
Kettingbrief 1

Wat mij vooral opvalt zijn, zijn vuile nagels, dat was niet van zijn gewoonte. Zou hij in de jaren zichzelf
zijn gaan verwaarlozen? Ik durf de vraag niet door de kamer laten galmen, misschien ben ik wel bang
voor het antwoord. Hij ploft neer in de zetel naast me en ik krijg rillingen van de afstand tussen ons.
Ik probeer me in te beelden wat er allemaal tussen ons zou passen, vier varkens, twee deuren, tien
ballonnen. De opsomming brengt me tot rust en even vergeet ik de afstand en verschijnt er een
glimlach op mijn gelaat. “Wat is er zo grappig?”, vraagt hij.

“Niet grappig, maar naar. Onwennig. Dat ik hier ben.” Ik slik. “Niet in gedachten, of in mijn dromen,
zoals me vaak is overkomen. Maar echt in het huis waar ik je leerde kennen.” Ik krijg de knop niet
weggeslikt en mijn hartslag gaat er weer vandoor. Ik wrijf mijn handpalmen droog aan mijn
winterbroek. Het is koud in de kamer. Een wat grijzig licht valt door ramen die vroeger kraaknet en
helder toekeken als ik stijfjes op de bank gezeten, getreurd werd. “Toen ik het pad naar de bijkeuken
afliep voelde ik me plots weer zeventien.” “Waarom?” Mijn stem is schor. “Waarom moest ik
komen?”

Ben kijkt langzaam zond in de kamer, alsof hij zijn woorden zoekt op de muren rondom ons. De stilte
wordt zelfs onbehaaglijk. Ik overweeg om thee te gaan zetten, al was het maar om de onwennigheid
te verkleinen. Als ik me wil oprichten uit de bank, knipt hij plots met zijn duim en middelvinger,
schraapt zijn keel, wellicht om zijn stem wakker te schudden. Hij kijkt daarbij mijn kant op, kijkt me
niet aan, maar kijkt net boven mij. “ Weet je Babs”, zegt hij, “ik was vanmiddag in de kringloopwinkel,
maar vond er niet de boekenplank, die ik zocht.” Ik was verheugd dat er eindelijk iets werd gezegd,
beter dan thee zetten, slik. “Ik vond wel bij de kledingafdeling, mijn muts en bijbehorende sjaal, die
ik al mis sinds de barbecue van de roeiclub in december.”

Ik beet op mijn onderlip. Hij wist niet dat ik vermoedde waarom die muts en sjaal zo belangrijk waren
en ik wou dat graag zo houden. “Die muts en sjaal vind ik niet mooi aanpassen”, antwoord ik snel. “Ik
kocht je toch een nieuwe vorige maand?” En jij bent de eerste die altijd vraagt om de kasten op te
ruimen. Wees dus blij dat ik dat gedaan heb. Hij staat op, maakt aanstalten om naar de keuken te
gaan, maar draait zich voor de deur om. “Ik heb ze terug gekocht en ze blijven voorgoed. Ze zijn mijn
herinnering aan Wenen vorige winter.” Het was eruit. Ik wist het nu zeker, het was haar muts.

Alles in huis, herinnert me aan mama. Behalve hij. Ooit was hij een man met verzorgde nagels en een
ongeschonden brein. De man die nu voor me zit is een vreemde. “Uit nette handen, vloeien de beste
novelles” zei hij vaak. Onophoudelijk werkte hij aan zijn boeken, weken of soms maanden aan een
stuk. De dochters in zijn trilogie, kenden hem beter dan ik. Aan zijn laatste boek, over zijn overleden
dochter, kwam nooit een eind. De aanslagen op zijn toetsenbord werden gestopt door wrede
aanslagen in zijn hoofd. Fictie en realiteit, lopen door elkaar. De muts en sjaal van een levenloze
dochter hadden hem al heel wat emotionele momenten bezorgd. Steeds opnieuw, blijft hij ze
terughalen. “Zal ik anders meer thee zetten?”, vraag ik, wanneer hij verstrooid bij de deur blijft staan.
“Neen, we gaan onze koffers pakken”. “Hoezo?” “We vertrekken naar Wenen.” Ik loop mee naar de
slaapkamer. We pakken niet in. Vergeten. We zitten naast elkaar op bed. “Je hield ervan om hier
vroeger bij mama te slapen, wanneer ik een nachtje door schreef.” Ik slik. De vier varkens, de tien
ballonnen en de twee deuren tussen ons, zijn even verdwenen.
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Kettingbrief 2

Wat mij vooral opvalt zijn, zijn vuile nagels, dat was niet van zijn gewoonte. Zou hij in de jaren zichzelf
zijn gaan verwaarlozen? Ik durf de vraag niet door de kamer laten galmen, misschien ben ik wel bang
voor het antwoord. Hij ploft neer in de zetel naast me en ik krijg rillingen van de afstand tussen ons.
Ik probeer me in te beelden wat er allemaal tussen ons zou passen, vier varkens, twee deuren, tien
ballonnen. De opsomming brengt me tot rust en even vergeet ik de afstand en verschijnt er een
glimlach op mijn gelaat. “Wat is er zo grappig?”, vraagt hij.

Ze liggen op het puntje van mijn tong. De herinneringen die ons verbinden. De ene keer dat we naar
huis reden, na een duur dinner. Om na 30 kilometer te beseffen dat we allebei van de ander dachten,
dat die de rekening betaald had. Tranen met tuiten gelachen. Of die keer dat ik huilend op de
drempel zat, omdat mijn haar verf aan je uit bleek te slaan. Zijn warme armen om me heen waren
toen het enige wat me kon troosten. Ik slik ze in. In de stilte die de kamer vult, lijken die
herinneringen duizend jaar geleden. “Ik mis je!” roep ik in mijn hoofd, terwijl mijn lijf geen vin
verroerd. “Ik weet niet meer wie je bent, maar ik mis je.”

Ik buig me naar hem toe, leg mijn hand op de zijne.“Het is vandaag tien jaar, drie maanden , twee
weken en drie dagen geleden.” “Wow dramatisch, dat je me dat zo in detail weet te vertellen!” Ik ben
elk gevoel voor tijd kwijt. “Ik weet niet eens in welk jaar we leven.” Hij laat mijn hand liggen, ik voel
de vochtige warmte van zijn huid. Gelukkig beseft hij niet wat er in me omgaat. “Nog op restaurant
geweest?” We denken aan die memorabele avond in het klasserestaurant. Zijn ogen blinken.

Ik zucht diep en laat zijn blik los. Het is te pijnlijk deze vast te houden. Oké, maar op zijn minst
herkent hij me vandaag, bedenk ik me. “Dat is al heel wat, toch?” Ik wrijf mijn klamme handen over
de tas, die ik ongemakkelijk op mijn schoot geklemd had. Juist, de plaid. Ik had een warme plaid voor
hem meegebracht. Ik haal de plaid uit mijn tas en sta voorzichtig op om het over zijn benen te slaan.
Ik ben nu zo dicht bij hem. De warmte van zijn lichaam zindert langs me heen. Onhandig druk ik een
zoen op zijn kruin en verlaat daarna haastig de hele kleine kamer.

“Wat was dat?”, vraag ik me af terwijl rondkijk waar ik beland ben. Langzaam aan besef ik dat ik in de
meubelloze gang sta, waarlangs ik ben binnengekomen. De donkere grauw grijze muren, nodigen me
voor een seconde uit om de voordeur open te trekken. De miserabele avond achter me te laten.
Maar mijn hand op de klink aarzelt. “Ga terug naar binnen”, fluister ik zachtjes tegen mezelf. “Ga
terug naar binnen, zet je neer en…, wel, dan zien we wel weer.”  Mijn hand wisselt voorzichtig van
klink en trekt zenuwachtig de tegenovergestelde deur open. Daar zat hij dan, met zijn plaid over zijn
benen. Op exact dezelfde manier hoe ik hem had achtergelaten. Zachtjes ga ik terug naast hem
zitten.

Ik voel zijn gezicht kalm naar me toe draaien. We kijken elkaar kort maar diep in de ogen, tot hij zich
weer van me wegdraait. Ik lees schaamte op zijn gerimpeld gelaat. “Hoe kan het hiertoe gekomen
zijn?”, vraag ik me af. “Hoe kan het zijn dat er in die tien jaar, drie maanden, twee weken en drie
dagen alleen dit van onze relatie overblijft?” Zou hij er ook zo over denken? Of gaat er iets anders
door zijn hoofd? Gaat er nog wel iets door zijn hoofd?”

“Zullen we televisie kijken?”, vraagt hij plots, na een paar minuten stilte. Ik knik zachtjes. Op de
televisie legt Jamie Oliver ons een uur lang uit, hoe we een perfecte citroencake kunnen maken. Het
enige dat er nog door me heen gaat, is dat zo een lekkernij wel gesmaakt had vandaag. De sfeer
proeft bitterzoet.
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