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Op de Boulevard des Batignolles 73 in Parijs zit een buurt-
winkel. Engelstalige toeristen noemen dit soort win-

keltjes Arabic shops. Daar is de eigenaar van de winkel aan de 
Boulevard des Batignolles niet blij mee, maar hij zegt er nooit 
iets van. Bovendien komen er niet zoveel toeristen op de bou-
levard. De meeste mensen die de stad bezoeken, houden zich 
op in de buurt van de Champs-Élysées, de Eiffeltoren, het 
Louvre of de Arc de Triomphe.

De mensen die het ‘echte’ Parijs willen ontdekken, gaan 
bijvoorbeeld naar Château Rouge en voelen zich dapper en 
wereldwijs terwijl ze op veilige afstand van de metro-ingang 
rondlopen. De waarheid is dat het ‘echte’ Parijs niet bestaat. 
Het is een schizofrene stad. Als je hem wilt ontdekken, kun je 
dat het best vanaf een van de vele bankjes doen. Daarvandaan 
zie je hoe miljoenen mensen hun plaats in het leven proberen 
te vinden.

Iemand die Parijs iedere dag ontdekt, is Mancebo als hij op 
zijn krukje voor zijn winkel op de Boulevard des Batignolles 
73 zit.

Deze buurtwinkels in Parijs worden meestal gerund door 
iemand met wortels in een voormalige Franse kolonie in 
Noord-Afrika, de prijzen zijn hoger, ze hebben ruime ope-
ningstijden en er is vers fruit te koop.

Toeristen vinden het exotisch om er hun picknick in te slaan 
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of de fles wijn te kopen die ze hun hotelkamer in smokkelen. 
Voor de Parijzenaren zijn ze een vanzelfsprekend onderdeel 
van het stadsbeeld en niet zelden de redder in nood.

Ze hebben iets vertrouwds. De mensen die er werken komen 
vaak uit één familie en de klanten waarderen de intimiteit van 
de winkeltjes in de verder anonieme grote stad.

Mancebo is zich er niet van bewust dat hij Parijs iedere dag 
ontdekt. Onwillekeurig registreert hij wat er op straat gebeurt, 
maar zodra hij eten ruikt, onderbreekt hij zijn observaties. De 
eerste keer is altijd rond het middaguur. Dan komt er namelijk 
eten op tafel, dat zijn vrouw Fatima in de erboven gelegen 
woning heeft bereid. Maar voordat Mancebo het gerammel 
van het servies hoort, is zijn neef Tariq de winkel altijd al in 
gestormd. Hij werkt niet ver bij hem vandaan, tegenover hem 
aan de boulevard om precies te zijn, in zijn schoenmakerij. 
De schoenmakerij, die hij iedere dag zegt te willen verkopen, 
zodat hij naar Saudi-Arabië kan verhuizen om een parachu-
tespringschool te openen.

Tariq weet niets van parachutes. Maar vijf jaar geleden 
kwam een man zijn schoenen bij hem laten verzolen, en ter-
wijl de lijm aan het drogen was vertelde hij Tariq dat hij het 
over een andere boeg had gegooid en niet meer als it-adviseur 
in Parijs werkte, maar een bungyjumpschool in Jordanië had. 
Het toeval wilde dat dezelfde dag ook een iets jongere man 
in zijn zaak was geweest, die vertelde dat hij en zijn vrouw 
naar Dubai waren verhuisd. In plaats van zich te behelpen met 
simpele baantjes in Parijs leefden ze nu als vorsten in Dubai. 
Dit had ervoor gezorgd dat Tariq het plan had opgevat om 
een parachutespringschool in Saudi-Arabië te beginnen. ‘De 
Saudiërs kunnen niet wachten om de lucht in te gaan,’ beweert 
hij steevast.

Hij is ervan overtuigd dat de met tulbanden en juwelen 
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getooide mensen staan te popelen om te leren parachute-
springen. Zolang de olie stroomt, betalen ze wel – dat weet 
Tariq zeker. Hij had zelfs boeken over Saudi-Arabië bij de 
bibliotheek geleend. Maar het leek Fatima beter als hij zich 
eerst zou bekwamen in het parachutespringen zelf.

Tariq ontdekt Parijs niet op dezelfde manier als Mancebo. 
Hij blijft in zijn schoenmakerij; meestal zit hij in zijn kan-
toortje te roken. Mancebo mag maar één sigaret per dag, ook 
al heeft hij zin in meer. Maar van Fatima mag haar man alleen 
na het eten roken. ‘Wat moeten de mensen wel niet denken 
als het in een levensmiddelenzaak naar sigaretten ruikt?’ zegt 
ze altijd.

Ook zegt ze dat ze allergisch is voor sigarettenrook, en 
daarom mag Mancebo niet in huis roken. Eigenlijk is Man-
cebo niet bang voor zijn vrouw, niet als het leven zijn gangetje 
gaat. Als Mancebo werkt, zeven dagen per week, is Fatima 
thuis. Wat ze precies doet, weet hij niet en hij durft het niet te 
vragen. Ze kookt in elk geval, want er staat altijd eten op tafel.

Tariq en Mancebo werken en wonen dicht bij elkaar. Tariq 
en zijn vrouw, Adèle, wonen in het huis boven de winkel, en 
Mancebo, Fatima en hun zoon, Amir, daarboven. Eigenlijk 
zou het andersom moeten zijn, is Mancebo’s stellige overtui-
ging. Het zou veel logischer zijn als hij Tariqs woning had, 
want dan hoefde hij elke dag maar één trap af te lopen om 
de winkel te openen, en nadat hij hem gesloten had maar één 
trap omhoog. Daar denkt Fatima anders over. ‘Het is de enige 
beweging die je krijgt,’ zegt ze.

Een paar jaar geleden, toen Mancebo meer energie had, had 
hij alle argumenten op een rijtje gezet die voor een mogelijke 
woningruil aangevoerd konden worden. Het eerste en meest 
zwaarwegende argument was dat hij een stuk ouder is dan 
Tariq; over een paar jaar konden de trappen een beproeving 
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voor hem zijn. Ten tweede stond hij eerder op dan de rest en 
maakte hij ze misschien wakker als hij de trap af liep. En ten 
derde kookt Fatima altijd op de eerste verdieping, omdat daar 
de oven beter werkt.

Het was zonneklaar, in elk geval voor Mancebo, dat zijn 
gezin de woning op de eerste verdieping moest krijgen. Hij had 
zijn argumenten zorgvuldig voorbereid en te berde gebracht 
bij een goed gegrilde kip. Tot zijn grote verbazing kreeg hij 
geen bijval, zelfs niet van zijn vrouw, wat hem tot op de dag 
van vandaag bevreemdt. Ze had hem zelfs een beetje belache-
lijk gemaakt en gevraagd of hij misschien ook handtekenin-
gen van mensen in de buurt had verzameld. Daar had Tariq, 
zoals altijd, om moeten lachen, Adèle had, zoals gewoonlijk, 
niets gezegd en Amir had waarschijnlijk niet eens naar zijn 
georeer geluisterd. En inmiddels heeft Mancebo geen tijd en 
energie meer om voor een woningruil te pleiten.

Als Mancebo wordt gevraagd wat voor werk hij doet, ant-
woordt hij dat hij in de dienstverlenende sector zit. Als iemand 
hem vraagt dat nader te verklaren, zegt hij dat hij een buurt-
winkel heeft. En dat is allebei waar. Als iemand wil weten waar 
die winkel zit, antwoordt hij dat die aan voet van de Mont-
martre ligt. Maar dat kan worden betwist.

Mancebo vindt het een fijn idee om aan de voet van de 
witte Sacré-Coeur met zijn suikertoren te wonen en te wer-
ken. Door zijn antwoord denken veel mensen dat Mancebo 
met zijn winkel aan het pleintje Parvis du Sacré-Coeur zit, of 
misschien ergens verstopt in een van de vele steegjes in Mont-
martre. Maar dat is niet het geval. De kerk van Montmartre 
is vanaf de Boulevard des Batignolles weliswaar te zien, maar 
alleen in de verte aan de horizon, boven op de heuvel.

Fatima vindt het kinderachtig als hij beweert dat zijn win-
kel aan de voet van de Montmartre ligt en snuift minachtend 
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elke keer als hij dat zegt. Soms leest ze hem de les, maar dan 
zegt Mancebo dat niemand weet hoe lang de voeten van de 
Montmartre zijn. En dat is natuurlijk waar.

Mancebo’s vaste gewoontes worden gestuurd door geuren 
en signalen van de stad en zijn bewoners, dus een klok heeft 
hij niet nodig. Een wekker heeft hij daarentegen wel, en die 
gaat iedere ochtend vlak na vijven af. Een kwartier later zit hij 
in zijn witte bestelauto en rijdt hij naar Rungis ten zuiden van 
Parijs om verse groenten en fruit in te kopen. Vlak na achten 
is hij weer in Parijs, en een paar minuten later gaat hij langs 
François in Le Soleil voor een snel kopje koffie, wat altijd een 
ontbijt wordt.

Het stamcafé van de beide neven, de bar Le Soleil, vormt 
samen met de buurtwinkel van Mancebo en de schoenmake-
rij van Tariq een driehoek in de wijk. ‘De gouden driehoek,’ 
grapt de café-eigenaar altijd, en hij zinspeelt daarmee op de 
beroemde gouden driehoek tussen de drie vermaarde cafés 
van de stad: Café de Flore, Les Deux Magots en Brasserie 
Lipp. ‘De Bermuda-driehoek,’ pareert Tariq dan. François en 
Mancebo begrijpen allebei de vergelijking niet.

Om negen uur doet Mancebo het rolluik omhoog en ademt 
de winkel de ochtendlucht in. Hij werkt tot hij de geur van 
eten ruikt. Dan gaat het rolluik weer omlaag en is het tijd om 
te lunchen. Als hij klaar is met eten – dat moment varieert 
afhankelijk van het eten en het gespreksonderwerp aan tafel 
– gaat hij de trap af om het rolluik voor de tweede keer die 
dag omhoog te doen. ’s Middags gaat het rolluik andermaal 
omlaag, als het tijd is voor een pastis met Tariq in Le Soleil, 
waarna hij doorwerkt tot de geur van eten opnieuw zwaar in 
de winkel hangt, dat wil zeggen een uur of negen. Dan gaat het 
rolluik voor die dag definitief naar beneden.
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Er is weer een dag verstreken. Mancebo heeft Parijs wederom 
vanaf zijn krukje ontdekt. Zoals elke dag maakt hij de kassa 
op, wikkelt een elastiekje om de bankbiljetten en stopt ze in 
een plastic zakje. Dat moet naar de bank. De geur van een rijke 
bonenschotel zoekt zich door de deur, die op een kier staat en 
aan twee halfopen lippen doet denken, een weg de winkel in.

Het is alsof de etensgeuren na al die jaren hun eigen weg 
hebben gevonden, van de keuken op de eerste verdieping naar 
de gang, door de kier van de deur, langs de trap naar beneden 
om uiteindelijk door de deur van het trappenhuis de winkel 
binnen te sijpelen. De adem van het huis vertelt Mancebo 
wanneer het tijd is om zijn kraampjes naar binnen te halen, 
wat voor Tariq aan de overkant van de boulevard het sein is om 
zijn schoenmakerij te sluiten. Ook geeft de geur aan wat er op 
tafel komt te staan.

Als Mancebo ’s  morgens zijn winkel opent, hangt altijd 
de geur van de dag ervoor nog in de winkel, maar hooguit 
een paar minuten of zo lang Mancebo erover doet om zijn 
groente- en fruitkraampjes buiten te zetten. Daarna vermengt 
die zich met de min of meer frisse lucht van Parijs.

Mancebo is klaar met geld tellen. Geen goede dag. De 
warmte heeft de stad lamgelegd, maar er lijkt onweer op komst 
te zijn. Hij doet de groene luikjes van zijn kraampjes dicht. Dat 
is het signaal voor Tariq. Mancebo trekt zijn zwarte mutsje 
recht, dat hij het hele jaar door draagt. Zonder zijn mutsje 
voelt hij zich naakt. Zoals Adèle zonder haar hoofddoek. Hij 
herinnert zich die keer dat ze tijdens het eten de overeenkom-
sten tussen zijn mutsje en Adèles hoofddoek bespraken. De 
hoofddeksels waren een deel van hen geworden.

Volgens Fatima hebben Mancebo’s mutsje en Adèles hoofd-
doek allebei geen functie. Zelf zou ze nooit een hoofddoek 
dragen, want die zou haar alleen maar in de weg zitten bij haar 
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bezigheden. Als ze boos is op Adèle omdat ze niet meehelpt 
in het huishouden, sneert ze dat hoofddoekjes geschikt zijn 
voor mensen die de hele dag alleen maar naar de radio zit-
ten te luisteren. Veel meer dan dat en wat lezen doet Adèle 
overdag niet. Door een aangeboren rugafwijking kan ze niets, 
beweert ze. Fatima denkt dat het door deze rugafwijking komt 
dat Tariq en Adèle geen kinderen hebben gekregen. Niet door 
de afwijking zelf, maar doordat ze de ‘kinderpositie’ misschien 
niet voor elkaar krijgen, zoals Fatima het uitdrukt.

Mancebo rijdt de groente- en fruitkraampjes naar binnen. 
Aan het eind van de dag kan Tariq zijn zaak sneller sluiten dan 
Mancebo, want hij hoeft alleen maar de deur op slot te doen. 
Soms sluit hij de schoenmakerij al een uur na de pastis in Le 
Soleil en brengt hij de rest van de dag door in het kantoortje 
erachter. Maar hij verlaat de schoenmakerij pas als het tijd is 
om te eten, nooit eerder. ‘Wat heb ik daar boven te zoeken 
tussen die vrouwen?’ zegt hij altijd. Wat hij de uren in het kan-
toortje doet, weet Mancebo niet precies. Zelf zegt Tariq dat hij 
een heleboel administratie moet doen, maar vaak zit hij alleen 
maar wat te roken en de krant te lezen. Dat kan Mancebo 
vanuit zijn winkel zien.

Er komt een dame van middelbare leeftijd binnen, en Man-
cebo groet haar beleefd. Hij weet wie ze is. Ze komt regelma-
tig ’s avonds iets kleins halen. Waarschijnlijk slaat ze elders 
groot in en komt ze alleen in zijn winkel als ze iets vergeten is. 
Vandaag zijn het crackers en Coca-Cola. Ze betaalt, Mancebo 
wenst haar een fijne avond en laat haar de winkel uit. Op het 
moment dat ze naar buiten stapt, komt Tariq binnen; hij geeft 
zijn neef een klap op zijn schouder en verdwijnt door de deur 
van het trappenhuis naar boven. De geur van eten stroomt 
door de wijd open mond de winkel binnen.
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Het was een doodgewone dag. Een dag die begon als alle 
andere, die verliep als alle andere, en Mancebo denkt, heel 
begrijpelijk, dat die ook zal eindigen als alle andere dagen. 
Maar eigenlijk denkt hij niets. Alleen als een dag verandert in 
een ongewone dag, wordt de tijd daarvoor gewoon. Eigenlijk 
denkt Mancebo nu aan niets anders dan aan eten.

En misschien is het waar wat Fatima zegt: dat naarmate 
de dag vordert, zijn reptielenbrein het steeds meer overneemt. 
’s Morgens moet hij helder en alert zijn om naar Rungis te 
kunnen rijden en uit te kunnen rekenen hoeveel hij van alles 
moet inkopen, en overdag moet hij allerlei mensen verwelko-
men en bedienen. Maar hoe later op de dag, hoe passiever hij 
wordt.

Het langzame tempo begint bij de pastis in Le Soleil. En als 
de dag ten einde loopt, kan hij aan niets anders meer denken 
dan aan eten en zijn sigaret.

Het rolluik gaat knarsend omlaag, en Mancebo sluit zorgvul-
dig af voor hij het licht uitdoet en de trap op loopt.

‘Hallo, hallo,’ roept hij naar boven om zijn komst aan te 
kondigen. Fatima roert met krachtige slagen in de oranje 
stoofpan, Tariq steekt zijn zestiende sigaret van die dag op en 
klaagt dat hij die dag geen tijd gehad heeft om te roken.

‘Moet je dat horen!’ roept Fatima. ‘Tariq heeft geen tijd 
gehad om te roken.’ Ze lacht en proeft van de stoofschotel.

‘Ha, lui zwijn,’ begroet Mancebo Tariq als hij binnenkomt. 
Hij schudt het hoofd van zijn zoon Amir een tikje hardhan-
dig heen en weer en kust Fatima op haar wang. Uit alle drie 
begroetingen spreekt veel liefde.

Het is ondraaglijk warm in de kamer. Adèle lijkt er het 
minst last van te hebben, ondanks haar hoofddoek, die haar 
haar en een deel van haar gezicht bedekt. Alles wordt snel op 
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de lage tafel gezet en ze gaan op de kleden zitten, iedereen, 
behalve Fatima, die nog steeds in de weer is. Tariq gebaart met 
zijn hand dat ze ook moet gaan zitten, alsof hij een hond com-
mandeert. Fatima doet het onmiddellijk, alsof ze op zijn teken 
heeft gewacht. Dan vallen ze op het eten aan. Tariq dooft zijn 
sigaret en Adèle schuift haar hoofddoek naar achteren.

‘Je gaat hier nog dood van het meeroken,’ bromt Mancebo, 
vooral om Fatima gunstig te stemmen.

Zoals gewoonlijk prijst iedereen Fatima’s kookkunst, 
behalve Adèle, die ongebruikelijk stil is, waar Tariq zich aan 
lijkt te storen. Dan schiet Adèle plotseling overeind, alsof ze 
ergens van schrikt, en kijkt de tafel rond.

‘Hoorden jullie dat niet?’
Fatima schudt haar hoofd, waardoor haar onderkin trilt, en 

ze schraapt het schaaltje met dressing met een pannenlikker 
leeg. Amirs mobieltje gaat, waarop Fatima met grote gebaren 
aangeeft dat hij van tafel moet gaan als hij het wil opnemen.

‘Rustig maar, schat, het was het mobieltje dat je hoorde,’ 
zegt Tariq om zijn vrouw te sussen.

‘Nee, het was daarvoor, er klopte iemand aan… bonsde.’
Ze heeft haar zin amper afgemaakt als de anderen ook iets 

horen. Er staat inderdaad iemand op de deur van de winkel 
te bonzen, door het raster van het rolluik heen. Tariq staat op 
om uit het raam te kijken en steekt ondertussen een sigaret 
op. Het is zojuist zachtjes gaan motregenen, en de boulevard 
is verlaten.

‘Ik zie niks, maar er kan daar natuurlijk iemand staan.’
Er wordt opnieuw gebonsd, en zonder iets te zeggen zet 

Mancebo zijn zwarte mutsje op en haast zich naar beneden. 
Eigenlijk denkt hij er niet over na wie het zou kunnen zijn, 
hij probeert er niet eens naar te gissen. Hij is te moe om na te 
denken en gaat voornamelijk naar beneden om daarna rustig 
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verder te kunnen eten, een sigaret te roken en naar bed te gaan.
Er staat een vrouw voor de winkel. Als hij de deur van het 

slot heeft gehaald en het rolluik omhoog heeft gedaan, schiet 
ze naar binnen. Straks is het brood op als ik weer boven ben, is 
het enige wat Mancebo denkt. Tegelijkertijd weet hij dat het 
voortbestaan van de winkel afhangt van een goede en persoon-
lijke service en vooral van flexibele openingstijden. Anders 
kunnen zijn klanten net zo goed hun eten bij Monoprix of 
het nabijgelegen Franprix halen. Veel van zijn producten wor-
den daar voor de helft van de prijs verkocht. Maar dat veran-
dert niets aan het feit dat het brood waarschijnlijk op is als hij 
straks weer boven komt. De vrouw kijkt om zich heen, alsof ze 
verbaasd is dat ze in een levensmiddelenzaak staat. Dan glim-
lacht ze. Mancebo glimlacht niet terug. De vrouw glimlacht 
weer. En dan beantwoordt hij haar glimlach wel.

‘Waarmee kan ik u helpen, madame?’
Ze kijkt weer om zich heen, alsof ze niet helemaal begrijpt 

waar ze is. Alsof ze hier door iemand geblinddoekt naartoe is 
gesleurd. Ze glimlacht opnieuw, maar Mancebo doet alsof hij 
het niet ziet. Hij wordt moe en bedenkt dat hij de thee en de 
koekjes nu ook zal mislopen.

Ineens begint de vrouw zich voor de levensmiddelen te inte-
resseren, alsof ze eindelijk inziet dat Mancebo niet het geduld 
heeft om nog langer te wachten. Ze stuift door de winkel; 
een beter woord kan Mancebo niet bedenken voor de manier 
waarop ze door de winkel beweegt. Hij krabt zich onder zijn 
muts en geeuwt. Dan blijft ze staan, en nu glimlacht ze niet, 
maar kijkt Mancebo ernstig aan. Ze pakt een pot olijven van 
de plank en loopt naar de kassa. Ze zet hem zo neer alsof ze wil 
laten zien wat ze in de winkel gevonden heeft, waarop Man-
cebo verbaasd moet uitroepen: ‘Ik wist niet dat we dat hier 
hadden!’ Als hij dat niet doet, tilt ze de pot een paar centimeter 
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op en zet hem nogmaals met een klap op de toonbank.
‘Anders nog iets?’ vraagt de inmiddels vermoeide en geïrri-

teerde Mancebo. Hij kan geen hoogte krijgen van de vrouw. 
Dan pakt ze voor de derde keer de pot olijven en zet hem weer 
neer. Ze wil Mancebo iets duidelijk maken terwijl ze geheim-
zinnig haar hoofd schudt en haar ogen op de straat gericht 
houdt. Ze betaalt, bedankt en vertrekt met de pot olijven in 
haar hand, als was het een estafettestokje. Mancebo sluit nog-
maals zijn winkel en schudt zijn hoofd.

‘Ik had een heel rare in de winkel,’ zegt hij hijgend als hij die 
avond voor de tweede keer de trap op is gelopen.

‘Dat zeg ik toch steeds?’ zegt Tariq. ‘Als je alle Parijzenaren 
zou opsluiten en daarna alleen de normale zou vrijlaten, zou 
het geen miljoenenstad meer zijn.’

Fatima lacht en gebaart liefdevol, op haar manier weliswaar, 
dat ze wat brood voor hem heeft bewaard. Mancebo valt aan 
op het warme pitabrood, terwijl er beneden opnieuw op de 
deur wordt gebonsd. Ze kijken elkaar allemaal aan. Hoorden 
ze dat goed? Fatima fronst haar wenkbrauwen en gaat naar de 
keuken.

Dan wordt er weer gebonsd, wanhopiger dit keer, maar 
Mancebo blijft roerloos zijn brood zitten eten. Als er voor de 
derde keer wordt gebonsd, staart iedereen hem aan om aan te 
geven dat hij er iets aan moet doen. Mancebo pakt een stuk 
brood en loopt met een neutrale blik vastberaden de trap af, 
die hij had gehoopt vandaag niet meer te zien. Halverwege 
de trap ontdekt hij dat hij zijn zwarte mutsje is vergeten op 
te zetten. Geen sprake van dat hij een vreemdeling zonder 
hoofddeksel onder ogen komt. Hij loopt terug en belandt in 
een verhitte discussie. Het is zelden stil in deze familie. Adèle 
werpt een vluchtige blik op Mancebo, maar de anderen slaan 
geen acht op hem.
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Mancebo doet de lamp boven de kassa aan en tuurt naar 
de deur en het rolluik, maar als hij niemand ziet staan, begint 
hij eraan te twijfelen of er deze keer wel echt iemand heeft 
aangeklopt. Hij trommelt met zijn vingers op de deurpost 
om de enkele seconden die hij heeft besloten te wachten te 
laten verstrijken. Hij stopt met trommelen en luistert of hij 
een abnormaal geluid hoort. Maar het is stil, op het getik van 
de milde regen na.

Mancebo geeuwt en doet de lamp uit. De tijd is om en hij 
is bijna vergeten wat hij in de winkel kwam doen. Als hij zich 
omdraait, wordt er weer geklopt, harder dit keer, alsof de per-
soon in kwestie een zwaar voorwerp gebruikt. Wel allemach-
tig, denkt Mancebo. Hij doet het licht aan en loopt resoluut 
naar de deur, maar tegelijkertijd voorzichtig, omdat hij moet 
denken aan wat Tariq zojuist over de vele idioten in deze stad 
heeft gezegd. Met elke stap begint het harder te regenen. Dan 
ziet hij dat het dezelfde vrouw is die een paar minuten geleden 
olijven had gekocht. Aan haar glimlach is te zien dat ze het 
allemaal gênant vindt, maar dat ze geen keus heeft.

De regen slaat op Mancebo’s vingers als hij de deur open-
doet. Hij laat het rolluik voor de zekerheid dicht en kijkt naar 
de vrouw terwijl ze in haar lange zwarte mantel en zwarte 
lage schoenen voor hem staat. Haar haar lijkt bijna zwart nu 
het nat is en vormt een merkwaardig contrast met haar bleke 
gezicht. Ze houdt de pot olijven omhoog, alsof Mancebo bij 
de aanblik ervan het rolluik omhoog zou doen. Het regent de 
winkel in, en het enige wat Mancebo wil, is een einde maken 
aan deze merkwaardige ontmoeting.

‘Wat wil madame nu? Kan ik u ergens mee helpen?’
Mancebo is zelf verbaasd over zijn geduld. De vrouw knikt 

verwoed.
‘Ja, u kunt me helpen, monsieur…’
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Ze zwijgt, alsof ze wil dat Mancebo zijn naam invult, maar 
daar heeft hij helemaal geen zin in.

‘Ja, u kunt me helpen, monsieur, maar dan moet u me wel 
binnenlaten.’

‘De winkel is gesloten, madame. Kan dit niet tot morgen 
wachten?’

De vrouw schudt haar hoofd.
‘Nee, dit kan niet tot morgen wachten.’
Ze klinkt wanhopig. Mancebo kijkt om zich heen of er mis-

schien iemand bij haar is, maar ziet alleen een paar mensen 
op een drafje door de straat rennen, die zijn verrast door de 
regen. De vrouw houdt de pot olijven krampachtig vast, en 
dan begrijpt Mancebo dat ze hem heeft gebruikt toen ze voor 
de tweede keer aanklopte. Ze kijkt hem strak aan.

‘Ik beloof u, monsieur, dat ik niet lang zal blijven.’
Uiteindelijk doet Mancebo het rolluik omhoog, en de 

vrouw glipt als een natte kat snel en soepel naar binnen. Ze 
doet haar capuchon af en schudt haar hoofd. Dan glimlacht ze 
– een warme glimlach deze keer – en kijkt om zich heen in de 
winkel. Eenmaal binnen lijkt ze de dringende reden van haar 
komst te zijn vergeten.

Mancebo voelt een spanning in de lucht. Dit heeft hij nog 
nooit meegemaakt. Het vormt een contrast met zijn geregelde 
bestaan. Misschien heeft hij hierdoor straks iets bijzonders te 
vertellen. Normaal gesproken komt alleen Tariq met grappige 
opmerkingen en spannende verhalen, die hij natuurlijk voor-
namelijk op internet heeft gelezen, maar toch. Om zijn eigen 
zwijgzaamheid te verdedigen zegt Mancebo altijd dat je in een 
schoenmakerij de tijd hebt om allerlei onzin te lezen; dat is 
voor iemand met een levensmiddelenzaak wel anders.

Op het moment dat ze binnenkwam, hield het op met rege-
nen. Alsof de weergoden het op haar hadden gemunt. Door de 
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lichte spanning die Mancebo voelt, zet hij haar niet meteen 
de winkel uit, maar neemt haar op, zij het van een afstandje. 
Ze lacht even en zet dan de reeds betaalde pot olijven op de 
toonbank.

‘Zodat u niet denkt dat ik deze gestolen heb.’
Het lijkt alsof ze tijd wil rekken, alsof ze niet terug naar 

buiten wil. Maar als daar iets is waar ze bang voor is, waarom 
zoekt ze haar toevlucht dan hier, vraagt Mancebo zich af. Er 
zijn een heleboel cafés en restaurants in de buurt, zelfs een 
McDonald’s, die nog open is. Mancebo’s winkel is gesloten, 
en ze kon er niet van uitgaan dat hij haar geklop zou horen 
en naar beneden zou komen om open te doen. Ze haalt haar 
lange, witte vingers over de conservenblikjes, alsof ze wil con-
troleren of er stof op zit.

‘Waarmee kan ik madame nu helpen?’
Ze kijkt een beetje beteuterd, alsof de vraag te snel komt. 

Alsof ze meer had willen doen voor hij haar dit zou vragen.
‘U mag me wel Cat noemen,’ fluistert ze, en ze steekt haar 

hand uit.
In een reflex schudt Mancebo haar hand en denkt na over 

wat ze net zei.
‘Madame Cat?’
‘Alleen Cat is ook goed.’
‘Net als “kat”?’
Ze knikt. Mancebo knikt terug en stelt vast dat dit verhaal 

alleen maar beter wordt. Hij is de koekjes en de thee helemaal 
vergeten.

‘Waarmee kan ik u… madame… Cat helpen?’
Dan kijkt de vrouw ineens onzeker.
‘Waarmee kan ik u helpen?’ herhaalt Mancebo.
‘U bent de enige die me kan helpen, monsieur…’
‘Mancebo.’
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‘Kunnen we hier ongestoord praten?’
Mancebo knikt en recht zijn rug. Het voelt prettig om 

belangrijk te zijn. Hij is nog nooit de enige geweest die iemand 
kon helpen. Misschien dat hij weleens een feestje heeft gered 
toen alle andere supermarkten gesloten waren of iemand heeft 
kunnen helpen met een cakebeslag dat half klaar was of met 
een spontane picknick. Maar niemand heeft ooit tegen hem 
gezegd dat hij de enige was die kon helpen. Madame Cat 
werpt een snelle blik naar de stoep.

‘Ik wil u om een gunst vragen. Of beter gezegd: ik heb werk 
voor u.’

‘Ik heb al werk.’
‘Ja, juist omdat u dit werk doet, wil ik u deze opdracht geven.’
Mancebo kijkt haar sceptisch aan.
‘Niemand kan deze opdracht beter uitvoeren dan u, mon-

sieur Mancebo.’
Het begint weer te regenen, en twee vrolijke tieners rennen 

hand in hand over de boulevard. Hun gelach doet madame 
Cat opschrikken.

‘Ik wil dat u mijn man in de gaten houdt.’
Voor het eerst tijdens dit gesprek vraagt Mancebo zich af of 

dit niet allemaal één grote grap is. Maar als hij madame Cat 
in de ogen kijkt, ziet hij dat deze vrouw geen grap maakt. Ze 
is zo serieus als wat.

‘Moet ik uw man in de gaten houden? Waarom? En waarom 
ík in hemelsnaam? Ik heb toch geen tijd om de hele dag achter 
een onbekende man aan te rennen? Snapt u niet hoe druk ik 
het heb? Ik sta ’s morgens om vijf uur op om waren in te kopen 
en om middernacht doe ik het licht uit.’

‘Precies,’ zegt ze. ‘Daarmee heeft u alle vragen zelf beant-
woord. Ziet u dat huis daar?’

Ze wijst met haar lange, nog steeds natte vinger naar de 
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overkant van de boulevard. Mancebo kijkt naar het pand, met 
Tariqs schoenmakerij op de begane grond. Het is identiek 
aan het gebouw waarin ze zich nu bevinden, dat wil zeggen 
een winkel op de benedenverdieping en op ieder van de twee 
etages daarboven een woning. Het enige verschil is dat het 
tegenovergelegen pand vrij staat en dat er aan de zijkant een 
brandtrap zit.

‘Mijn man en ik wonen op de bovenste verdieping. De 
woning onder ons staat leeg. En sinds een tijdje verdenk ik 
mijn man ervan dat hij vreemdgaat. Ik ben veel weg, als ste-
wardess reis ik veel, en hij is schrijver, dus hij werkt thuis. Of 
dat deed hij althans; nu heeft hij ineens andere gewoontes. Hij 
schrijft niet meer zoveel… en mijn vriendin heeft hem een 
keer overdag op straat gezien.’

‘Maar waarom denkt u dat hij vreemdgaat?’
‘Zoiets voelt een vrouw.’
Mancebo krijgt een zere rug, maar in zijn hoofd is hij nu 

klaarwakker, om maar te zwijgen van zijn hart, dat het niet 
gewend is om zoveel rode spanning rond te pompen. Hij heft 
zijn hand en gebaart haar te blijven staan; dan verdwijnt hij, 
om meteen met twee krukjes terug te komen. Ze gaat zitten 
en doet haar regenjas open. Mancebo ziet dat als een teken dat 
ze hem vertrouwt. Hij voelt zich vereerd, en voor hij op zijn 
krukje gaat zitten, zet hij als een trotse haan een hoge borst op.

Het haar van madame Cat begint op te drogen en Man-
cebo vermoedt dat het in droge toestand chocoladebruin is. 
Ondanks zijn gastvrije gebaar is Mancebo niet van plan de 
opdracht aan te nemen, maar hij wil graag meer over dit span-
nende verhaal horen. Hij hoort iedere dag roddels over men-
sen in de buurt, maar zoiets heeft hij nog nooit gehoord.

‘Maar ik neem aan dat u meer bewijs heeft voor zijn over-
spel, behalve dat hij overdag soms de deur uit gaat?’
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‘Dat klopt. Hij is gestrest.’
Madame Cat zwijgt, terwijl ze iets anders probeert te 

bedenken wat de laatste tijd is veranderd.
‘Hij neemt boeken mee naar huis.’
‘Nou en? Uw man is schrijver, dan is dat toch helemaal niet 

gek?’
‘Dat is waar… maar hij schrijft thrillers en houdt alleen van 

dat soort boeken, maar nu komt hij met allerlei andere boeken 
thuis. Een keer heb ik een boek gevonden over het snoeien van 
fruitbomen.’

‘Nou en?’
Madame Cat kijkt Mancebo aan.
‘We wonen in een bovenwoning.’
Mancebo schaamt zich; hij voelt zich geen slimme detec-

tive. Maar het feit dat de man gestopt is met schrijven hoeft 
er toch niet op te wijzen dat hij vreemdgaat? Er bestaat toch 
zoiets als een writer’s block, denkt Mancebo. En om hem een 
echtbreker te kunnen noemen, is er harder bewijs nodig dan 
dat hij overdag door iemand op straat is gesignaleerd.

‘Hoe zou ik uw man kunnen herkennen?’ vraagt Mancebo, 
voornamelijk om wat scherpzinniger over te komen nu hij 
zichzelf voor schut heeft gezet.

Madame Cat kijkt Mancebo vragend aan.
‘Wij zijn toch de enigen die in het pand hiertegenover 

wonen? En hij draagt altijd een bruine pet. Ik was eerst van 
plan een professionele privédetective in te huren, ik heb er 
zelfs een paar gebeld. Wist u dat er in Parijs 2037 privédetec-
tives zijn?’

Mancebo schudt zijn hoofd en neemt de informatie in zich 
op. Hij houdt van korte en ter zake doende informatie, waar-
mee hij in Le Soleil indruk kan maken.

‘Maar afgelopen zaterdag, toen hij tussen de middag siga-
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retten ging halen en ik snel in zijn computer keek, zag ik u op 
uw krukje voor de winkel zitten. Ik heb u vast al duizenden 
keren gezien, maar toen kwam ik ineens op het idee. Niemand 
kan deze opdracht beter uitvoeren dan u! Niemand zal arg-
waan krijgen; u zit daar immers altijd, van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat. En voor uzelf verandert er niets noemens-
waardigs.’

Madame Cat dempt haar stem en buigt zich naar Mancebo 
toe.

‘Het enige wat ik wil, is dat u mij schriftelijk verslag uit-
brengt over wat er overdag en ’s avonds gebeurt. Wanneer hij 
naar buiten gaat, wanneer hij weer terugkomt, wie er ons huis 
in gaan en andere dingen waarvan u denkt dat ze belangrijk 
kunnen zijn. U krijgt een redelijke vergoeding – dat wil zeggen 
hetzelfde tarief als een professionele privédetective. Het geld 
zal iedere dinsdagochtend in zo’n pot zitten.’

Ze houdt de pot olijven omhoog. Mancebo krabt zich op 
zijn hoofd en wil bijna zijn mutsje afzetten, maar bedenkt zich.

‘Het geld zit in een olijvenpot?’
Madame Cat knikt.
‘Ik woon hier lang genoeg om te weten dat u elke zondag-

avond het glas buitenzet omdat het dan wordt opgehaald. Als 
u het verslag van de week in een lege olijvenpot stopt, laat 
ik die de volgende ochtend vroeg ophalen, voor zevenen. Op 
dinsdagochtend worden de conserven bezorgd, meestal al 
voordat u de winkel heeft geopend. Daar zal de vergoeding 
in zitten.’

Mancebo krabt zich weer op zijn hoofd.
‘Ik wil meteen een antwoord als u het niet erg vindt, mon-

sieur Mancebo. Ik heb lang genoeg gewacht.’
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Opmerkelijk genoeg voelde het niet vreemd om weer in 
het café te zitten. De laatste keer dat ik hier was, werd ik 

geïnterviewd over mijn onthullingen over hsbc, een bank die 
zijn cliënten had geholpen hun vermogen in Zwitserland te 
stallen en daarmee hadden weten te voorkomen om honder-
den miljoenen belasting in eigen land te betalen.

Ik was niet de enige die hsbc had onderzocht. We waren 
met honderdveertig journalisten uit vijfenveertig landen, maar 
ik werkte wel alleen. Op het laatst was ik dag en nacht bezig, 
omdat de krant Le Monde al in een vroeg stadium een publi-
catiedatum had vastgesteld. Tijdens het onderzoek ontdekten 
we ook dat de bank zaken had gedaan met wapenhandelaars 
die wapens aan kindsoldaten in Afrika hadden geleverd. De 
affaire werd steeds groter en daarmee ook de druk op ons jour-
nalisten.

Nu was ik terug bij af, in het café, op zoek naar nieuwe 
opdrachten. Mijn pillen zaten in mijn tas. Voor het geval dat. 
Maar ik slikte ze nog niet lang genoeg om de beloofde bevrij-
ding te voelen.

In de maanden dat ik aan de hsbc-zaak werkte, hoopte ik 
steeds dat het resultaat en de eventuele onthullingen opge-
merkt zouden worden. En toen dat eenmaal gebeurde, voelde 
alles volstrekt zinloos. En samen met die zinloosheid kwam 
de inzinking.
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Natuurlijk waren er signalen geweest, zoals slaapproblemen 
en vreemde lichamelijke klachten. Ik kreeg de diagnose uit-
puttingsdepressie, maar ik voelde me helemaal niet gedepri-
meerd, alleen onverschillig. En het medicijn dat ik voorge-
schreven had gekregen, was tegen angstgevoelens. Vanwege 
die lastige afweging had ik het slikken ervan uitgesteld. Maar 
doordat ik ermee wachtte, kwam de angst, wat het besluit om 
met de medicatie te beginnen makkelijker maakte.

Het was een doodgewone man die binnenkwam, maar hij 
ging als een uitverkorene midden in het café staan en bekeek 
iedereen een voor een. Ik keek naar hem. In zijn ogen zag ik 
een bijzondere en aantrekkelijke mengeling van onzekerheid, 
optimisme en vastberadenheid. Nadat hij zijn blik over de 
cafébezoekers bij de kassa had laten glijden, dwaalde die ver-
der naar de groep mensen die dichter bij hem zat. Toen keek 
hij mij aan, en ik hield zijn blik vast, al beantwoordde ik hem 
niet echt. De man bleef ingespannen om zich heen kijken, en 
ik kreeg het gevoel dat hij een vrouw zocht. Ik richtte me weer 
op mijn beeldscherm om verder te werken.

‘Wacht u op monsieur Bellivier, madame?’
De vraag werd op een formele manier gesteld, alsof hij niet 

beantwoord hoefde te worden. Het was eerder een begroe-
ting, een mededeling, een code. Er klonk geen hoop door in de 
vraag, niets persoonlijks, geen enkele emotie. Ik schudde snel, 
bijna automatisch mijn hoofd. De man keek me aan, als om 
me tijd te geven om me te bedenken.

Hij zette een paar stappen naar achteren, liep terug naar zijn 
plaats in het midden van het café en nam de cafébezoekers 
opnieuw op.

Ik monsterde hem en raakte er steeds meer van overtuigd 
dat het een vrouw was die op monsieur Bellivier wachtte. Het 
was alsof hij de mannen uit zijn gezichtsveld filterde.


