken. Zo direct ga ik
een dagschotel eten in café Kerkzicht want ik heb nu geen
puf meer om te koken.
Vanochtend, na het ontbijt vroeg ik aan Marloes of
ze het goed vond als ik mijn kozijnen aan de binnenkant ging
schilderen, omdat de verf op diverse plaatsen afbladderde.
Dat vond ze prima. ‘In de schuur ligt alles wat je nodig hebt,’
zei ze. ‘Kwasten en schuurpapier en zo, en een paar blikken
met diezelfde zachtgele verf. Dus, ga je gang.’
Om half tien ging ik aan het werk. De radio stond aan
en ik zong elk liedje dat ik kende uit volle borst mee, zoals
Ziggy Stardust van Bowie en Angie van de Rolling Stones.
Toen ik On the road again van Willie Nelson hoorde, kwam
er een keten van gedachten op gang. Allereerst herinnerde ik
mij dat ik gisteren in de auto enthousiast met Beethoven had
meegezongen. Dat deed me vervolgens denken aan een dag
in Italië, vorig jaar, toen ik tijdens een lange autorit alleen
maar naar Italiaanse operamuziek had geluisterd en me
daarbij sterk als een koning had gevoeld. En zo kwam ik
weer bij andere reisdagen terecht, zoals die lange tocht in mei
naar Sevilla, en die rit van het Taunusgebergte naar
Schleswig-Holstein, door een dikke herfstige mist. Ik had
heimwee naar de gevoelens van kracht en vrijheid die ik op
zulke reisdagen altijd had. Ik verlangde naar die
versterkende
gevoelens
van
zorgeloosheid
en
onaantastbaarheid.
Tijdens de lunchpauze pakte ik een kaart van Europa
uit een van mijn reistassen, en legde die voor me op de grond.
Terwijl ik mijn boterham at, liet ik mijn ogen over het
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continent dwalen. Ik kwam uit bij Ierland, waar ik nog nooit
was geweest. Daar zou ik een mooie rondreis kunnen maken,
dacht ik. In mijn fantasie zag ik een lange, slingerende weg
door een groen heuvellandschap. Ik zag ruige kusten en oude
kerkjes. De verte lonkte naar mij.
Tegelijkertijd maakten deze mijmeringen me
onrustig. Als ik me weer naar verre horizonten wilde
begeven dan zou ik deze charmante plek moeten verlaten. Ik
was het afscheid nemen zo langzaam aan een beetje beu – en
dat was iets nieuws, besefte ik. In mij was een nog onbesliste
strijd gaande. Nog niet eerder was ik me daar zo helder
bewust van geweest. Nog niet eerder had ik daar woorden
aan kunnen geven. Ik vouwde de kaart van Europa weer op
en stopte hem terug in de tas, onder mijn winterkleren.
Ongeveer een uur later, toen ik in de slaapkamer
stond om dat kozijn te schilderen, zag ik door het glas dat
Marloes in de tuin was en rustig langs de bloemperken
slenterde. Ze zag er lief uit in haar witte kanten bloes en
blauwe rok. Haar gezicht was vredig. Omdat ik niet wilde
dat ze me zag, deed ik een paar stappen naar achteren. Zo
bleef ik bijna een kwartier staan kijken, tot ze weer naar
binnen ging, een beetje vrede in mijn hart achterlatend.
Toen ik de verfspullen een paar uur later terug naar de schuur
bracht, concludeerde ik dat ik me echt moest houden aan de
afspraak die ik met mezelf had gemaakt, om minstens twee
maanden in dit tuinhuis te blijven.
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Woensdag 27 april 1987, 22:45
Ik was een roman aan het lezen toen er op de deur
werd geklopt. Het was Marloes met in haar handen een bord
avondeten: gebraden kip, gebakken aardappels, gekookte
sperziebonen en een schaaltje appelmoes. Ik keek verbaasd
op de klok; het was pas vier uur in de namiddag.
‘Je kunt het straks in een pan opwarmen,’ zei ze. ‘Ik
wilde het alvast brengen, zodat je weet dat het eten al klaar
is.’ Ze glimlachte verlegen.
‘Fijn, dan hoef ik geen boodschappen te doen. Dank
je wel. Zeg, ik heb juist thee gezet. Drink je een kopje mee?’
‘Ja, lekker.’ Ze ging in een van de fauteuils zitten.
‘Wat ben je aan het lezen, Thomas?’ vroeg ze.
‘Jane Austen, Sense and Sensibility.’
Marloes pakte het boek van de salontafel, sloeg het open en
las de korte tekst die met blauwe inkt op de titelpagina was
geschreven: ‘Uit liefde, Lisette. Kerstmis 1985.’
‘Cadeautje van mijn ex-verloofde,’ zei ik. ‘Toen was
alles nog koek en ei.’
‘Ach ja, da’s waar ook, jij bent verloofd geweest.
Vertel eens wat over haar, als je wilt.’
‘Wat zal ik zeggen? Ze was zachtaardig, en timide,’
begon ik. ‘Warm, en zorgzaam. Maar ook een onzekere
vrouw die altijd haar best deed om bij iedereen geliefd te
zijn. Ze zei vaak “sorry” en wilde dat alles voortdurend
zonnig en harmonisch was.’
‘Zoals veel vrouwen,’ merkte Marloes op.
Ik knikte. ‘Had ik je al verteld dat ze verliefd werd op
haar baas?’
‘Ja, dat heb je kort vermeld.’
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‘Ze ging conflicten altijd uit de weg – daarom heeft
ze het zo lang geheim gehouden. Ze was ook bang voor haar
eigen schuldgevoel. We waren tenslotte al verloofd.’
‘Wat waren jullie plannen voor de toekomst?’
‘We wilden allebei een traditioneel huwelijk – met
kinderen, en later hopelijk kleinkinderen. Ik zou kostwinner
zijn, en zij huisvrouw en moeder.’ Ik liet een korte stilte
vallen. ‘En nu is zij de maîtresse van een getrouwde man; en
ik ben een vagebond.’ Ik keek Marloes aan, niet wetend wat
nog te zeggen.
‘Hield je van Lisette?’ vroeg ze met een peinzend
gezicht.
‘Ja, maar het vreemde is dat ze tijdens mijn reis niet
zo vaak in mijn gedachten is opgedoken.’
‘Dat is opmerkelijk.’
We namen een tweede kopje thee en raakten in
gesprek over literatuur. Ik zei dat ik naast Jane Austen ook
veel van Marcel Proust hield, en Gabriel García Márquez.
Marloes was een fan van de toneelschrijver Tennessee
Williams. Ze had alles van hem gelezen en gezien.
‘Wat is zijn beste toneelstuk, volgens jou?’ vroeg ik.
‘Cat on a Hot Tin Roof,’ antwoordde ze.
‘Dat ken ik niet.’
Ze vertelde dat Williams in dit stuk op een
intrigerende manier verhaalt over een Amerikaans gezin dat
succesvol lijkt maar dat van binnenuit weg dreigt te rotten
door hebzucht, oppervlakkigheid, leugenachtigheid, lust en
onderdrukking. De auteur laat, volgens Marloes, op
onbarmhartige wijze zien dat onze eeuw lijdt aan een enorme
morele aftakeling.
‘Dat doet me denken aan iets wat jij vorige week zei,’
reageerde ik. ‘Je zei dat we volgens jou niet in een tijd van
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vooruitgang leefden, zoals iedereen lijkt te geloven, maar in
een tijd van achteruitgang en geestelijke verarming. Dat
vond ik een wonderlijke mening.’
‘Ja, dat is de tragiek die ik zie in de buitenwereld, in
de wereld buiten Zagtebeek – de tragiek van verarming en
vereenzaming.’ Ze ging wat meer rechtop zitten en staarde
een paar tellen naar het raam. ‘Wat verlangt de mens in dit
leven?’ vroeg ze zich hardop af. ‘Niet alleen lichamelijk
welbevinden, maar ook het gevoel van volkomen thuis zijn
in de wereld. We willen thuis zijn in de natuurlijke orde van
de dingen. We verlangen ernaar een deel te zijn van de
mensheid, van de gehele mensheid door de eeuwen heen,
inclusief de doden en de ongeborenen – en we willen dus niet
als geïsoleerd individu een dolend bestaan leiden. We
hebben het nodig in iets groters op te gaan, in de
geschiedenis en de eeuwigheid, en het transcendente. Ik
geloof dat onze kleine gemeenschap die waarheden nog kent,
en wil behouden.’
‘Ja, Zagtebeek is een enclave van warme
menselijkheid en verbondenheid,’ zei ik zachtjes. Tijdens het
luisteren was er een golf van ontroering door me heen
gegaan. Ze had iets waars gezegd, voelde ik aan, ook al kon
ik mijn vinger nog niet op die waarheid leggen.
We schonken nog een keer thee in en babbelden nog
wat verder over boeken en schrijvers.
Om half zeven zeiden we tegen elkaar dat we best
trek hadden.
‘Zullen we samen eten?’ vroeg ik.
‘Ja, gezellig. Ik heb nog wat meer restjes in de
koelkast – rijst met saté, gebakken groenten, gebakken
banaan en nog wat zoetzuur varkensvlees. Hoeft alleen maar
opgewarmd te worden. Laten we alles gewoon op tafel
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zetten; en dan nemen we overal een hapje van. Ik ben zo
terug.’
‘Oké, dan trek ik alvast een flesje wijn open.’

52

Donderdag 28 april 1987, 16:10
Het was vandaag bewolkt maar de lucht was
aangenaam zacht, en het was volkomen windstil – een mooie
dag om naar het dorp te gaan en de begraafplaats te
bezoeken. Ik zette mijn fiets aan het begin van de middag
tegen de zijmuur van de kerk en wandelde rustig naar de
ingang van het kerkhof. Nadat ik door de poort was gegaan,
bleef ik een moment stilstaan om te kijken naar het terrein
dat was omkaderd door een smeedijzeren hek. Ik keek naar
de oude bomen en de struiken, en naar de honderden kleine
en grote grafmonumenten, keurig in rijen geordend. Er
waren zes parallelle zandpaden, elk met graven aan
weerszijden. Terwijl ik zo stond te turen, werd ik getroffen
door de plechtige stilte die in deze open ruimte hing. Het was
alsof de aarde en de lucht verzadigd waren met een magische
sereniteit.
De wandelpaden waren genummerd van een tot en
met zes. Ik begaf me op het eerste pad, slenterde langzaam
voort en keek links en rechts naar de grafstenen. Sommige
waren al oud, zoals het graf van Adriana Nefkens die van
1843 tot 1899 in Zagtebeek had geleefd, of het gezamenlijk
graf van Jan en Mientje die in 1902 slechts een maand na
elkaar waren gestorven. ‘Zij leven samen verder in de
hemel,’ stond op hun steen geschreven. Het viel me op dat
op veel graven beelden van engelen waren geplaatst. Op
enkele grafmonumenten was een afbeelding van de
overledene aangebracht, wat in mijn ogen geen verrijking
was omdat ik het mooier vond als alleen de naam naar de
overleden mens verwees, omdat die naam meeromvattend
was dan een foto van het gezicht, die slechts een
momentopname was.
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Ik had het einde van het eerste pad bereikt en liep
terug via het tweede. Terwijl ik alle grafstenen bekeek,
genoot ik van de rust die hier alom tegenwoordig was. Ik
moest denken aan de zielen van al deze overledenen, en ik
vroeg me af hoe het nu met hen ging. Als sterveling op aarde
was het voor mij onmogelijk om me een voorstelling te
maken van het hiernamaals, maar ik vermoedde dat daar, aan
gene zijde, ook zo’n prachtige rust zou heersen, net als hier
op dit oude kerkhof. En die gedachtegang bracht me naar
mijn moeder en mijn vader. Ik kon hier, in deze bezonken
sfeer, in kalmte en vrede aan hen denken, en dat deed me
goed. Een herinnering aan mijn vroege kindertijd verscheen
in mijn bewustzijn. Mijn ouders en ik waren een dagje op het
strand, in Zeeland. Daar waren pony’s waarop de kinderen
onder begeleiding een eind langs de branding konden rijden.
Ik kreeg er geen genoeg van en vroeg telkens opnieuw geld
voor een volgend ritje op mijn favoriete pony. En mijn
ouders genoten van mijn blijdschap, en ze gaven dat geld
elke keer.
Met die herinnering in gedachten arriveerde ik bij het
einde van het tweede pad. Daar zag ik de pastoor in zijn lange
zwarte gewaad. Hij stond bij de poort uitbundig naar me te
zwaaien. Ik ging naar hem toe.
Meneer Molenaar, wat een vreugde geeft het me u
weer tegen het lijf te lopen,’ zei hij onder het handen
schudden. ‘Ik zag u daarginds wandelen en heb hier op u
gewacht. Wat vindt u van de laatste rustplaats van de
Zagtebeekers?’
‘Heel fraai. De lucht is hier doordrenkt met vrede.’
‘Wat zegt u dat mooi! Doordrenkt met vrede. Ja, dat is wat
ik ook voel.’
‘En zo te zien is dit kerkhof al behoorlijk oud,’ zei ik.
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‘Dat kan ik beamen, meneer Molenaar. Het is in de
achttiende eeuw aangelegd, toen de dorpelingen behoefte
kregen aan een eigen stuk land om hun doden te begraven.’
‘Omdat het dorp groeide, neem ik aan…’
‘Jazeker. Kan ik u verblijden met een beetje
geschiedenis?’
‘Graag.’
Pastoor Swart vertelde dat op deze plek reeds in de
middeleeuwen een boerengehucht bestond dat met de naam
Saegtenbeecke werd aangeduid. In de tijd van de romaanse
bouwstijl had hier al een stenen kerkje gestaan, precies op de
plaats waar nu de neogotische kerk stond.
‘We zijn hier best een beetje trots op onze
geschiedenis,’ glunderde hij.
‘Daar is niks mis mee,’ meende ik.
‘Om een voorbeeld te geven…,’ ging de pastoor in
zijn enthousiasme verder, ‘…de stamboom van de overleden
man van Fieneke gaat terug tot het jaar 1756, heeft ze me
eens verteld. Al die voorouders, zeven generaties, woonden
hier in Zagtebeek.’
‘Interessant,’
reageerde
ik.
‘Maar
dan
vertegenwoordigen haar zoon Klaas en zijn zus dus de
achtste generatie…’
‘Inderdaad. Nu u het zegt. Daar had ik nog niet bij
stilgestaan. Onze Lieve Heer heeft u gezegend met een snelle
geest, geloof ik.’ Hij glimlachte.
Op dat moment sloeg de kerkklok twee uur.
Pastoor Swart keek verward omhoog. ‘Oh is het al zo
laat?’ vroeg hij. ‘Oh, ik moet de biecht afnemen. Mijn
excuses voor dit abrupte afscheid. Mag ik u zondag weer in
de kerk verwelkomen? Enfin, ik moet er als een speer
vandoor. Dag meneer Molenaar. Tot weerziens.’
‘Dag meneer pastoor. Tot gauw.’
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Hij tilde zijn gewaad op en spoedde zich naar de kerk,
waar een van zijn parochianen vermoedelijk al in de
biechtstoel zat te wachten. Ik besloot dat ik voor vandaag
genoeg van de begraafplaats had gezien. Ik zou wel een
andere keer terugkomen en met wandelpad drie verdergaan.
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Vrijdag 29 april 1987, 17:55
Vanochtend hebben Marloes en ik samen in de tuin
gewerkt. Ik zag haar vlak na mijn ontbijt met de
heggenschaar uit de schuur komen, en omdat ik nog geen
flauw idee had wat ik met deze dag zou gaan doen, vroeg ik
haar of ik misschien kon helpen.
‘Eh, ja…, natuurlijk,’ zei ze. ‘Heb je zin om het gras
te maaien?’
Tien minuten later waren we allebei aan het werken.
Zij fatsoeneerde de struiken en de haag, en ik maakte het
gazon weer toonbaar. We hadden er allebei plezier in om
samen bezig te zijn, merkte ik. Als ik met de grasmaaier bij
haar in de buurt kwam, hoorde ik haar zingen – en niet veel
later was ik ook aan het zingen. Af en toe stonden we even
bij elkaar, vrolijk babbelend, om daarna weer goed gemutst
verder te gaan.
Omdat Marloes haar werk eerder klaar had dan ik,
ging zij alvast naar binnen om voor ons een warme lunch te
bereiden. Toen ik een half uurtje later bij haar in de keuken
kwam, rook het naar knoflook en spek. Ze had in die korte
tijd een pan spaghetti carbonara gemaakt. De tafel was
gedekt, inclusief servetten en een fles koele witte wijn.
‘Heerlijk,’ zei ik toen we gegeten hadden. ‘Echt
lekker, Marloes.’
Ze glimlachte verlegen. ‘Dank je wel.’
Terwijl we nog een half glaasje wijn dronken,
kwamen we over haar overleden echtgenoot te spreken – dat
wil zeggen, ik vroeg haar of ze iets over hem wilde vertellen,
als het niet te pijnlijk was.
‘Het ís pijnlijk…,’ zei ze, ‘…maar ik wil het, want
het doet me altijd goed.’
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Al op de lagere school waren Marloes en Anton een
stelletje. Tijdens het speelkwartier waren ze altijd samen.
Dat sommige klasgenoten grapjes over hen maakten, en op
het schoolplein riepen dat de tortelduifjes elkaar een kusje
moesten geven, deerde hen niet. Dat maakte hun band alleen
maar hechter.
Ook op de middelbare school waren ze
onafscheidelijk. Ze maakten samen hun huiswerk; en toen ze
wat verder in hun tienerjaren waren, gingen ze regelmatig in
een nabij gelegen stad naar de bioscoop om daarna nog wat
te drinken in een café. Zo langzaam aan begonnen ze te
voelen dat hun relatie wel eens een heel leven zou kunnen
duren, en daar spraken ze ook over met elkaar.
Na het eindexamen ging Anton bouwkunde studeren
in het westen van het land. Hij had de ambitie om architect
te worden en in de toekomst misschien, als hij genoeg
ervaring had opgedaan, een eigen architectenbureau te
beginnen. Die studie betekende wel dat hij op kamers ging
wonen en alleen in de weekends in Zagtebeek was. Maar
door het gemis werd hun liefde alleen maar sterker. Na zijn
afstuderen maakten de geliefden in het dorp bekend dat ze
verloofd waren – en een jaar later, in 1985, trouwden ze.
‘We waren zo gelukkig,’ zei Marloes. ‘Anton vond vrijwel
meteen een baan, en als hij na een jaar een vaste aanstelling
zou krijgen, zouden we aan kinderen beginnen.’
‘Maar dat is er dus niet van gekomen,’ zei ik.
‘Nee.’
‘Wat is er gebeurd?’
Marloes vertelde over een fatale avond, ongeveer een
jaar geleden. Het regende erg hard en Antons moeder, die
weduwe was, belde hem op omdat ze een lekkage in haar
slaapkamer had. Hij ging naar haar toe om te kijken of hij
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iets kon doen. Ondanks protesten van zijn moeder klom hij
op het dak in de hoop dat hij het lek kon dichten.
‘Vermoedelijk is hij gestruikeld of uitgegleden,’ zei
Marloes. ‘In elk geval vond zijn moeder hem liggend op de
plavuizen voor het huis.’
‘Was hij meteen dood?’ vroeg ik.
‘Nee, hij heeft nog een paar dagen in coma gelegen.
Daar is hij niet meer uit ontwaakt.’
‘Het spijt me dat je dit hebt moeten meemaken,’ zei
ik zachtjes.
‘Ik heb de eerste vier maanden enorm veel gehuild,’
zei ze. ‘Dat is voorbij. De pijn zal nooit helemaal weggaan,
maar ik kan het leven weer omhelzen. Ik kan de schoonheid
weer zien.’
We besloten de fles leeg te schenken.
‘Op Anton,’ zei ik met geheven glas.
Een uurtje later gingen we samen nog even naar de
tuin kijken. We vonden dat hij er weer piekfijn uitzag. Ik zag
dat Marloes blij was. Tevreden liep ik terug naar mijn huis.
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Zaterdag 30 april 1987, 15:55
Het was een mooie ochtend voor een fietstocht. De
atmosfeer was zacht en stil. Er dreven een paar witte wolken
door de lucht, maar de zon had volop ruimte om haar stralen
naar het aardoppervlak te zenden. Via een lange omweg –
over smalle landwegen, langs kleine boerderijen – arriveerde
ik bij de Oude Denckel, een van mijn favoriete
bestemmingen. Daar in dat loofbos, op dat stukje oever bij
de brug ging ik op mijn boomstronk zitten om naar het
voorbij stromende water te turen.
Ik begon te mijmeren over een uitspraak van
Marloes. Gisteren tijdens de lunch zei ze dat ze het leven
weer kon omhelzen. Die woorden waren in mijn hoofd
blijven hangen. Ze gaven me een gevoel van ongemak omdat
ik besefte dat ik dit over mezelf niet kon beweren. Sinds het
drievoudig drama van vorig jaar werd ik door onrust
voortgedreven – opgejaagd zou je kunnen zeggen – en die
opgejaagdheid weerhield me ervan het leven te omhelzen. Ik
was me hiervan bewust, maar het kwam me voor dat ik er
niets aan kon veranderen. Toen ik destijds aan mijn reis
begon, hoopte ik dat ik de rust die me heel mijn leven had
vergezeld, en die ik op dat moment kwijt was, na verloop van
tijd zou terugvinden. Nu, een jaar later was ik in een prachtig
dorp verwelkomd door ongelooflijk aardige mensen, en toch
was er in de diepte van mijn hart nog geen vrede te bekennen.
Ik vroeg me af of ik door het noodlot was veroordeeld tot een
leven vol onrust, en of ik me daar bij zou kunnen neerleggen.
Of was er toch nog een pad dat me terug kon brengen naar
de vrede? Kon ik ergens een teken vinden dat me de weg zou
wijzen – en zo ja, waar dan in hemelsnaam? Ik staarde naar
het gladde wateroppervlak en zag enkel de weerspiegeling
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van de wolken in de lucht. Vandaag zou ik dat teken in elk
geval niet vinden.
Toen ik thuiskwam werd ik verrast door iets moois
dat mijn gemoed weer wat zonniger maakte. Op de stoep bij
mijn voordeur stond een vaas met gele tulpen. Aan een van
de stelen hing een briefje van Marloes: ‘Dank je voor je hulp
in de tuin. En dank je voor je luisterend oor.’
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Zondag 1 mei 1987, 17:15
Pastoor Swart mag tevreden zijn want hij heeft mij
deze zondag weer in de kerk gezien. Ik had gisteravond zelfs
de wekker gezet om er zeker van te zijn dat ik me niet zou
verslapen. Vanochtend, na het douchen en het ontbijt trok ik
mijn netste kleren weer aan. Ik klopte bij Marloes op de deur
maar zij was al vertrokken. Dus wandelde ik in mijn eentje
rustig het dorp in.
De heilige mis begon tien minuten te laat. Toen de
pastoor met zijn misdienaars de goed gevulde kerkruimte
binnenkwam, zag ik aan zijn licht opgejaagde gezicht dat hij
zich had moeten haasten. Ik moest glimlachen om deze man.
Overigens herstelde hij zich snel. Na het openen van de
dienst met het kruisteken, werd zijn gelaatsuitdrukking kalm
en plechtig.
Blijkbaar was de dirigent van het gregoriaans koor
weer van zijn ziekte hersteld want het Kyrie Eleison werd
deze zondagochtend gezongen door zes oude mannen in
donkergrijze pakken met blauwe stropdassen, onder leiding
van een iets minder oude man, ook in een donkergrijs pak en
met een blauwe stropdas. Ze zongen best goed, vond ik – een
beetje bibberig in de hoogste regionen maar verder
behoorlijk zuiver. Ik genoot van de eeuwenoude melodieën
die in de galmende ruimte schitterend tot leven kwamen. Ik
was blij dat ik erbij was.
Het eerste kwartier kon ik geen weerstand bieden aan
de neiging om veel om me heen te kijken en naar bekenden
te zoeken. Marloes zat helemaal voorin, naast Annabel. Een
paar rijen daarachter zat Gerrit, die ook veel om zich heen
keek. Fieneke en Klaas zaten juist helemaal achter in de kerk.
De oude vrouw had een grappig, ouderwets hoedje op, wat
haar goed stond. Haar zoon zat nors voor zich uit te kijken.
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Op een zeker moment schreed pastoor Swart met
langzame, bedachtzame stappen naar de preekstoel. Hij
schraapte zijn keel een paar keer achter elkaar, en begon.
‘Waarde parochianen, vandaag wil ik me samen met u
verdiepen in twee vragen die ons allemaal wel eens
bezighouden. Wat is God? En: Wie is God? En terwijl ik op
die vragen reflecteer, beste gelovigen, wil ik me stevig
vasthouden aan drie van de vele zuilen die God dragen, te
weten: schoonheid, goedheid en waarheid. Alleen via zulke
bruggen naar God – zoals ik deze begrippen ook wel eens
noem – kunnen we Hem wat beter leren kennen. Staat u me
toe dat ik begin met de schoonheid.’
Het kerkvolk was muisstil. Pastoor Swart had een
spreekstem waarmee hij de aandacht van een grote groep
mensen makkelijk vasthield. Ook ik luisterde geboeid naar
zijn betoog.
Hij vertelde dat er in het leven verschijnselen waren
die niet wetenschappelijk bewezen konden worden. De
schoonheid was zo’n verschijnsel. Zij, de schoonheid, kon
enkel via de zintuigen ervaren worden. Wie er de ogen en
oren voor had, zag en hoorde haar overal – niet alleen in de
natuur maar ook in de kunst, de muziek, de architectuur, de
poëzie. En die schoonheid wás God. Zij was een uitdrukking
van God die door de dingen heen straalde, die via de aardse
manifestaties tot ons kwam en ons vreugde gaf. ‘Ik hou
bijvoorbeeld van de muziek van Wolfgang Amadeus
Mozart,’ zei hij. ‘Als ik naar een van zijn sonates of
symfonieën luister, dan hoor ik God die zich in het mysterie
van de schoonheid aan mij openbaart. En ik ervaar Hem ook
in de wonderlijke gregoriaanse melodieën die ons hier in de
kerk door ons eigen koor worden geschonken. Dank u wel,
heren – en dank U wel, God.’
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Vervolgens ging hij verder met het tweede aspect van
God, de goedheid. Hij zei dat de goedheid, net als de
schoonheid, God zelf was die zich in mensenlevens tot uiting
bracht – onbewijsbaar maar voor iedereen voelbaar. We
voelden de aanwezigheid van God in de liefdevolle zorg die
mensen voor elkaar hadden. ‘Ik voel het…,’ zei hij, ‘…als ik
zie dat iemand een gulden of een rijksdaalder aan een
dakloze medemens geeft, of aan een straatmuzikant. Ik voel
het ook – heel diep zelfs – als ik een moeder zie die haar kind
vasthoudt, en streelt, en kust. Ik voel God in de goedheid
waarmee een mens voor een huisdier zorgt. En ik voel Hem
als ik zie dat we een ander bijstaan als die persoon onze hulp
nodig heeft. Beste mensen, in al die kleine en grote gebaren
komt God ons als een warme golf tegemoet. Het is zinvol als
we daar zo nu en dan bij stilstaan.’
De derde en laatste brug naar God was de waarheid.
Pastoor Swart betreurde het dat er in onze tijd zo veel mensen
waren die beweerden dat de waarheid niet bestond, of dat zij
slechts relatief was. ‘Ik heb mijn waarheid en jij de jouwe,’
hoorden we onze tijdgenoten vaak zeggen. De pastoor
verzette zich tegen deze visie die hij een ‘postmoderne
dwaling’ en een ‘aardse illusie’ noemde. Hij zei dat wij God
konden vinden door de waarheid te zoeken. ‘Natuurlijk zijn
wij mensen beperkt,’ zei hij. ‘We kunnen niet de gehele
waarheid bevatten. Beschouw de waarheid maar als een
diamant met oneindig veel facetten. Als we een van die
facetten in beeld hebben, zien we de andere niet meer. Maar
dat geeft niet, want elke keer als we zo’n klein stukje
waarheid vinden, is God ons nabij.’
Hij besloot zijn preek met het verzoek aan de
aanwezigen om de komende week elke dag even stil te staan
bij de schoonheid, de goedheid en de waarheid. En hij vroeg
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of we op die momenten even tot God wilden bidden om Hem
te vertellen dat we Zijn aanwezigheid voelden.
Op het kerkplein kwam Fieneke naar me toe.
‘Goedemorgen Thomas.’
‘Hallo Fieneke. Waar is Klaas?’
‘Die is al naar huis. Hij houdt niet zo van het napraten
op het plein. Ik denk dat hij al op zijn stoel bij het aquarium
zit. Hij kan uren naar die vissen kijken.’
Ik wist even niet wat ik moest zeggen. ‘Wat een leuke
hobby,’ bracht ik met moeite uit.
‘Hij is een beetje anders,’ zei ze met moederlijke
zachtheid in haar stem. ‘Dat heb je wel gemerkt, hè
Thomas?’
‘Eh…, nee hoor,’ loog ik.
‘Jokkebrok,’ zei ze met een glimlach.
Ik lachte beschaamd terug.
‘Toen hij jong was, wilde hij heel dolgraag
verkering,’ ging ze verder. ‘Dat lukte aanvankelijk ook wel,
maar na een tijdje liepen de meisjes allemaal bij hem weg.
Echt allemaal – omdat hij zo kortaf was, en helemaal niet
attent en oplettend, en ook niet romantisch. Het duurde nooit
meer dan een paar maanden. En nu hij een oudere vrijgezel
is, is hij boos – boos op het leven, boos op God.’
‘Dat vind ik heel jammer voor hem,’ zei ik, en dat
meende ik. ‘Ik hoop dat hij toch nog eens een leuke vrouw
tegen het lijf loopt.’
‘Hier in Zagtebeek ken ik niemand die bij hem past,’
zei ze gelaten, kijkend naar de kerkgangers op het plein.
Hoewel ik me vereerd voelde omdat ze me in
vertrouwen had genomen, vond ik het ook wat
ongemakkelijk. ‘Zeg Fieneke, even wat anders,’ zei ik. ‘Ik
heb vanochtend mijn laatste koffie opgemaakt. ‘Zou ik even
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met je mee kunnen lopen naar de winkel? Het is wel zondag,
maar…’
‘Natuurlijk jongen! Kom maar mee.’
‘Terwijl ik naar de verschillende koffiemerken keek
en twijfelde welk pak ik zou nemen, zag ik in mijn ooghoek
dat Fieneke een nieuwe spreuk op haar schoolbord schreef.
Ik liep naar haar toe.
‘Hoe zou het vandaag met God gaan?’ stond er.
‘Hmm…, stof tot nadenken,’ zei ik.
‘Ach ja,’ reageerde ze. ‘God heeft altijd aandacht
voor ons, maar vragen wij ons wel eens af hoe het met Hem
gaat? Ik dacht het niet.’
Ik knikte nadenkend.
‘Neem die koffie maar mee,’ zei ze. ‘Betalen komt
later wel want de kassa is nu op slot.’
‘Dank je. Fijne zondag, Fieneke.
‘Dag Thomas.’
Onderweg naar huis bedacht ik dat ik Fieneke echt
graag mocht. Misschien sprak ze wel een tikkeltje te vrijelijk
over de problemen van haar zoon maar ik besefte heel goed
dat ze van hem hield, en dat ze zich wel eens zorgen maakte
over hem. Ja, Fieneke was dol op roddeltjes, maar ze was een
lieve vrouw, en een wijze vrouw. Met die gedachten kwam
ik bij de villa aan. Ik zwaaide in het voorbijgaan naar
Marloes, die bij het raam stond om de planten water te geven,
en ik ging het tuinhuis binnen om koffie te zetten.
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Maandag 2 mei 1987, 21:35
Na een paar malse regenbuien, die de hele ochtend in
beslag hadden genomen, klaarde de lucht in de loop van de
middag op. Rond drie uur, toen de zon doorbrak, had ik zin
om op het kerkplein te gaan kijken of er bekenden waren. En
misschien wilde ik ook nog wel even het dorp uit rijden om
de opgefriste weilanden te zien. Ik stapte in de auto – en twee
minuten later stond ik bij de kerk.
Walter rende op me af om me te begroeten. Hij kwam
juist van school. Nadat we een paar minuten over voetbal
hadden gekletst, en daarna nog een paar minuten over auto’s,
vroeg ik hem of hij een stukje met me mee wilde rijden. Ja,
dat wilde hij wel.
Met grazende koeien aan weerszijden van de auto
waren we de enige mensen in het hele landschap. Ik stopte
de auto op een recht stuk weg en keerde me naar Walter.
‘Wat denk je, jongen? Zou je een stukje kunnen
sturen?’
Hij keek me met open mond aan. ‘Echt?’ vroeg hij.
Ik knikte en zei dat hij tussen mijn benen moest
komen zitten. Ik schoof de stoel wat naar voren zodat hij
goed bij het stuur kon.
‘Ben je er klaar voor?’
‘Ja.’
Ik gaf een beetje gas, trok langzaam op en hield
Walters handen in de gaten. Stapvoets reden we over de
smalle landweg. Het ging prima. Geen enkel moment
dreigden we de berm te raken.
‘Goed zo,’ zei ik.
Toen we een bocht naderden, bracht ik de wagen tot
stilstand.
‘Dat heb je goed gedaan, Walter.’
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Hij ging weer op de passagiersstoel zitten en keek me
met een brede glimlach aan. ‘Het was leuk,’ riep hij.
‘Ik heb een idee,’ zei ik.
Ik reed terug naar het dorp en stopte voor de villa van
Marloes. ‘Kom maar weer achter het stuur zitten,’ zei ik
tegen Walter. Toen hij daar zat, claxonneerde ik een paar
keer. Marloes kwam naar buiten. We zwaaiden allebei naar
haar. ‘Doe je best, Walter,’ zei ik. Langzaam bracht ik de
auto weer in beweging, en ik zag dat Marloes plezier had.
We reden door tot we weer bij een bocht aankwamen.
‘Zo knul, dat was je eerste rijles.’
Zijn gezicht was een en al blijdschap. ‘Ik vind het
leuk dat je naar ons bent gekomen,’ zei hij.
Ik vertelde dat ik in Schotland van een oude man had
gehoord dat ik naar Zagtebeek moest gaan. ‘Die man heeft
hier in het dorp gewoond. Misschien ken je hem wel. Rafaël
van Boschhoven de derde?’
‘Nee, ken ik niet.’
‘Maakt niet uit. In elk geval vertelde hij me dat hier
goede mensen wonen, en hij had gelijk.’ Ik kneep Walter
even in zijn schouder. ‘Zo, en nu breng ik je naar huis,
jongeman.’
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Dinsdag 3 mei 1987, 23:45
Aan het begin van de avond ging ik café Kerkzicht
binnen om daar wat te eten, en ik verbaasde me over de
drukte die ik zag. Alle tafels waren bezet, vooral door
kaartspelers. Gelukkig vond ik nog wel een vrije kruk aan de
bar, zodat ik in ieder geval kon zitten. Aan de andere kant
van de toog stond Annabel in een groene jurk en een witte
schort.
‘Hé hallo,’ zei ik.
‘Dag Thomas, wat gezellig dat je er bent.’
‘Goh, werk je vanavond in het café?’
‘Ja, de eerste dinsdag van de maand is de vaste avond
van de klaverjasvereniging. Dan help ik mijn man Piet altijd
omdat het café dan helemaal vol zit. Dat vind ik niet
vervelend hoor, ik doe het graag.’ Ze legde haar hand op haar
borstbeen. ‘Uit liefde,’ zei ze. ‘En het is weer eens wat
anders dan voor de kinderen zorgen en zo. Het zijn wel
schatten hoor, daar niet van. Je zou de jongste eens moeten
zien. Echt een poppen- en jurkjesmeisje. Mijn moederhart
is… – oh nee…, wat ben ik weer aan het ratelen, hè? Foei,
Annabel.’
Ze hield haar hand even voor haar mond en keek me
schuldbewust aan. ‘Eh, kan ik iets voor je betekenen,
Thomas?’ vroeg ze toen, beheerst en kalm.
‘Een biertje…, en een dagschotel graag.’
‘Okidoki.’
Terwijl Annabel weer aan het werk was, keek ik rond
in het café. De klaverjasvereniging bestond enkel uit
mannen, viel me op. Ze concentreerden zich allemaal op hun
spel. Er werd nauwelijks gepraat. Aan een van de tafels
ontwaarde ik tot mijn verbazing de zoon van Fieneke, Klaas.
Ook hij had zijn volle aandacht bij het kaartspel.
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Vijf minuten later kwam Gerrit binnen. Hij liep
meteen naar mij toe. ‘Potje biljarten?’ vroeg hij.
‘Ik ga eerst eten. Misschien daarna.’
‘Oké.’
Hij ging verderop aan de bar staan om met een man
te praten.
Asjeblieft, Thomas,’ zei Annabel. ‘Een lekker bordje
nasi goreng.’
Terwijl ik begon te eten, vertelde ze dat ze
vanochtend had getwijfeld of ze nasi of bami zou maken.
Sommige mensen gaven de voorkeur aan bami, meende ze,
maar ze had toch de stellige indruk dat de meesten liever nasi
aten. Van de andere kant: smaken konden veranderen, dat
was algemeen bekend, dus ze wist het niet helemaal zeker.
‘Ik vind het in elk geval heerlijk,’ zei ik met een
glimlach.
Klaas was onderweg naar de wc en zag mij aan de bar
zitten. Na een seconde aarzelen, kwam hij naar me toe. ‘Hé,’
bromde hij.
‘Dag Klaas.’
‘Eh…, gezellig hier, hè?’
‘Ja, echt een fijne kroeg.’
Hij krabde zich op het hoofd. ‘Nou, dan ga ik maar
weer eens verder,’ zei hij met een schuwe en onzekere blik
in zijn ogen. Voor het eerst had ik iets anders dan norsheid
op zijn gezicht gezien.
Annabel had bij enkele tafeltjes bestellingen
opgenomen, kwam achter me staan, en legde haar hand op
mijn rug. ‘Was de nasi lekker, Thomas,?’ vroeg ze met een
zangerige stem.
‘Zalig.’
‘Oh, dat maakt me blij,’ zei ze.
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Gerrit had het gezien. Hij staarde eerst naar mij en
vervolgens naar Annabel. Daarna kwam hij op me af. ‘Zo,
zo…, jij ligt goed bij de dames, geloof ik,’ zei hij met een
brede lach.
‘Ach, dat weet ik niet. Kom, laten we een partijtje tien
over rood spelen.’
Tijdens het biljarten hield Gerrit Annabel nauwgezet
in de gaten. Als ze met een dienblad door het café liep om
drankjes naar de tafels te brengen, keek hij steevast eerst naar
haar achterste, en daarna naar haar kuiten. En als ze weer
terug naar de bar liep, sloeg hij zijn ogen neer, alsof hij zich
schaamde. Ik deed alsof ik het niet in de gaten had en maakte
af en toe een opmerking over de positie van de ballen of het
krijten van de keu.
Even na tienen zat ik op de fiets naar huis. Ik dacht
na over de mensen die ik hier in het dorp kende, en die ik
vanavond in de kroeg had gezien. Gerrit kon ik nog niet zo
goed inschatten maar hij leek me onschuldig, hooguit ietwat
ongegeneerd als het over vrouwen ging. Van Klaas begon ik
te vermoeden dat hij van binnen boterzacht was, ook al was
hij voortdurend boos op God, zoals Fieneke me had verteld.
En Annabel? Ongetwijfeld raakten Piets oren soms overvol,
maar ik vond haar een zonnige vrouw, een vrouw die een
warm licht meebracht, en die me deed glimlachen. Eigenlijk,
zo dacht ik terwijl ik de fiets in de schuur zette – eigenlijk
had ik in Zagtebeek alleen nog maar aardige mensen leren
kennen.
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Woensdag 4 mei 1987, 20:25
Toen ik vanochtend mijn slaapkamer aan het
opruimen was, vond ik in een van de nachtkastjes een bijbel.
Het was een uitgave van de bijna vierhonderd jaar oude
Engelse King James vertaling, met een mooie donkerrode
kaft waarop in goudkleurige letters de woorden ‘Holy Bible’
waren gedrukt. Ik ging op de rand van mijn bed zitten en
begon te bladeren. Op een van de eerste bladzijden was met
vulpen de naam ‘Anton’ geschreven. Deze bijbel was dus
van de overleden man van Marloes geweest.
Ik bladerde verder; en al snel ontdekte ik dat Anton
een los stukje papier als bladwijzer had gebruikt. Het laatste
wat hij gelezen had was psalm 23. Hij had een van de regels
van die psalm met potlood onderstreept: Though I walk
through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.
Pas nadat ik de hele psalm had gelezen, keerde ik het
losse papiertje om, en zag ik dat daar ook een gedrukte tekst
op stond. Zo te zien was het uit een ander boek gescheurd.
De tekst was een gebed.
Soms denk ik aan de dood, God. En als ik aan hem
denk, ben ik gerust.
Hij, de dood, is niet mijn vijand, en niet mijn
tegenstander. Hij is niet mijn belager, en niet mijn
achtervolger. Hij is niet mijn dictator, en niet mijn beul.
Hij, de dood, is de schaduw die me volgt als ik in de
zon wandel. Hij is de stilte die intreedt na het slotakkoord
van een sonate. Hij is de nacht die ons omhult als we na
een mooie dag in slaap vallen.
Ja, soms denk ik aan de dood, God.
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Het kwam me voor dat dit anonieme gebed voor
Anton van grote waarde moest zijn geweest. Waarschijnlijk
dacht hij regelmatig na over de dood. Het gebed en de
onderstreepte regel van de psalm deden me vermoeden dat
hij geruststelling zocht, en wellicht ook al had gevonden. Het
was overigens een vreemde speling van het lot dat hij – die
als jonge man over de dood nadacht – ook als jonge man zou
sterven.
Ik las de twee teksten nogmaals door; en daarbij
kwam het begrip ‘vrede’ in me op. Als de woorden die ik
hier las oprecht en eerlijk waren, dan moest ik hieruit
opmaken dat beide schrijvers vrede hadden gesloten met de
dood. En dan moest ik ook erkennen dat het mogelijk was
om zo’n kalme en aanvaardende houding tegenover de dood
aan te nemen. Ik wist niet hoe ik zo’n serene staat van zijn
zou kunnen bereiken, maar ik verlangde er wel naar.
Deze mijmeringen brachten me terug naar dat
gesprek met Marloes, anderhalve week geleden, toen ze zo
geïnspireerd over engelen had gesproken. Ze geloofde dat
die mysterieuze hemelse wezens in staat waren ons een teken
te geven, om ons te helpen. ‘Ze geven een richting aan…,’
had ze gezegd ‘…en ze wijzen ons de weg die we kunnen
bewandelen en die ons naar het goede leidt.’ Volgens haar
was het voor eenieder van ons mogelijk onze gevoeligheid
voor die tekens te verhogen door stil te zijn, te bidden, en de
Heilige Geest te vragen onze ogen te openen.
Ik wist dat ik de weg die ik zocht nog niet had
gevonden. Ik besefte dat ik een teken nodig had, een
richtingaanwijzer. Nog altijd op de rand van het bed zittend,
sloot ik mijn ogen. Ik bad tot God en zijn engelen. ‘Help me
de tekens te herkennen,’ fluisterde ik. ‘Wijs me de weg naar
de vrede.’
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Reflectie
Gijs had weer een paar droge brokjes gegeten en liep
nu op zijn gemak naar zijn waterbakje. Ondertussen stond de
oude Thomas bij het aanrecht te mijmeren en een boterham
met jam te eten. De zon kwam door het raam naar binnen en
legde een tapijt van licht over de houten vloer. Het dagboek
lag geopend op de schommelstoel bij het raam.
De woorden die hij het afgelopen uur had gelezen,
waren vijfendertig jaar oud, realiseerde Thomas zich. Op
sommige momenten vergat hij even dat hij zelf de schrijver
was, maar dat duurde nooit lang. Bij het lezen van bepaalde
indringende passages kwam zijn eigen verleden steeds weer
uit de diepte van zijn geheugen omhoog. Dan kwamen zijn
stemmingen en gevoelens van toen weer tot leven. Destijds
sluimerde onder de oppervlakte een vage onrust, herinnerde
hij zich. Hij werd soms opgejaagd door een spook van
rusteloosheid, en dan begon hij onmiddellijk over verre
reizen na te denken. En als hij een halve dag later zijn rust
had teruggevonden, ontstond er wel weer ruimte voor
vreugde in het hier en nu, maar die vreugde was nooit
helemaal onbezorgd.
Thomas was blij dat hij het dagboek op zolder had
weten te vinden. Hij vond het fijn om die dagen van weleer
opnieuw mee te maken. Nadat hij Gijs een paar aaitjes had
gegeven, liep hij terug naar zijn stoel.

75

Donderdag 5 mei 1987, 22:05
Deze dag was rijk aan onverwachte ervaringen.
Vanochtend in de tuin vertelde Marloes dat ze vandaag piano
moest spelen in het westen van het land, en dat ze helemaal
geen zin had in die lange vermoeiende autorit over drukke
snelwegen. Zonder er meer dan een tel over na te denken,
bood ik aan haar daarheen te rijden, dan kon zij onderweg
ontspannen.
‘Nee joh…, nee, dat is teveel moeite,’ reageerde ze.
‘Ik doe het met plezier, echt waar. En ik wil je graag
horen spelen, dus…’
Ze dacht even na. ‘Kun je over twintig minuten klaar
zijn?’ vroeg ze.
Rond het middaguur gingen we een groot museum
voor beeldende kunst binnen. Nadat Marloes zich bij een
medewerker had gemeld, werden we naar een ruime zaal
gebracht, waar de directeur van het museum ons
verwelkomde. Marloes liep rechtstreeks naar de Steinway
concertvleugel om het instrument uit te proberen, en ik
slenterde langs de muren en bekeek de kleurrijke schilderijen
die daar hingen. Ondertussen vertelde de directeur me dat
zijn medewerkers voor de opening van deze expositie iets
nieuws hadden bedacht, en dat hij erg blij was dat Marloes
daaraan wilde meewerken. Dit was een tentoonstelling van
schilderijen uit de belle époque, en de pianomuziek van
vanmiddag was van componisten uit diezelfde periode, met
name Debussy en Satie. Bovendien – en daar was de man
ook heel blij mee – zou een ervaren Nederlandse acteur
fragmenten uit Op zoek naar de verloren tijd van Marcel
Proust voorlezen.
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‘Zo brengen we vanmiddag – voor een gezelschap
van genodigden – schilderkunst, muziek en literatuur uit de
belle époque samen,’ zei hij met zichtbare trots.
Marloes kwam naar me toe om te zeggen dat ze nog
zeker een uur op deze vleugel wilde studeren. En daarna zou
ze met de acteur koffie gaan drinken om de volgorde en de
afwisseling van muziek en tekst vast te leggen. En ze moest
zich ook nog omkleden. Ik snapte dat ik haar maar beter met
rust kon laten en zei dat ik een wandeling door de stad wilde
maken. De directeur gaf me een toegangskaartje voor de
opening van vanmiddag, en het adres van een goed lunchcafé
in de binnenstad.
Om drie uur – precies de aanvangstijd van de opening
– was ik weer in de hoofdzaal van de expositie, waar vijf
rijen van elk tien stoelen gevuld waren met bezoekers.
Marloes droeg een rode zijden lange jurk en zat op de
pianokruk. Op een stoel nabij de vleugel zat een tamelijk
oude man in een spijkerbroek en een coltrui, met in zijn hand
een microfoon. Een paar meter van hen vandaan stond de
directeur, die al aan zijn openingstoespraak was begonnen.
Hij sprak over de tweezijdige tijdsgeest van de belle époque.
Aan de ene kant was er de decadente en verveelde elite van
Parijs die nauwelijks voeling met de realiteit had. En aan de
andere kant was er de lichte en luchtige, sensuele en serene
esthetiek van de kunstenaars uit dit tijdvak die middels hun
artistieke creaties getuigden van een oprechte liefde voor de
schoonheid van de wereld.
Ik pakte een programmaboekje van een lege stoel en
ging zitten. Marloes rechtte haar rug, bracht haar handen naar
de toetsen en begon te spelen. Het eerste stuk was La fille
aux cheveux de lin van Debussy. De titel – het meisje met
vlasblond haar – zou op Marloes zelf betrekking kunnen
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hebben, bedacht ik. Het was een mooi, dromerig stukje
muziek dat de toehoorders in een ontvankelijke stemming
bracht.
Nu was de acteur aan de beurt. Hij declameerde een
passage van Proust waarin de verteller niet kan slapen en
terugdenkt aan een avond in zijn kindertijd, toen hij ook niet
kon slapen omdat hij geen nachtzoen van zijn moeder had
gehad. De simpele inhoud van het vertelde was veel minder
belangrijk dan de buitengewone schoonheid van de taal, die
het fragment een muzikale kwaliteit verleende.
Zo wisselden Marloes en de acteur elkaar af. Na de
Gymnopédies van Satie volgde de beroemde scène uit Op
zoek naar de verloren tijd waarin de smaak van een
madeleinekoekje een uitzonderlijk levendige en gevoelsrijke
jeugdherinnering oproept. En na Des pas sur la neige
(voetstappen in de sneeuw) van Debussy vertelde Proust
over een oud kerkje dat hij vanuit een bewegend rijtuig
observeerde. Alles wat we te horen kregen was mooi,
fijnzinnig, teer, delicaat en zinnenstrelend. De muziek en de
woorden riepen een gevoel van heimwee naar een
volmaakte, koesterende maar vervlogen wereld op. Er
volgden nog drie muziekstukken en twee tekstfragmenten.
Daarna sprak de directeur nog een paar slotwoorden en
nodigde hij de bezoekers uit om de expositie te gaan
bekijken. Nadat Marloes en ik nog een half uurtje hadden
nagepraat met onze gastheer, verlieten we het museum en
gingen we op weg naar huis.
Het spitsuur was al begonnen. Nog voor we de stad
uit waren hadden we al twee keer stilgestaan. Een
ongeduldige chauffeur, achter ons, claxonneerde om de
haverklap. En op de snelweg was het ook bijzonder druk
waardoor we regelmatig stapvoets moesten rijden. Toen we
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na anderhalf uur een afslag namen en onze reis over een
provinciale weg vervolgden, werd het iets minder druk, en
pas op het laatste stuk, de smalle landweg naar Zagtebeek,
was het echt rustig. Toen we om kwart voor zeven langs de
kerk reden parkeerde ik de auto op het lege plein.
‘Waarom stoppen we hier?’ vroeg Marloes.
‘Dit is het centrum van het dorp…,’ zei ik, ‘…ik wil
even luisteren naar de stilte die hier hangt.’ Ik deed het raam
open. Marloes volgde mijn voorbeeld. Zo hebben we een
paar minuten gezeten, zonder te praten. Daarna reden we
verder naar huis.
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Vrijdag 6 mei 1987, 20:30
Over deze dag heb ik niets interessants te vertellen
behalve dat ik weer met veel plezier boodschappen heb
gedaan bij Fieneke. Ik kwam halverwege de ochtend binnen.
Klaas was vakken aan het vullen, en zijn moeder zat achter
de kassa en gaf een klant haar wisselgeld.
‘Goedemorgen allemaal,’ riep ik door de winkel.
‘Goedemorgen,’ antwoordde iedereen.
Mijn ogen zochten onmiddellijk naar het schoolbord
aan de muur. Vandaag stond erop geschreven: ‘Onze
gedachten rijpen in het donker, onze woorden weerklinken
in het licht.’
‘Hoe vind je de spreuk, Thomas?’ Fieneke kwam
naar me toe.
‘Mijn gedachten daarover zijn nog in het donker aan
het rijpen,’ zei ik.
Ze lachte hardop. ‘Je bent een grapjas.’
‘Hoe gaat het met je?’ vroeg ik. ‘Je hebt trouwens een
mooie jurk aan.’
‘Oh, vind je? Dank je wel. Ik ga straks naar de
verjaardag van mijn achterkleinzoon, Marijn. En daar
verheug ik me toch zo op.’
‘Hoe oud wordt hij?’
‘Zes jaar. En pienter dat die knul al is!’ Ze zuchtte
van blijdschap. ‘Kinderen zijn een zegen,’ zei ze. ‘Als ik
denk aan het leven dat hij nog voor zich heeft, in deze
prachtige wereld, dan word ik helemaal gelukkig, Thomas.’
Ik zag haar ontroering en pakte haar bovenarm heel
even vast. ‘Wat zeg je dat mooi, Fieneke,’ zei ik. Ik
realiseerde me dat ik echt een zwak had voor deze oude
vrouw. Ze had zo’n liefdevol hart.

80

Nadat we nog wat over het weer hadden gepraat,
begon ik aan mijn rondje door de winkel. Ik vroeg aan Klaas
of hij afgelopen dinsdag met het klaverjassen had gewonnen.
‘Nee, verloren,’ zei hij met zijn lage stem. ‘Maar dat
geeft niet. Het gaat om het spel, hè?’ Hij produceerde een
kleine glimlach.
‘Je hebt gelijk, Klaas,’ zei ik. ‘Ga je ook naar de
verjaardag van Marijn?’
‘Om zes uur, als ik de winkel heb gesloten.’
Ik wenste hem veel plezier en ging verder met mijn
boodschappenlijstje. Eenmaal bij de kassa aangekomen, zei
ik tegen Fieneke dat mijn gedachten klaar waren met rijpen
en dat ik de spreuk schitterend vond. Ze glunderde.
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Zaterdag 7 mei 1987, 18:15
Vanmiddag, zittend in de tuin, heb ik Sense and
Sensibility – het boek dat Lisette me ooit met Kerstmis
cadeau had gedaan – eindelijk uitgelezen. Achterin vond ik
een verrassing: een foto van Lisette die ik helemaal was
vergeten. Ze zit op een bankje in een zonnig park, een glas
witte wijn in haar hand, en kijkt met een gulle lach in de
camera. Toen ik die foto vandaag onder ogen kreeg, kwamen
mijn herinneringen aan die dag van toen weer naar boven.
We hebben die middag, in dat park lang zitten praten over
het gezamenlijke leven dat we voor ons zagen, en we waren
het met elkaar eens: we wilden een klassiek gezin stichten
waarin ik verantwoordelijk was voor het inkomen en een
paar andere praktische zaken, en waarin Lisette voor ons en
onze kinderen een thuis creëerde.
Destijds had ik dus een duidelijk beeld van de
toekomst, een beeld dat overeenkwam met mijn verlangens,
met mijn hoop, en met mijn kijk op menselijk geluk. Ik had
een ideaal waar ik samen met Lisette aan wilde gaan werken.
En dat ideaal is met de beëindiging van onze relatie in ijle
lucht opgegaan.
Maar wat vandaag, tijdens het zien van die foto, meer
dan ooit tot me doordrong, was dat ik Lisette niet meer miste.
Het verdriet om haar vertrek uit mijn leven was weg – en het
zou niet meer terugkomen, dat wist ik zeker.
Ik liep met het boek naar binnen en stopte het samen
met de foto in een van mijn koffers. Uit de koelkast nam ik
een flesje bier en daarmee ging ik weer in mijn tuinstoel
zitten. Ik keek tevreden naar het gras, naar de struiken en de
bomen, en naar de traag voorbij drijvende wolken in de lucht.
Er hing een weldadige stilte om me heen. Ik bevond me in
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een enclave van rust. Op dat ogenblik was alles goed, en alles
was vredig.
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Zondag 8 mei 1987, 16:25
Tijdens de mis van vandaag was ik er met mijn
aandacht niet bij. Alles wat de pastoor zei, ging langs me
heen, ook de preek. Ik dacht alleen maar aan de droom
waaruit ik een paar uur eerder was ontwaakt. Dat was een
indrukwekkende, ietwat raadselachtige maar mooie droom.
Het speelde zich af in de dagen tussen mijn moeders
dood en haar begrafenis. Op de avond voor de uitvaart ging
ik zonder mijn vader naar het rouwcentrum waar haar
lichaam was opgebaard. Ik was daar alleen. De ruimte waarin
ze lag, was sfeervol verlicht – zacht en schemerig bij de
muren, wat sterker en helderder in het midden, waar de
geopende kist stond. Met mijn handen op mijn rug stond ik
naar haar te kijken. Ze droeg kleding die ik kende – een beige
rok tot ver over haar knieën, een crèmekleurige bloes en een
bruin wollen vest. Haar handen waren gevouwen. Haar
gezicht was niet meer het gezicht van mijn levende moeder.
Haar ziel was weg.
Even later zat ik op een stoel, tegen de achterwand
van de zaal. Ik had mijn ogen gesloten en was aan het bidden.
‘God, laat haar tot U komen,’ bad ik.
‘Thomas,’ hoorde ik mijn moeder zeggen. Ik opende
mijn ogen en daar stond ze, vlak voor me, vriendelijk
glimlachend. Ze droeg dezelfde kleren als zojuist in de kist.
Vreemd genoeg was ik niet verbaasd.
‘Hallo mam,’ zei ik.
‘Dag jongen.’
Toen ik opstond van mijn stoel kwam ik er achter dat
ik weer een kind was. Ik was veel kleiner dan mijn moeder.
Zij keek liefdevol op me neer.
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‘Binnenkort is het tijd om je droefheid van je af te
werpen,’ zei ze tegen me, met haar rechterhand op mijn
hoofd liggend.
Ik keek naar haar gezicht, het straalde van warmte en
zachtheid.
Ze herhaalde de woorden die ze had gezegd:
‘Binnenkort is het tijd om je droefheid van je af te werpen.’
Ik zweeg, wist niet hoe ik moest antwoorden.
‘Thomas, binnenkort is het tijd om je droefheid van
je af te werpen,’ zei ze voor de derde keer – nu licht
vervormd, als een vertraagde bandopname.
Het volgende moment lag ze weer in de kist – en ik
stond als volwassen man, met mijn handen op mijn rug, naar
haar zielloze gezicht te kijken. En met dat beeld eindigde
mijn droom.
Na de mis wandelden Marloes en ik samen terug naar
huis. Ze zei dat ze de lezing uit het Nieuwe Testament zo
mooi had gevonden. Het dertiende hoofdstuk van de eerste
brief van Paulus aan de Korintiërs was een van haar favoriete
passages uit de bijbel, vertelde ze.
‘Ik moet opbiechten dat ik weinig heb gehoord…,’
zei ik, ‘…want ik was helemaal in gedachten verzonken.’
‘Oh, wat jammer.’
‘Is dat het hoofdstuk dat over de liefde gaat?’
‘Ja,’ zei ze. ‘Al had ik de gave om te profeteren en
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had
ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde
niet, ik zou niets zijn.’ Ze legde een sterke nadruk op het
woord ‘niets’.
‘Prachtig,’ zei ik.
‘Hoezo was je in gedachten verzonken?’ vroeg
Marloes.
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‘Ik had een buitengewone droom vannacht, en die
laat me niet los. Mag ik die tegen je vertellen?’
‘Ja hoor, prima. Laten we samen koffie drinken. Ik
heb lekkere kersenflappen met slagroom is huis.’
Ik nam een hap en veegde de slagroom van mijn
bovenlip.
‘Wat een prachtige droom,’ riep Marloes uit.
‘Ik heb nog nooit zo’n droom gehad,’ zei ik.
‘Je moeder geeft je een duidelijke boodschap,
Thomas. Na bijna anderhalf jaar mag de mantel van het
verdriet van je schouders af.’
‘Binnenkort dan, hè?’
‘Ja, binnenkort.’
Meer zeiden we er niet over, en dat hoefde ook niet.
Marloes had het over een boodschap van mijn moeder en dat
was wat ik wilde horen.
We spraken nog wat over muziek. Toen ze haar
kersenflap op had, speelde ze een nocturne van Chopin voor
me, en dat was schitterend. Rond half twee stond ik op om
naar mijn eigen huisje te gaan. Bij de voordeur omhelsde ik
haar. Ze keek me met haar typische verlegen blik aan, en ze
bloosde. Ik vond haar lief.
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Maandag 9 mei 1987, 19:40
Het was half elf in de ochtend toen ik mijn fiets tegen
de zijmuur van de kerk zette en door de ingang van de
begraafplaats liep. De vorige keer had ik de eerste twee
wandelpaden bezichtigd, dus vandaag begon ik aan pad
nummer drie. Ook in deze gang zag ik enkele oude graven,
sommige uit de negentiende eeuw, maar ook een aantal
nieuwe.
Ik stond op een gegeven moment even stil bij het graf
van Kees, de echtgenoot van Fieneke. Het was lichtgrijs van
kleur. Op de dekplaat stonden meer dan tien goed verzorgde
planten in kleurige potten. En op de steen stond geschreven:
‘Hier ligt Kees. Hij was een stukje hemel op aarde.’ Ik
hoorde de stem van Fieneke in deze woorden.
Een paar meter verderop vond ik de laatste rustplaats
van Anton, de man van Marloes. Dit graf was helemaal van
zwart gepolijst graniet. In de liggende dekplaat zag ik de
weerspiegeling van de wolken in de lucht. Het opschrift dat
Marloes had gekozen voor de staande steen, was een citaat
van de Romeinse dichter Ovidius: ‘Alles verandert, niets
vergaat.’ Ik sloot mijn ogen voor een kort gebed voor Anton,
en ook voor Marloes.
Aan het einde van dit derde pad nam ik een U-bocht
om terug te lopen over het vierde. Ik was aan het nadenken
over mijn ouders, die bij God waren. Al wandelend, en links
en rechts naar de graven kijkend, vroeg ik me af wat het
betekende om bij God te zijn. Ik had ooit eens een boek
gelezen over bijna-doodervaringen; en de mensen die zoiets
hadden meegemaakt vertelden bijna allemaal over een
wondermooi, helder, overvloedig maar niet verblindend
licht; en dat licht was pure liefde. Ze vertelden ook dat de
nabijheid van die liefde zo overweldigend fijn was dat ze niet
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meer naar hun aardse bestaan wilden terugkeren. Als die
liefde God was, dacht ik, en als mijn vader en mijn moeder
bij Hem waren, dan zouden ze gelukkig zijn, en die gedachte
stemde mij ook gelukkig. Nadat ik het vierde pad had
bewandeld, besloot ik weer naar huis te gaan en nog een keer
terug te komen voor de laatste twee paden.
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Dinsdag 10 mei 1987, 17:05
Het was zonnige dag, en de lucht voelde warm aan
voor de tijd van het jaar. Ik keek door het raam naar buiten
en besloot een ochtendwandeling door het dorp te maken.
Toen ik een kwartier later op het kerkplein aankwam, zag ik
dat Klaas aan het proberen was een smeedijzeren tuinbank
door de voordeur van de winkel naar buiten te slepen. Ik liep
naar hem toe en vroeg of ik misschien kon helpen.
‘Ja, graag. Dit kreng is loodzwaar.’
Met vereende krachten lukte het om de bank op het
trottoir voor het grote raam van de winkel te plaatsen. Klaas
legde er twee kussens op en ging zitten. Ik volgde zijn
voorbeeld.
‘Deze bank staat hier elke zomer,’ zei hij. ‘Zo kan
mijn moeder af en toe uitrusten in de buitenlucht, als er geen
klanten zijn.’
‘Goed idee.’
‘Wil je een appel?’ vroeg Klaas.
Ja, dat wilde ik wel. Hij stond op en haalde twee
Elstars uit de winkel.
‘Dank je wel,’ zei ik.
Nadat we een minuutje zwijgend naar het plein
hadden gekeken, vroeg Klaas in welke landen ik het
afgelopen jaar geweest was. Ik gaf hem de volledige
opsomming in chronologische volgorde.
‘Geweldig,’ reageerde hij. ‘Dat wil ik ook. Als ik met
pensioen ben, wil ik al die landen zien.’
‘Hoe lang duurt dat nog, dat pensioen?’
‘Ik denk dat we de winkel over een paar jaar wel
kunnen verkopen.’
‘Dat zou mooi zijn, man!’
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‘Maar ja…,’ ging hij verder, ‘…dan hoop ik van
tevoren nog wel een vrouw te vinden die met me mee wil
gaan. Met z’n tweeën is het stukken gezelliger.’
Ik knikte en dacht even na. ‘Zeg Klaas, waarom zet
je geen contactadvertentie in de krant?’
Hij keek me verdwaasd aan, alsof hij regen omhoog
zag vallen. ‘Een advertentie? Om een vrouw te zoeken?’
‘Ja, dat doen tegenwoordig veel mensen. Vooral op
zaterdag staan er honderden van die oproepjes in de krant.
Pagina’s vol. Man zoekt vrouw, vrouw zoekt man…’
‘Ik weet het niet,’ zei hij met zijn diepe basstem, naar
de grond turend.
Ik liet hem even nadenken.
‘Wat moet daar dan in staan?’ vroeg hij.
‘Weet je, we kunnen gewoon wel eens een pakkende
tekst verzinnen,’ zei ik enthousiast. ‘Eens even zien…’
De telefoon rinkelde. Klaas stond op. ‘Ik ben zo
terug,’ zei hij.
Ik gebruikte de onderbreking om na te denken. Toen
hij weer terug was, zei ik dat ik iets had gevonden. ‘Hoe oud
ben je?’ vroeg ik.
‘Zesenvijftig.’
‘Oké, luister, wat vind je hiervan? Man (56) wil over
een paar jaar stoppen met werken en over de wereld gaan
reizen. Welke lieve vrouw gaat met me mee, en wil nu al
helpen met plannen maken.’
‘Geniaal!’ Hij pakte een potlood en een notitieblokje
uit de borstzak van zijn bloes en schreef de tekst op.
‘Goed. En dan de volgende vraag. Als een vrouw wil
reageren, moet ze dan een foto meesturen?’
Er verscheen een verlegen glimlach rond zijn mond.
‘Ja, liefst wel,’ antwoordde hij bedeesd.
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‘Dan moet je er achter zetten: Reacties, liefst met
foto, onder nummer. Het nummer wordt vanzelfsprekend
door de krant bepaald.’
Hij noteerde het. ‘En hoe gaat het dan verder?’ vroeg
hij.
‘Nou, de vrouwen die je voorstel interessant vinden,
kunnen een brief naar de krant sturen – met het juiste
nummer, natuurlijk. En een paar dagen later ontvang jij een
grote envelop met daarin alle reacties.’
‘Weet je dat allemaal door ervaring?’ vroeg hij.
‘Nee hoor, toen ik nog werkte had ik een collega die
af en toe een contactadvertentie plaatste. Hij vertelde daar
graag over.’
Klaas keek nadenkend. ‘En als ik die brieven heb
gelezen?’ vroeg hij.
‘Wel, er staat altijd een telefoonnummer in de brief,
dus dan kun je de vrouw van je keuze opbellen. Je moet ook
iets laten horen als je geen belangstelling hebt, hoor – dat is
wel zo netjes.’
Ik zag aan hem dat hij het spannend vond; maar hij
kreeg er ook plezier in, meende ik. ‘En als het dan met een
van de dames gezellig is aan de telefoon, dan kun je een
afspraak maken,’ zei ik losjes.
‘Tja,’ bracht hij uit.
‘En vergeet niet bij de eerste ontmoeting een
bloemetje mee te nemen, Klaas. Dat vindt elke vrouw leuk.’
‘Aha…, oké…’ Ook deze goede raad schreef hij op.
‘Denk er maar eens over na,’ zei ik. ‘Ik ga weer
verder.’ Ik groette hem, stond op en begon aan mijn
wandeling naar huis. Toen ik aan de rand van het plein
omkeek, zag ik dat Klaas nog altijd op de bank zat, verdiept
in het papiertje met de advertentietekst.
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Woensdag 11 mei 1987, 22:55
Marloes en ik kwamen elkaar aan het begin van de
middag op het kerkplein tegen. Terwijl we een praatje
stonden te maken, kwam Walter uit de winkel van Fieneke
naar ons toe gerend. Hij vertelde met veel enthousiasme dat
het kermis was in een naburig stadje, op tien kilometer van
Zagtebeek, en hij keek ons in gespannen afwachting aan.
Marloes knipoogde naar mij.
‘Goh, kermis,’ zei ik. ‘Wat leuk. Ik denk dat ik daar
vanmiddag eens een kijkje ga nemen. Jullie hebben zeker
geen zin om mee te gaan?’
Jawel, daar hadden ze allebei wel degelijk zin in. We
spraken af dat ik naar huis zou gaan om mijn auto te halen –
en ondertussen zou Marloes samen met Walter toestemming
gaan vragen aan zijn tante. Een kwartier later vertrokken we
uit het dorp, en weer een kwartier daarna parkeerde ik de
auto in het stadje.
Het was niet zo’n grote kermis – slechts één plein –
maar er hing een heel goede sfeer en het was er gezellig druk.
We waren alle drie meteen in een vrolijke stemming. De
eerste attractie waar we bij stilstonden, was een carrousel. Ik
vroeg aan Walter of hij een ritje wilde maken, maar daar
vond hij zichzelf te oud voor. Wel wilde hij heel graag in de
zweefmolen, die daarnaast stond.
‘Oké, dan ga ik met je mee,’ zei ik.
Toen we dat achter de rug hadden, gingen Walter en
ik in de Calypso, en nadat we op een terras een glaasje
hadden gedronken, gingen we met z’n drieën in de Rups, en
daarna in de Cakewalk.
Ik ontdekte dat er ook een schiettent was, en ik
vertelde Marloes en Walter dat ik vroeger, als kind, elk jaar
op de kermis een foto wilde schieten, en dat ik altijd minstens
92

een keer raak schoot. Ze vonden allebei dat ik dan maar eens
moest laten zien of ik het nog steeds kon. Ik liep naar de
uitbater en bestelde vijf schoten.
Gelukkig had ik succes. Het vierde schot was raak.
Walter begon luid te juichen toen hij het flitslicht van de
camera zag. Een minuut later was de foto klaar. We stonden
er alle drie op – Marloes stond rechts van me, lachend, en
Walter links, met een gespannen blik.
‘Goed zo,’ zei Marloes.
‘Dank je wel. Kom, ik trakteer op oliebollen,’ zei ik,
wijzend naar de gebakskraam aan de overkant van het plein.
Toen we daar naar toe liepen, wilde Walter tussen ons in
lopen, zodat hij ons allebei een hand kon geven.
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Donderdag 12 mei 1987, 18:20
Afgelopen zondag had ik met Marloes een gesprek
over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Pastoor
Swart had zijn preek van die ochtend gewijd aan het
beroemde dertiende hoofdstuk dat over de liefde gaat, en zij
was daarvan zeer onder de indruk geweest. In de dagen
daarna heb ik dat hoofdstuk een paar keer gelezen. Het bleef
me boeien, ook omdat die taal zo wondermooi is, en dus ben
ik vanmiddag maar eens bij de pastoor op bezoek gegaan om
over die tekst te praten.
Nadat ik bij de pastorie had aangebeld, deed de
huishoudster open – een gezette vrouw van middelbare
leeftijd, gekleed in een donkerblauwe jurk en een witte
schort, en met een bril en een grijs knotje. Ik moest even in
de gang wachten en nadat ik door haar was aangekondigd,
mocht ik de werkkamer binnengaan.
‘Meneer Molenaar, wat een vreugdevolle verrassing.
Welkom.’
‘Dank u, meneer pastoor.’
Ik was in een ruime kamer met een hoog plafond. Op
de vloer lag een Perzisch tapijt en aan de beige muren hingen
diverse Bijbelse afbeeldingen, waaronder een groot
schilderij van Jezus met een kudde schapen op de
achtergrond. Ik vond het een aangename ruimte.
‘Juffrouw Jansen zal zo direct een verse pot thee
brengen,’ zei de pastoor. ‘Ik neem aan dat u thee blieft?’
Ondertussen wees hij naar een stoel bij het raam waar ik in
mocht gaan zitten.
‘Ja, ik hou van thee.’
Nadat we wat over het weer hadden gebabbeld,
kwam Juffrouw Jansen inderdaad een pot thee met twee
kopjes brengen. Ze schonk voor ons in en verliet de kamer.
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De pastoor vroeg op vriendelijke toon wat de reden van mijn
bezoek was.
‘U heeft zondag over 1 Korintiërs 13 gesproken…,’
begon ik, ‘…maar ik moet helaas bekennen dat ik er die dag
niet goed bij was met mijn aandacht.’
‘Oh, dat kan de beste overkomen,’ antwoordde hij,
ondertussen een wegwerpgebaar makend.
‘Ik wilde het er toch nog even over hebben,’ zei ik.
Pastoor Swart staarde glazig door het raam naar de
lucht. ‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de
engelen…,’ declameerde hij, ‘…had ik de liefde niet, ik zou
niet meer zijn dan een dreunende gong.’ Hij wachtte een paar
tellen. ‘Kijk, meneer Molenaar,’ ging hij verder. ‘Paulus wil
ons duidelijk maken wat de essentie van ons bestaan is. Dat
is de liefde. De liefde vult alles. Zonder de liefde is alles leeg.
Of zoals Paulus het zegt: ‘Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn.’
Die zin had Marloes ook aangehaald, herinnerde ik
me, omdat ze die zo mooi vond. Ik knikte instemmend en
nam een slokje thee.
‘We zouden dit ook naar ons eigen leven kunnen
vertalen,’ ging de pastoor verder. ‘Bijvoorbeeld…, ik vind
mijn werkkamer erg mooi en sfeervol, maar als ik de liefde
niet had, zou ik er helemaal niets aan hebben. En de kerk
mag dan elke zondag bijna vol zijn – als we de liefde niet
hadden, zou die kerk net zo goed leeg mogen zijn.’
‘Inderdaad,’ zei ik. ‘En Zagtebeek mag dan wel een
schitterend dorp zijn, met prachtige weilanden, boerderijen
en bossen er omheen – maar zonder de liefde zouden we net
zo goed op een dorre vlakte kunnen wonen.’
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Hij sloeg op zijn bovenbeen. ‘Precies, meneer
Molenaar. Precies! Dat ga ik straks opschrijven.’
Ik kreeg er schik in. ‘En ik mag dan in een fijn
tuinhuisje wonen, met die lieve schat, Marloes, in mijn buurt
– maar als ik de liefde niet had, dan zou het geen thuis voor
me zijn.’
Ik schrok van mijn eigen woorden, en van de
geestdrift waarmee ik Marloes een lieve schat had genoemd
– en ik schaamde me toen ik zag dat pastoor Swart me met
grote ogen en een brede grijns aankeek.
‘U heeft het begrepen,’ zei hij geamuseerd. Er viel
een stilte. Ik wist even niets te zeggen. De pastoor schonk
nog een keer thee in en tuurde opnieuw door het raam. ‘De
liefde is geduldig en vol goedheid,’ sprak hij. ‘De liefde kent
geen
afgunst,
geen
ijdel
vertoon
en
geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid.’
‘Paulus was een poëet,’ zei ik.
‘Ja, en een geïnspireerde man,’ zei hij.
We dronken onze thee en praatten nog wat over ditjes
en datjes. Op een zeker moment kwam Juffrouw Jansen
zeggen dat meneer pastoor zijn afspraak met de koster niet
mocht vergeten. Ik stond op en bedankte voor de
gastvrijheid. De pastoor liep met me mee naar de voordeur.
‘Geloof, hoop en liefde,’ zei hij. ‘Deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.’
Ik gaf hem een hand en ging op weg naar huis.
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Vrijdag 13 mei 1987, 22:05
We zijn dit voorjaar gezegend met veel zonnige en
warme dagen. Ook vandaag was het weer een aangenaam
zachte lentedag. Ik was vanochtend rond negen uur al in de
tuin om wat zonnestralen op te vangen, en daar kwam ik
Marloes tegen. Ze droeg haar zachtgele zomerjurk die ik al
eerder had gezien, en die haar zo goed staat.
‘Goedemorgen buurman,’ zei ze.
‘Het is zeker een goede morgen,’ antwoordde ik.
Samen kuierden we een rondje over het gazon en
keken we naar alles wat leefde. Toen we de rode bloemen
van de rododendron stonden te bewonderen, zei ik dat het
een dag was om lekker buiten te zijn.
‘Een dag voor een picknick,’ vond ze.
‘Goed idee. Laten we hier gaan picknicken.’ Ik wees
naar de grond.
‘Hier? In de tuin?’ vroeg Marloes.
‘Ja, die is vandaag zo prachtig. We hoeven nergens
anders heen.’
Dus maakten we een plannetje. Allereerst zouden we
samen boodschappen doen. Daarna wilden we in de keuken
allerlei lekkere dingen bereiden. En dan kon de picknick op
een deken in het gras beginnen.
Rond het middaguur waren we klaar met alle
voorbereidingen. We hadden een overvloed aan gerechten:
gebraden kippenboutjes, eiersalade, spek, tomaten met
olijven, runderworstjes, rauwkost, Franse kazen, een
meloen, appeltaart, vers stokbrood, en koele witte wijn.
‘We hebben genoeg voedsel voor het hele dorp,’ zei
Marloes.
‘Maar we zijn lekker met z’n tweeën,’ antwoordde ik.
‘Ja.’ Ze straalde tevredenheid uit.
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Tijdens het eten kwamen er allerlei onderwerpen
voorbij. We hadden het even over Fieneke, die ons bij het
verlaten van de winkel een heerlijke picknick had gewenst.
Ze was zo’n hartelijke en goede vrouw, vonden we. We
spraken ook over de vredige sfeer die vanochtend, zoals zo
vaak, in het dorp hing. En ik luisterde naar Marloes die wat
vertelde over de geschiedenis van de klassieke pianomuziek.
En via de modernere muziek kwamen we op de Amerikaanse
folk, waar we ook allebei van hielden. We zongen samen,
met een glas wijn in de hand, het lied Green Eyes van de
vorig jaar overleden countryzangeres Kate Wolf – een lied
over de hartstochtelijke liefde van een jonge vrouw voor haar
man.
Toen de fles bijna leeg was, en we allebei al een
beetje rozig waren, vroeg Marloes of ik al plannen voor de
toekomst had gemaakt, of ik al wist waar ik me wilde
vestigen.
‘Ik heb nog geen definitief plan…,’ zei ik, ‘…maar
Zagtebeek is een behaaglijke plek waar ik aan gehecht begin
te raken. Ik voel me hier omgeven door warmte.’
Er verscheen een zonnige blik op haar gezicht. ‘Zeg
je nu dat je erover denkt in ons dorp te blijven?’
‘Dat komt de laatste tijd wel eens in me op, ja.’
‘Ik zou het fijn vinden, Thomas – echt fijn.’ Aan haar
stem hoorde ik dat ze haar hart opende. ‘Je maakt me
gelukkig,’ zei ze zachtjes, bedeesd, verwachtingsvol.
Ik was even overrompeld door haar directheid. Dit
had ik niet verwacht, niet vandaag. Op zoek naar de juiste
woorden staarde ik een poos zwijgend naar het gras, maar
mijn zwijgen duurde te lang – veel te lang – waardoor mijn
stilte op een onuitgesproken afwijzing begon te lijken.
‘Ach laat ook maar!’ bitste Marloes plotseling. Ze
stond op en beende in de richting van haar voordeur.
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Ik rende achter haar aan. ‘Marloes!’ riep ik.
‘Wacht…’
Ze stopte met lopen zonder zich om te draaien. Ik
ging voor haar staan, keek haar in de ogen, sloeg mijn armen
om haar middel, en gaf haar een lange zoen op de lippen.
Daarna pakte ik haar hand.
‘Kom,’ zei ik. ‘Kom weer bij me.’ We gingen terug
naar onze deken in het gras. Ze keek me beteuterd aan.
‘Het is pas een paar dagen geleden…,’ begon ik,
‘…eigenlijk nog maar een dag geleden, dat ik me er
werkelijk van bewust werd dat jij mij ook gelukkig maakt,
Marloes. Ik ben op dat gebied soms een beetje traag.’
Ik vertelde dat ik gisteren, tijdens mijn gesprek met
pastoor Swart, mezelf had verrast door haar opeens een
‘lieve schat’ te noemen – en dat de pastoor me geamuseerd
had aangekeken. Daar moest ze hard om lachen. Ze
ontspande.
‘Ik geloof dat ik bij jou mijn thuis heb gevonden,’ zei
ik. ‘Het thuis waar ik naar op zoek was.’
Ze kroop naar me toe voor nog een zoen. We gingen
liggen, ik op mijn rug, Marloes met haar hoofd op mijn borst,
en we sloten onze ogen. ‘Je moet het nog even rustig op je in
laten werken,’ zei ze stilletjes. ‘Kalm aan – er is geen haast.
Maar weet dat je welkom bent.’
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Zaterdag 14 mei 1987, 17:50
Marloes is vanochtend naar Duitsland afgereisd,
waar ze twee concerten gaat geven. Vanavond speelt ze in
Mainz en morgenmiddag in Wiesbaden. Ze komt
zondagavond weer thuis. Liever had ik vandaag nog iets
gezelligs met haar gedaan, zoals een uitstapje, maar
misschien is het de voorzienigheid geweest die me wat tijd
heeft gegeven om ons samenzijn van gisteren op me in te
laten werken (zoals Marloes het gisteren noemde). In elk
geval bedacht ik tijdens het ontbijt dat ik wel zin had in een
rustige dag.
Nadat ik urenlang in mijn stoel had zitten lezen, ging
ik in de loop van de middag met de fiets het dorp in om
boodschappen te doen. Op het kerkplein kwam ik Annabel
tegen.
‘Dag Thomas,’ begon ze. ‘Zeg, ik hoorde zojuist van
Fieneke dat jij en Marloes gisteren in de tuin hebben
gepicknickt. Wat enig! Het was vast heel lekker want
Marloes kan goed koken, dat weet ik toevallig. Ach, ik zou
willen dat Piet ook eens zoiets deed, mij verrassen met een
picknick. Wij hebben geen tuin maar het zou natuurlijk ook
in het bos kunnen. Maar ja, dat zie ik hem echt niet doen.
Niet dat ik daar boos over ben hoor. Ik ben nooit boos op
Piet. Het is een schat van een man, vind je niet? Ach, dat
weet jij natuurlijk niet.’ Ze schaterde. ‘Wat ben ik toch een
domme gans.’
‘Waarom vertel je Piet niet wat je zojuist van Fieneke
hebt gehoord?’ vroeg ik. ‘Misschien komt hij dan op een
idee.’
‘Wat geniaal, Thomas. En dan een stille hint geven,
natuurlijk – een beetje bijsturen kan geen kwaad, toch? Dat
ga ik nu meteen doen. Nou, dag hoor.’
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‘Dag Annabel.’
In de winkel waren een paar klanten hun
zaterdagboodschappen aan het doen. Fieneke zat achter de
kassa en was aan het afrekenen. Ik had een kort gesprekje
met Klaas, die het vak met wasmiddelen aan het bijvullen
was. Het ging over de contactadvertentie die hij de komende
week zou gaan insturen. Hij bedankte me voor mijn hulp.
Daarna liep ik naar het schoolbord aan de muur om
de spreuk van vandaag te lezen. Er stond geschreven:
‘Ik wist wel dat die cirkel van licht de volle maan
was, maar heel even zag ik een hemels oog dat boven de
aarde hing en over de mensheid waakte.’
Toen ik alles wat op mijn lijstje stond had verzameld,
was ik inmiddels de enige overgebleven klant in de winkel.
‘Goedemiddag Thomas,’ zei Fieneke toen ik aan de
kassa verscheen.
‘Hallo Fieneke.’
‘Die spreuk die je las, die vond ik in een bundel met
gebeden,’ zei ze.
‘Het zijn mooie woorden, en ze roepen een magisch
beeld van de wereld in me op,’ reageerde ik.
‘Magisch? Misschien, maar ik geloof dat het waar is
hoor. In de hemel wordt over ons gewaakt, Thomas. Ook al
lopen we door een donkere vallei, we hoeven het kwaad niet
te vrezen.’
‘Een mooie gedachte,’ vond ik.
‘En hoe is het met Marloesje,’ vroeg Fieneke.
‘Ze is het hele weekend in Duitsland, voor
concerten.’
‘Goh, helemaal in Duitsland. Slaapt ze in een hotel?’
‘Ja, een nachtje.’
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‘Wel fijn voor haar, maar ik zal toch blij zijn als ze
weer terug is. Ik heb het liefst dat iedereen gewoon in
Zagtebeek is.’
‘Dat komt door je moederlijke instincten, Fieneke. Je
bent de oermoeder van het hele dorp.’
Ze keek me aan. ‘Dat beschouw ik als een mooi
compliment, Thomas.’
‘Zo bedoelde ik het ook.’
Ze gaf me mijn wisselgeld. ‘Een fijne zaterdagavond,
jongen.’
‘Dat wens ik jullie eveneens.’ Ik zwaaide naar Klaas
en verliet de winkel.
Ik zit nu aan tafel en drink een trappistenbier. Het
gesprek met Fieneke klinkt nog na in mijn hoofd. ‘Ook al
lopen we door een donkere vallei, we hoeven het kwaad niet
te vrezen,’ zei ze. Die zin lijkt erg veel op de zin uit psalm
23 die Anton in zijn Engelstalige bijbel had onderstreept.
‘Though I walk through the valley of the shadow of death, I
will fear no evil.’ Vreemd.
Ik weet niet wat het is, maar er zeurt een onbestemd
gevoel in me. Mijn gedachten hebben een donkere ondertoon
gekregen, merk ik, een ondertoon die ik niet goed begrijp. Ik
kan wel wat afleiding gebruiken, geloof ik. Zo meteen ga ik
maar eens wat eten. En vanavond ga ik in het café kijken.
Als Gerrit er is, heeft hij vast wel zin om een keutje te leggen.
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Zondag 15 mei 1987, 23:30
Na een twee uur lange fietstocht zat ik aan de Oude
Denckel naar het traag voorbij trekkende water te turen. Mijn
gemoed was veranderd, sinds ik hier was gaan zitten. Tijdens
het fietsen had ik in een opgewekte stemming naar de velden,
de koeien, de schapen en de boerderijen gekeken. En door de
koele lucht die ik op mijn wangen had gevoeld, was de
ruimte van mijn bewustzijn fris en helder geworden. Maar
nu, zittend op mijn boomstronk, kwam er een heel andere
gevoel in me op.
Ik probeerde woorden te vinden om te omschrijven
wat er in me om ging. Het was geen eenzaamheid of
droefenis. Ik was niet somber, althans niet door een
aanwijsbare oorzaak. Misschien was er wel een oorzaak
maar dan lag die in de toekomst. Wat zich in mij had
genesteld, was een voorgevoel. Het was alsof ik aanvoelde
dat er iets ergs stond te gebeuren, zonder dat ik wist wat het
zou kunnen zijn. Ik begreep niet waar dit vandaan kwam.
Zomaar uit het niets was er ergens in mij een vaag
vermoeden van naderend onheil ontstaan. Ik vond het een
onaangename gewaarwording.
Na een kwartiertje piekeren stond ik op om naar huis
te gaan. Onderweg klaarden mijn gedachten al enigszins op,
en toen de kerktoren van Zagtebeek in de verte opdoemde,
begon ik zachtjes te neuriën. Thuis aangekomen zette ik een
kop thee en pakte ik mijn boek.
Het was ongeveer half tien toen ik een auto het terrein
op hoorde rijden. Ik stapte naar buiten, liep naar de carport
en zag Marloes in de avondschemering staan. Ik ging naar
haar toe en gaf haar een zoen. Tijdens onze omhelzing voelde
ik haar warme wang tegen de mijne.
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‘Fijn om weer thuis te zijn,’ zei ze.
‘Fijn je weer te zien.’
We gingen haar huis binnen. Nadat ze een paar
schemerlampen aan had gedaan, zei Marloes dat ze wel toe
was aan een glaasje rode wijn. Ik maakte een fles open en
schonk twee glazen in.
‘Hoe gingen de concerten?’ vroeg ik nadat we hadden
geklonken.
‘Goed. Ik ben heel tevreden.’ Ze zei dat ze was
gevraagd om over een paar maanden weer naar Wiesbaden
te komen voor enkele optredens met een bekend Duits
strijkkwartet.
‘Da’s mooi,’ zei ik.
Ze vertelde enthousiast over de aardige mensen die
ze had ontmoet, de luxe hotelkamer waar ze had geslapen en
de wandeling in de natuur die ze vanochtend had gemaakt.
Na een uurtje gezellig babbelen zag ik dat ze moe begon te
worden.
‘Je hebt een lange autorit achter de rug,’ merkte ik
op.
‘Ja, ik zal mijn bed maar eens gaan opzoeken,’
antwoordde ze.
Met een glimlach en een knuffel wensten we elkaar
welterusten. In mijn tuinhuis schonk ik nog een laatste glas
wijn in.
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Reflectie
De oude Thomas zat in zijn schommelstoel, met het
dagboek op schoot en zijn ogen dicht, en hij luisterde naar
klassieke muziek. Hij had La fille aux cheveux de lin van
Claude Debussy opgezet. ‘Het meisje met vlasblond haar,’
fluisterde hij. In het dagboek had hij gelezen dat die titel
goed bij Marloes paste, dat was de gedachte die de jonge
Thomas destijds in het museum had gehad. Hij herinnerde
zich dat optreden nog goed. En hij herinnerde zich ook dat
hij, toen ze terug in Zagtebeek waren, de auto op het
kerkplein had geparkeerd om naar de stilte te luisteren.
Tijdens het lezen was hij aan veel mooie ogenblikken
herinnerd. De middag op de kermis met Marloes en Walter.
Het gesprek met de pastoor over de liefde. De memorabele
picknick in de tuin. Dit alles deed vermoeden dat de jonge
Thomas nu wel wist dat hij in Zagtebeek wilde blijven.
Maar er waren nog dissonanten. Zojuist had hij het
stukje gelezen over het donkere voorgevoel dat hem aan de
Oude Denckel had overvallen. Dat gevoel kon hij zich na al
die jaren niet meer herinneren, maar Thomas wist heel goed
wat er nu stond te gebeuren. Hij pakte het dagboek weer op
om de laatste bladzijden te gaan lezen.
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Vrijdag 20 mei 1987, 17:55
Het is vijf dagen geleden dat ik voor het laatst in dit
dagboek heb geschreven. In de tussenliggende tijd heeft zich
hier in Zagtebeek een ramp voltrokken, een verpletterende
ramp die ik in dit dorp niet voor mogelijk had gehouden en
die me zo hard heeft geraakt dat ik dagenlang onbekwaam
was mijn gedachten om te zetten in geschreven woorden.
Hoewel ik nog altijd aangeslagen ben door wat ons is
overkomen, denk ik vandaag wel weer te kunnen schrijven –
en daar mag ik ook niet te lang mee wachten want de
gebeurtenissen moeten worden vastgelegd, vind ik, nu mijn
herinneringen nog helder en scherp zijn.
Fieneke is er niet meer. Zij is afgelopen maandag
gestorven, en het was geen natuurlijke dood. Om dat verhaal
goed te vertellen, moet ik teruggaan naar de vroege ochtend
van die dag, 16 mei.
Na het ontbijt, rond kwart over negen, stapte ik in de
auto. Ik wilde naar een nabijgelegen stad rijden om bij de
aldaar gevestigde bloemist een boeket rode rozen voor
Marloes te kopen. Toen ik over ons kerkplein reed, zag ik
twee jonge mannen bij Fieneke naar binnen gaan. Meteen
bekroop me een vaag en onverklaarbaar gevoel dat er iets
niet in orde was. Ik negeerde dat gevoel aanvankelijk, en dat
was de grootste fout van mijn leven.
Terwijl ik het dorp uit reed, bleef dat onheilspellende
gevoel in me zeuren. Het ging niet weg – integendeel, het
werd sterker. Na ruim twee kilometer stopte ik de auto. Ik
keerde om – wat op dat smalle weggetje even duurde – en
haastte me terug naar het plein. Ik zag meteen dat de deur
van de winkel open stond, wat ongebruikelijk was. Met grote
stappen liep ik erheen, en nog voor ik binnen was, zag ik een
tafereel dat nu in mijn geheugen gegrift staat. Fieneke lag op
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de tegelvloer, met veel bloed in haar grijze haren. En Klaas
zat vlakbij zijn moeder op zijn knieën hardop te bidden. Ik
keek snel om me heen. De mannen waren verdwenen en de
kassa was geopend. Nadat ik haar pols had gevoeld en had
vastgesteld dat haar hart niet meer klopte, en nadat ik even
buiten had gekeken en had gezien dat het plein leeg was, liep
ik naar de telefoon in het zijkamertje om het provinciaal
alarmnummer te bellen.
Terwijl we wachtten, begon Klaas te snikken. Met
huilerige stem vertelde hij wat er was voorgevallen. Twee
mannen met loden pijpen kwamen binnen, liepen naar de
kassa en begonnen het geld eruit te halen. In plaats van rustig
te blijven, zoals Klaas deed, was Fieneke foeterend naar de
mannen toe gelopen om te proberen de diefstal te
voorkomen. Zonder te aarzelen sloeg een van beiden haar
met kracht op het hoofd. Ze stortte neer en de dieven renden
naar buiten.
De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Klaas stond
nerveus met twee politieagenten te praten en ik keek toe hoe
twee broeders het lichaam van Fieneke op een brancard naar
de ambulance droegen. Op straat stond een groepje mensen
naar binnen te kijken. Ik dacht terug aan dat ene moment toen
ik daarbuiten langsreed, een alarmerend gevoel kreeg, en
toch doorreed. Hoewel het nog geen uur geleden was, leek
het wel een herinnering uit een andere eeuw. Misschien had
ik iets kunnen doen, bedacht ik. Misschien was Fieneke dan
nu nog in leven geweest. Ik keek door de winkel en zag haar
afwezigheid. Mijn handen begonnen te trillen toen ik de
spreuk op het schoolbord las: ‘Aan de andere kant van de
nacht, wacht het licht op ons.’
Pastoor Swart kwam binnen. Nadat hij even met
Klaas had gesproken, en had vastgesteld dat de arme man het
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noorden helemaal kwijt was, nam hij hem mee naar de
pastorie. Ik liep een stukje met ze op.
‘Klaas…,’ zei de pastoor. ‘…je mag zo lang als je
maar wilt bij ons blijven hoor. Juffrouw Jansen zal goed voor
je zorgen.’
Klaas zweeg.
‘Wat een rampspoed,’ zei ik, in de verte starend,
vooral tegen mezelf.
‘En dat in Zagtebeek,’ zei de pastoor.
‘Ja, en dat in Zagtebeek.’
‘Wilt u misschien binnenkomen en een kopje koffie
met ons drinken, meneer Molenaar?’
‘Nee, dank u. Maar ik kom binnenkort wel even op
bezoek, als het mag. Nu ga ik eerst naar huis.’
‘U bent altijd welkom.’
Drie kwartier later zat ik bij Marloes op de bank. Ze
had koffie gezet en luisterde naar mijn verhaal – het hele
verhaal, inclusief mijn veel te trage reactie op het duidelijke
teken dat ik van binnenuit had ontvangen. Nadat ik was
stilgevallen, kwam ze naast me zitten.
‘Ik snap dat je jezelf verwijten maakt,’ zei ze. ‘Dat
snap ik echt. Vermoedelijk zou ik me ook schuldig voelen.
Maar je bent te hard voor jezelf, Thomas. We zijn mensen,
geen rekenmachines.’ Ze legde haar arm over mijn schouder.
Ik wilde huilen maar kon het niet.
‘Ik moet even alleen zijn, Marloes.’
‘Da’s goed, jongen.’
Tegen zessen werd er op mijn deur geklopt. Het was
Marloes. Ze had een pan macaroni en een bak salade bij zich.
‘We eten samen,’ deelde ze me mede.
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We besloten eerst een glaasje te drinken daarna de
pan op te warmen. Ik was blij dat ze was gekomen. Toen ze
de tafel begon te dekken, was ik vertederd door haar
zorgzaamheid.
‘Zagtebeek is voor altijd veranderd,’ zei ik toen we
goed en wel aan het eten waren. ‘De koepel is weg.’
‘Wat bedoel je?’
Ik vertelde haar over die gedachte die ik in de eerste
dagen van mijn verblijf had gekregen, waarin ik me
voorstelde dat Zagtebeek onder een onzichtbare koepel lag,
een koepel die het kwaad buitensloot en de goedheid binnen
hield.
‘Mmm,’ reageerde ze. ‘Wat mooi, dat beeld van die
koepel.’
‘Ik vond dat er hier een lichtheid in de lucht hing, een
koesterende warmte, en een mildheid. En ik meende ook nog
dat de dood in dit dorp niet zo donker was, en niet zo zwaar
als in de rest van de wereld. Dat laatste klopte niet, weet ik
nu.’
‘Nee,’ zei Marloes. ‘De dood is overal zwaar en
moeilijk. Maar de goedheid is niet verdwenen, Thomas. En
de lichtheid, de warmte en de mildheid ook niet.’
‘Het kwaad is binnengedrongen,’ zei ik.
‘Het kwaad kan elk dorp binnendringen. Het gaat
erom dat we het niet in onze harten toelaten.’
We spraken die avond tot elf uur. Daarna liepen we
nog een rondje door de tuin. Ik zei dat ik haar naar huis wilde
brengen. Ze lachte. Bij haar voordeur gaven we elkaar een
zoen, onze vierde. Ik grapte dat het geen gewoonte moest
worden. ‘Waarom niet?’ vroeg ze. Zonder sombere
gedachten in mijn hoofd kuierde ik naar mijn tuinhuis.
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***
De volgende ochtend werd ik wakker uit een
indringende droom. Ik was weer in het rouwcentrum waar ik
al eerder over had gedroomd, en waarin ik mijn moeder in
een kist had zien liggen. Het was dezelfde sfeervol verlichte
zaal, en ook nu stond er een geopende doodskist in het
midden. Maar dit keer lag Fieneke erin, en ze droeg de kleren
van mijn moeder: een beige rok, een crèmekleurige bloes en
een bruin wollen vest.
Ik ging weer op die stoel tegen de achterwand zitten,
in de hoop dat Fieneke, net als mijn moeder destijds, uit de
kist zou komen om met me te praten. Ik hoopte dat ze me zou
komen zeggen dat ik haar niet had kunnen redden en dat ze
dat ook niet had gewild omdat die dag, maandag 16 mei, de
juiste dag van vertrek was. Maar ze kwam niet uit de kist.
Toen ik even later weer buiten stond, was ik verward,
onrustig, en moedeloos. In die stemming werd ik ook
wakker.
Later die ochtend belde ik aan bij de pastorie.
Juffrouw Jansen liet me weer even in de hal wachten totdat
ze me had aangekondigd. Daarna gaf ze me toestemming de
werkkamer binnen te gaan.
‘Meneer Molenaar.’ De pastoor gaf me een hand. Op
zijn gezicht las ik mildheid, gemengd met een diep besef van
de droefenis die over Zagtebeek was neergedaald. ‘Gaat u
zitten. De koffie is onderweg.’
‘Dank u.’
Hij zuchtte. ‘Wat een ontregelende tijd, nietwaar?’
‘Inderdaad – ontregelend en triest. Heeft u gisteren
nog wat met Klaas kunnen praten?’
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‘Jazeker. Eerst zat hij een tijdje zwijgend in de hoek
te treuren, maar daarna hebben we een goed gesprek gehad.
Hij logeert nu bij zijn zus en haar man. Met z’n drieën
bereiden ze de uitvaart voor. Die zal overmorgen
plaatsvinden.’
Een kort ogenblik had ik de aandrang om mijn droom
tegen pastoor Swart te vertellen en hem om zijn mening te
vragen. Ik deed het niet.
‘Ik heb afgelopen zaterdag voor het laatst een praatje
gemaakt met Fieneke,’ vertelde ik. ‘Voordat ik de winkel uit
ging, zei ik tegen haar dat ze de oermoeder van het hele dorp
was.’
‘Dat was ze inderdaad,’ zei hij ‘Een oermoeder, en
een ongelooflijk goed mens. Ze heeft de inwoners van
Zagtebeek veel liefde gegeven.’ De pastoor was er zeker van
dat Fieneke in Gods mooie hemel was, dat ze daar met open
armen was ontvangen. ‘Ik vermoed dat ze nu naar ons
kijkt…,’ zei hij, ‘…en hoopt dat we vrede kunnen sluiten met
de manier waarop ze de dood heeft gevonden, omdat ze
immers een prachtig leven heeft gehad, en omdat ze nu met
haar Kees herenigd is.’
‘Dat heeft u mooi gezegd,’ antwoordde ik.
‘Dank u.’
De rest van de dag was ik alleen. Marloes had me
verteld dat ze ’s middags naar de stad zou gaan om een
zwarte jurk voor de uitvaart te kopen. En daarna zou ze bij
haar ouders gaan eten omdat haar moeder door de dood van
Fieneke in een shocktoestand was geraakt.
Die avond begon ik weer over lange reizen te
mijmeren. Ik haalde de kaart van Europa tevoorschijn en
volgde met mijn wijsvinger de route die ik had gevolgd. De
onrust van een jaar geleden, die hier in Zagtebeek aan het
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indutten was, dreigde wederom wakker te worden. Zal ik
weer op pad gaan? Dat was de vraag die zich aandiende. Ik
wist dat de belofte van bevrijding die deze reisgedachte mij
voorspiegelde, in wezen een vermomde vluchtneiging was,
en dus een illusie. Ik wist dat ik niet aan de pijn kon
ontsnappen, dat ik de herinnering aan mijn overleden
dierbaren altijd met me mee zou dragen, maar ik verlangde
zo naar de zoete verdoving die een lange autorit naar een ver
land me kon geven. Ik wist niet of ik daar weerstand aan kon
bieden.
Ik liet de kaart van Europa geopend op tafel liggen en
trok een fles wijn open. Die laatste uren van de dag bracht ik
drinkend door. Rond elf uur deed ik het licht uit en sjokte ik
aangeschoten naar de slaapkamer. Ik viel vrijwel meteen in
slaap.
***
Na het douchen keek ik uit het raam. Marloes had een
tuintafel en twee stoelen op haar gazon gezet en zat met een
zonnebril te lezen. Ze droeg een katoenen bloemetjesjurk, en
haar knieën en onderbenen waren onbedekt. Ik kleedde me
aan, pakte mijn boek en mijn zonnebril, en liep naar haar toe.
‘Goedemorgen,’ zei ik. ‘Mag ik erbij komen zitten?’
‘Goedemorgen. Ja, dat was het idee.’
Ik keek naar de blauwe lucht en naar de roerloze
bomen. ‘Het is windstil,’ zei ik. ‘Ik denk dat het een zomerse
dag gaat worden.’
‘Heerlijk,’ reageerde Marloes.
‘Het is zo vreemd,’ ging ik verder. ‘Fieneke is dood,
en de natuur is een en al vrolijkheid. Het klopt niet.’
‘Misschien wil de natuur ons vertellen dat Fieneke
gelukkig is.’
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‘Denk je?’
Ze deed haar zonnebril af en keek me aan. ‘Hoe gaat
het vandaag met jou?’ vroeg ze.
‘Tja, wat kan ik zeggen?’
‘De waarheid?’
Ik deed mijn zonnebril ook af en vertelde dat ik op
sommige momenten door verdriet werd verlamd. ‘Ik weet
dat ze drieëntachtig was…,’ zei ik, ‘…en dat ze een rijk en
gelukkig leven heeft gehad, maar wat ik maandagochtend in
de winkel zag, laat me niet los. Het was afschuwelijk, hoe ze
daar lag.’
‘Dat begrijp ik, Thomas.’ Ze wachtte een paar tellen,
kijkend naar het gras. ‘Luister, ik wil je iets zeggen.’
‘Oké.’
Marloes vertelde dat ze vorige week een poosje met
Fieneke op die bank voor de winkel had gezeten. ‘We hadden
een vrouwengesprek,’ zei ze met een lach. ‘Fieneke zei dat
ze dol op jou was. Haar ogen fonkelden als ze je naam
uitsprak. Al de eerste dag dat je in haar winkel kwam, had ze
het gevoel gehad dat je een goed hart had.’
‘Sjonge,’ bracht ik uit.
‘En ze zei nog iets. Jij herinnerde haar aan Kees, haar
man. Niet omdat je uiterlijk op hem leek, maar vanwege je
serieuze karakter, je rustige uitstraling, je persoonlijkheid.
Ze zag wel dat je een boel oud verdriet met je meedroeg – en
ook dat had je met Kees gemeen – maar ze zag ook dat je
veel liefde in je had. Als Fieneke een jonge meid was
geweest, zou ze smoorverliefd op je zijn geworden, zei ze.
Maar ik denk dat haar leeftijd echt geen belemmering was.
Ze was daadwerkelijk verliefd op je.’
Ik krabde wat aan mijn hoofd.
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‘Eigenlijk mocht ik dit niet vertellen…,’ zei Marloes,
‘…maar ik denk dat ze het nu toch wel goed zou vinden,
omdat ik geloof dat dit verhaal je kan helpen.’
‘Dank je wel,’ zei ik. Ik legde mijn hand op de hare.
Ze kwam naar voren en gaf een zoen op mijn
voorhoofd. ‘Weet je wat ze ook zei?’ vroeg ze.
‘Nee.’
‘Ze geloofde dat je de brenger van nieuw leven was,
hier in Zagtebeek.’
‘Eh…, wat bedoelde ze daar precies mee?’
‘Dat heb ik niet gevraagd. Ik vond die uitspraak zo
mooi dat ik die woorden hun mysterieuze aura wilde laten
behouden.’
‘Dat is je gelukt,’ grapte ik.
‘Ja, net als die spreuken in de winkel.’
Ik knikte.
‘Zo,’ zei Marloes. ‘En nu ga ik voor ons allebei een
heerlijk kopje koffie halen. Wil je er een abrikozenflap bij?’
***
Donderdag was gearriveerd, de dag van de
begrafenis. Marloes en ik hadden de vorige avond tegen
elkaar gezegd dat het waarschijnlijk erg druk zou worden en
dat we dus op tijd moesten vertrekken, als we tenminste
wilden zitten. Even voor half tien, een half uur voor het begin
van de dienst, liepen we de kerk in. We vonden twee goede
zitplaatsen aan het middenpad. De volgende minuten zagen
we hoe de kerk helemaal vol liep. Ik keek een paar keer
achterom en zag dat er nog steeds mensen binnenkwamen,
die allemaal moesten blijven staan.
Een mij onbekende man kwam naar ons toe. Hij
stelde zich voor als de schoonzoon van Fieneke en hij
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nodigde ons uit na de dienst met een klein gezelschap mee te
lopen naar het graf. Daar zou de pastoor nog een woordje
spreken. Volgens de man had Klaas er op aangedrongen dat
Marloes en ik erbij waren. We bedankten hem vriendelijk.
Om precies tien uur klonk het geluid van de bel door
de ruimte, en schreed de pastoor met zijn misdienaars
binnen. Hij liep naar de gesloten kist waar Fieneke in lag en
zegende die. De dorpsbewoners waren muisstil toen het
mannenkoor het Requiem Aeternam inzette, het gregoriaanse
gezang over de eeuwige rust waarmee de katholieke
dodenmis al meer dan duizend jaar begon. Ik werd innerlijk
stil van de sereniteit die in de lucht hing.
Die sereniteit was er gedurende de gehele mis. Als de
pastoor iets zei, deed hij dat langzaam en zachtjes. Als het
volk ‘amen’ mompelde, had ook dat geluid een kalmte en
een waardigheid. Regelmatig stond het koor op om weer een
deel te zingen. Ik vond het Lux Aeterna – het eeuwig licht –
erg mooi; en ook het In Paradisum was prachtig.
In zijn preek stond de pastoor even stil bij het
gewelddadige karakter van Fieneke’s dood. ‘Ik weet…,’ zei
hij, ‘…dat enkelen van u woedend zijn – zo woedend dat u
persoonlijk wraak zou willen nemen op de dader. Ik denk dat
er niemand in deze kerk aanwezig is die dat niet begrijpt.
Maar weet dan, beste mensen…, dat juist dit soort zware
tijden ons een uitgelezen kans geven om ons geloof te
versterken. Weet dan…, dat woede ons leeg zuigt, terwijl
geloof ons vervult. Wij geloven dat God liefde is. Laten we
ons herinneren hoe veel liefde we voor Fieneke koesterden,
en laten we niet vergeten dat iedereen in Zagtebeek elke dag
door haar met liefde werd besprenkeld. In die liefde was God
aanwezig. Die liefde was God.’
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Na de dienst werd Fieneke door vier mannen in
zwarte slipjassen naar buiten gedragen. Marloes en ik sloten
ons aan bij het groepje dat achter de kist aan liep, waar
behalve de familie ook Annabel en Walter deel van
uitmaakten. In stilte gingen we door de grote poort en
langzaam liepen we over wandelpad nummer drie naar het
graf waar de afgelopen twee jaar alleen Kees in had gelegen.
Ik zag dat de steen was verwijderd en dat er een diep gat was
gegraven. De vier dragers plaatsten de kist op twee
dwarsbalken boven de opening in de aarde. Na een korte
stilte wendde pastoor Swart zich tot de aanwezigen.
‘Beste mensen,’ begon hij. ‘Dit is het ogenblik
waarop wij vaarwel zeggen. Wij vertrouwen Fieneke aan de
aarde toe en dragen haar ziel over aan God. Tijdens de mis
spraken we over de liefde. Voor het afscheid van Fieneke is
zij, de liefde, het enige denkbare centrale thema. Dat woord,
liefde, is het enige woord in onze taal dat haar volledig
karakteriseert. Daarom wil ik hier een deel van de beroemde
tekst van Paulus over dit onderwerp voordragen. Ik heb het
over de woorden die hij schreef in het dertiende hoofdstuk
van zijn eerste brief aan de gelovigen in Korinthe.’ De
pastoor sloot zijn ogen en begon:
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de
engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een
dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof
dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets
zijn.
Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel
aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon
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ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet
baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent
geen
afgunst,
geen
ijdel
vertoon
en
geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze
verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt
ze.’
Even later, op het kerkplein, stonden we ons af te
vragen wat we nu zouden gaan doen. Annabel en Walter
stonden bij ons. Veel mensen waren naar café Kerkzicht
gegaan, maar wij hadden geen zin in drukte. Annabel was
erg stil, ze zei bijna niets. Ze staarde de hele tijd in de richting
van de begraafplaats, schudde haar hoofd en streelde Walter
door de haren. Iedereen voelde zich hulpeloos. Op een zeker
moment zei Marloes dat ze wilde vertrekken. Dat wilde ik
ook wel. We omhelsden Annabel en Walter en begonnen
huiswaarts te wandelen.
Daar aangekomen dronken we samen koffie in de
villa. We praatten nog wat na over de dienst, en over de
toespraak op het kerkhof. Marloes kreeg tranen in haar ogen
toen we over de woorden van Paulus spraken. De pastoor had
gelijk gehad, vond ze, toen hij zei dat het woord ‘liefde’ het
enige woord was waarmee Fieneke werkelijk kon worden
gekenschetst. Zo wilde ze aan haar blijven denken.
‘Maar nu ben ik doodop,’ zuchtte Marloes. ‘Ik moet
echt even op bed gaan liggen, Thomas.’
‘Rust lekker uit, meid. Ik ga naar huis.’
De middag verliep zonder noemenswaardige
gebeurtenissen. Ik probeerde wat te lezen, en ik luisterde
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naar een klassieke radiozender. Rond half vier liep ik naar
Marloes om een kopje thee te gaan drinken. We deden ons
best om over luchtige onderwerpen te praten.
In de avonduren zat ik weer gebogen over de kaart
van Europa, die nog altijd op tafel lag. Mijn aandacht was
gericht op Ierland. Met een rood potlood tekende ik op de
kaart een route – via Calais, Canterbury, Londen,
Birmingham, Liverpool en Holyhead – naar Dublin. Ik
fantaseerde over de weg daar naar toe, en vervolgens over
een lange rondreis door het hele land. Tijdens het fantaseren
voelde ik me zorgeloos en vrij. Ik vergat mijn eerdere
inzichten over vluchtneigingen die de gewoonte hadden zich
als bevrijding voor te doen. Dus geloofde ik dat ik me
onderweg heel goed zou voelen.
Weer wat later, toen ik in bed lag en niet kon slapen,
kwam de werkelijkheid weer tevoorschijn. Van mijn
linkerzij naar mijn rechterzij draaiend, en weer terug, besefte
ik dat ik niet mijn hele leven kon blijven reizen. Ik wist niet
meer wat ik wilde doen, wat ik kon doen. Eigenlijk wilde ik
alleen maar slapen, en zelfs dat lukte niet.
***
Ik had de deur open gezet om de frisse ochtendlucht
binnen te laten, en ik was het aanrecht aan het opruimen toen
ik de stem van Marloes hoorde.
‘Mag ik binnenkomen?’ vroeg ze.
Ze stond buiten voor de drempel. ‘Natuurlijk. Kom
maar,’ zei ik. ‘Ik heb zojuist koffie gezet. Heb je zin?’
‘Ja, heerlijk.’
‘Oké, ga zitten.’
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Ik pakte twee koppen uit de keukenkast. Toen ik met
de koffie naar de salontafel liep, zag ik dat Marloes bij de
grote tafel stond en naar mijn kaart van Europa keek.
‘Ga je naar Ierland?’ vroeg ze. Ze liep met een
verstoorde blik in haar ogen naar een van de fauteuils en liet
zich daar nonchalant in vallen.
‘Ik weet het niet, Marloes. Ik heb er wel over
nagedacht.’
Het was een paar tellen stil. ‘Is het spook van de
rusteloosheid je weer aan het opjagen?’ vroeg ze,
onafgebroken naar de vloer starend.
Ik zweeg. Marloes stond op, liep naar het raam, keek
een ogenblik naar buiten en draaide zich vervolgens naar mij.
‘Ik weet niet waarom dit gebeurt, maar het leven lijkt steeds
opnieuw beloftes te doen, om die vervolgens weer net zo
makkelijk in te trekken.’ Ze zuchtte en kwam weer naast me
zitten. ‘Toen ik je voor het eerst zag…,’ ging ze verder,
‘…dacht ik dat een engel je naar mij toe had gestuurd.’ Haar
gezicht werd nu zachter en opener. ‘Ja, ik weet het, ik heb
een rijke verbeelding.’ Ze keek me recht in de ogen. ‘Ik
geloof, Thomas, dat we allemaal op zoek zijn naar een
teken…, een teken dat ons vertelt dat we een doel hebben,
dat ons leven betekenis heeft, en dat we naar dat doel en die
betekenis toe geleid worden.’
‘Zo’n teken zou ik wel kunnen gebruiken,’ zei ik.
‘Maar ik heb er nog nooit een gezien.’
‘Misschien was je zelf zo’n teken voor anderen,’
antwoordde Marloes. ‘Volgens mij was je zo’n teken voor
Fieneke, en voor Walter. En ik hoopte dat je ook voor mij
zo’n teken was.’
‘Marloes, ik heb met eigen ogen gezien dat mijn
moeder werd doodgereden. Ik heb mijn vader in het trapgat
zien hangen. En nu heb ik Fieneke zien liggen, met haar
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haren vol bloed. Die beelden blijven alsmaar terugkomen in
mijn geest, in volle helderheid en scherpte. Ik raak ze maar
niet kwijt. Hoe kan deze opgejaagde prooi een leidend teken
voor anderen zijn?’
‘Maar is weggaan dan het antwoord, Thomas? Denk
je dat je de pijn die het leven je bezorgt altijd een stap voor
kunt blijven?’ Ze nipte van haar koffie, zette haar kopje op
tafel, stond op en liep naar de geopende deur. Daar draaide
ze zich nog een keer om. ‘Misschien vind je uiteindelijk wel
een dorp waar niemand een gebroken hart heeft,’ zei ze.
‘Maar ik durf te voorspellen dat het een liefdeloos dorp zal
zijn.’ Daarna ging ze weg, terug naar haar villa.
Ik zat minutenlang in het niets te staren. Dit kon zo
niet langer, wist ik. Het was de hoogste tijd om het spook van
rusteloosheid duidelijk te maken dat het bij mij niet langer
welkom was. En terwijl ik me dat realiseerde, kreeg ik een
ingeving. Ik besloot naar het graf van Fieneke te gaan om
met haar te praten. In de nabijheid van de oermoeder van het
dorp zou ik de inspiratie vinden die ik nodig had.
Tien minuten later ging ik door de grote poort van de
begraafplaats naar binnen. Ik liep rechtstreeks naar
wandelpad drie en zag al snel dat enkele mannen bij het graf
aan het werk waren. Toen ik wat dichterbij kwam, zag ik dat
ze bezig waren de dekplaat aan de graffundering vast te
maken. De naam en de gegevens van Fieneke waren er al in
gegraveerd. Omdat ik geen behoefte had aan een gesprek met
die mannen besloot ik eerst maar eens een rondje over het
kerkhof te lopen. Ik had de paden vijf en zes immers nog niet
gezien en dit was een goede gelegenheid.
Het vijfde wandelpad was bijzonder mooi – niet
alleen door de schitterende vormgeving van de
grafmonumenten, maar ook door de interessante opschriften.
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‘Harrie is verenigd met het eindeloos bewustzijn,’ las ik op
een steen. ‘Duizenden liefdevolle herinneringen laten onze
ouders in de wereld achter,’ stond op een andere. Ik besefte
dat veel mensen ondanks hun verdriet toch ongelooflijk
mooie gedachten konden hebben, of misschien juist dankzij
hun verdriet.
Na wandelpad vijf begon ik aan nummer zes. Ook
hier liep ik langzaam langs de graven om alle opschriften
goed te kunnen lezen. Ik vond ze zeer boeiend, al die
spreuken. Ze getuigden van ware menselijkheid.
Ik was bijna aan het einde van dit laatste pad
aangekomen toen er iets onverwachts gebeurde, iets wat ik
nooit meer zal vergeten. In opperste verwarring bleef ik bij
een van de graven stilstaan. Wat ik op deze steen las, was
verbluffend en onbevattelijk. ‘Hier ligt Rafaël van
Boschhoven de derde; hij leefde van 24-11-1912 tot
17-10-1982,’ stond er in sierlijke letters geschreven, met
daaronder een porseleinen foto van de vriendelijke oude man
die ik een maand geleden op de oever van Loch Leven had
ontmoet. Onder de foto stond een korte spreuk: ‘Het leven
op aarde is een wondermooie prelude.’
Ik keek nogmaals naar de sterfdatum en was met
stomheid geslagen. Al vijf jaar lag Rafaël in dit graf, hier op
dit kerkhof. Al vijf jaar was hij dood. En toch had ik nog
maar een paar weken geleden in Schotland samen met hem
van een goed ontbijt genoten. De pub heette The Plough.
Twee omeletten met ham en cheddar hadden we besteld,
omdat Rafaël wist dat die in dat café erg lekker waren. Hij
was degene die me had aangeraden om naar Zagtebeek te
gaan. ‘Daar wonen goede mensen,’ had hij gezegd. En ik had
zijn advies opgevolgd.
En opeens herinnerde ik me nog iets wat hij gezegd
had: ‘Die droefheid die je met je mee draagt…, het zou mooi
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zijn als je die een keer kon afwerpen.’ Hij had in de diepste
diepte van mijn hart gekeken, en hij had de pijn die daar al
een jaar woonde gezien. Toen ik me dat allemaal weer
herinnerde, was ik compleet overweldigd.
Een half uur later stond ik nog steeds bij dat graf. Er
waren al heel veel gedachten door me heen gegaan, heel veel
vragen in me opgekomen, en steeds opnieuw kwam ik op
hetzelfde punt uit: ik had daar aan dat Schotse meertje de
geest van de vijf jaar eerder overleden Rafaël ontmoet, en die
geest had me een teken gegeven. Hij had me naar Zagtebeek
geleid. En niet alleen naar Zagtebeek, ook naar Marloes.
Rafaël wist immers dat hier een tuinhuisje te huur stond, en
daar had hij me naar toe gestuurd.
In datzelfde tuinhuisje zit ik nu aan de eettafel te
schrijven. Dit zijn de laatste regels die ik in dit dagboek
vastleg want ik heb mijn thuis gevonden en deze schrijfsels
zijn niet meer nodig. Na een jaar reizen ben ik aangekomen
op de plek waar ik wil zijn – in Zagtebeek, bij Marloes, die
lieve schat. Ze is op dit moment niet in haar villa. Als ze
straks thuiskomt, ga ik naar haar toe om haar te vertellen dat
een engel me heeft gestuurd. Dan zal ik aan haar vragen of
ik dat teken voor haar mag zijn – het teken dat ons vertelt dat
we een doel hebben en dat ons leven betekenis heeft.
***
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3 Epiloog
Met zachtheid in zijn ogen zat de oude Thomas naar
de berk in de tuin te staren. Het dagboek lag gesloten op het
tafeltje naast hem. Nu hij alle bladzijden had gelezen, kon hij
zijn jongere zelf alleen maar dankbaar zijn voor het
vastleggen van wat er in dat lang vervlogen voorjaar van
1987 was gebeurd. Vooral de beschrijving van die laatste
dagen was kostbaar – de dood van Fieneke, de gesprekken
met Marloes, de ontdekking van het graf van Rafaël van
Boschhoven de derde en het inzicht dat uit die ontdekking
was voortgekomen. Die bewogen week was bepalend
geweest voor de rest van zijn leven, besefte hij.
Hij stond op uit zijn schommelstoel, zag dat Gijs op
tafel zat en hem met grote ogen aankeek, en hij liep naar zijn
kleine vriend toe om hem te aaien. ‘Baasje gaat even
wandelen, jongen,’ zei Thomas. ‘Ik ben over een uur terug,
dan krijg je je avondeten.’ Het was nog warm dus een jas
hoefde hij niet aan. Hij pakte zijn wandelstok, ging naar
buiten en draaide de deur op slot.
Twintig minuten later stond Thomas op de
begraafplaats waar hij gisteren ook al geweest was. Hij keek
naar een nieuw graf dat was bedekt met zand omdat de
grafsteen en de dekplaat nog niet klaar waren. In dat rulle
zand stond een houten bord op een stok, en daarop was met
viltstift geschreven: ‘Hier ligt Marloes, mijn lieve schat.’
‘Hallo Marloesje,’ zei hij op milde toon. ‘Hoe was
jouw dag? De mijne was hartverwarmend. Ik heb een boek
over jou en mij gelezen. Het ging over onze eerste lente, toen
ik in het tuinhuis woonde – weet je nog? Ja, natuurlijk weet
je dat nog. Misschien heb je wel met me mee gelezen. Dan
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heb je vast gehoord dat ik af en toe iets tegen je zei. Ik voelde
dat je dichtbij was, lieverd – dat was fijn.’
Thomas liet zijn blik over het kerkhof gaan. Hoewel
hij de enige bezoeker was, voelde hij zich niet alleen. Zijn
geliefde Marloes was er, samen met al die andere bewoners
van Zagtebeek die hier geleefd hadden, en gestorven waren.
De zon bescheen de stille graven, en de zon verwarmde het
stille zand waarmee het graf van Marloes was toegedekt.
‘Mijn liefje…,’ zei hij, ‘…wat heb je me gelukkig
gemaakt, vijfendertig jaar lang. Wat een rijk leven hadden
we. Ik weet dat jij dat ook vond. Natuurlijk had je nog wat
langer willen leven – ik had jou ook graag langer bij me
gehad – maar ik ben dankbaar voor elke dag die we mochten
ontvangen. Het was een liefdevol leven.’
Hij vouwde zijn handen, sloot zijn ogen, en
fluisterde:
‘Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof
dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets
zijn.’
Thomas opende zijn ogen weer en keek naar het
houten bord in het zand. ‘Dat was jouw lievelingstekst uit de
bijbel,’ zei hij. ‘De pastoor heeft dat hoofdstuk gisteren
prachtig voorgelezen, vond je niet? Je kon in de kerk een
speld horen vallen. Achteraf kwam Walter met zijn vrouw
naar me toe om te zeggen dat ze de dienst zo mooi hadden
gevonden. Trouwens, iedereen was ongelooflijk lief.’
Na nog een kort gebed zei hij: ‘Zo, ik ga nu maar eens
naar huis, lieve schat. Morgen kom ik samen met de
kinderen. Dan zijn we weer eens met z’n vieren – of
misschien wel met z’n zevenen, als de kleinkinderen
meekomen.’ Hij wachtte een paar tellen. ‘Eh…, misschien is
dit een beetje gek, of ongepast, maar ik wil je vragen om God
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de groeten te doen.’ Hij glimlachte. ‘Zeg maar dat ik Hem
eeuwig dankbaar ben, voor alles. Oké? Nou, dag lieveling.’
Op weg naar de uitgang wandelde hij nog even langs
Rafaël van Boschhoven de derde. ‘Hallo, vriend,’ zei hij,
staand bij het oude graf. ‘Ik hoop dat je in de toekomst nog
veel tekens aan dwalende mensen mag geven. En er zijn nog
veel dwalers in deze wereld, dus er is genoeg te doen.’
Toen hij wegliep, besloot Thomas dat hij zo meteen,
als hij weer thuis was, een omelet met ham en cheddar zou
maken. Daar had hij nu echt zin in.
***
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