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uitbarsting

Het gebeurde. Op dat moment. Ik was er allang voor gewaar-
schuwd en toch. Ik versteende, mijn klamme handen gebald in 
de lucht. In de huiskamer praatten en lachten de mensen ge-
woon door, zelfs fluisteren deden ze veel te hard, terwijl ik. Ie-
mand schreeuwde boven de rest uit zet het geluid eens wat zach-
ter, maak niet zo’n herrie, klokslag twaalf uur bellen de buren 
de politie. Ik focuste op die schreeuwerige stem die schijnbaar 
onvermoeibaar herhaalde dat de buren ook op zaterdag vroeg 
naar bed gingen. Die gringo’s waren geen nachtbrakers zoals wij, 
en fuifnummers waren het zeker niet. Het waren protestanten 
die zeker zouden protesteren als wij hen uit hun slaap hielden. 
Aan de andere kant van de muren, boven onze hoofden, onder 
onze voeten, lagen die gringo’s te woelen, gewend als ze waren 
om bij dag en dauw met hun sokken aan en hun veters gestrikt 
naast hun bed te staan. Gringo’s die elke ochtend in smetteloos 
wit ondergoed en met een uitgestreken gezicht aan hun ontbijt 
van koude melk met muesli schoven. Maar niemand bekom-
merde zich om de buren, hun hoofd verstopt onder het kussen, 
hun strot vol pillen die geen verlichting zouden brengen zolang 
wij met ons gestamp hun nachtrust verstoorden. Zij daar, in de 
huiskamer. Ik niet. Ik stond voorovergebogen in de slaapkamer, 
mijn arm uitgestrekt naar de vloer. En ik bedacht ineens hoe vre-
selijk het was dat die arme buren daar wakker moesten liggen, 
ik stelde me voor hoe ze het licht uitknipten nadat ze hun hard 
geworden siliconen oordopjes in hun oren hadden gestopt, zo 





diep dat het spul bijna verpulverde. Ik bedacht dat ik liever die 
vrouw was met de aan gort gedrukte oordopjes, met de door si-
licoonflinters geperforeerde trommelvliezen. Liever was ik dat 
oude mens dat resoluut het slaapmaskertje over haar oogleden 
trekt om het meteen weer af te doen en het licht aan te knippen. 
Dat wenste ik, want mijn nog hangende hand vond niets. Alleen 
benevelde lachsalvo’s waarvan de speekselspetters dwars door de 
muren heen over me neerdaalden. Alleen Manuela’s schelle stem 
die boven de herrie uit bleef schreeuwen kom op, jongens, doe 
eens een beetje rustig. Nee, alsjeblieft, zei ik bij mezelf, blijf pra-
ten, blijf schreeuwen, brullen, grommen als het moet. Sterf van 
het lachen. Dat zei ik bij mezelf met mijn stramme lijf, hoewel er 
amper een paar seconden verstreken waren. Ik was pas net in die 
slaapkamer, ik had me nog maar net voorovergebogen om mijn 
tas met mijn spuit te zoeken. Ik moest stipt om twaalf uur injec-
teren, maar dat zou ik niet meer redden omdat mijn tas onder 
een schuivende stapel jassen naar de grond was gegleden, omdat 
ik, in plaats van voorzichtig stil te blijven staan, bukte en mijn 
arm uitstrekte om hem op te rapen. Dat was het moment waarop 
het vuurwerk in mijn hoofd losbarstte. Maar wat ik zag was geen 
vuurwerk, het was bloed dat mijn oog in liep. Het meest huive-
ringwekkend mooie bloed dat ik ooit gezien heb. Ongehoord. 
Angstaanjagend. Ik bloedde verschrikkelijk maar alleen ik merk-
te dat. Heel duidelijk zag ik hoe het dikker werd, hoe de druk 
toenam, hoe ik duizelig werd, hoe mijn maag zich omdraaide en 
ik moest kokhalzen, en toch. Ik stond niet op, ik verroerde geen 
vin, ik deed niet eens mijn best om door te ademen gedurende 
het hele schouwspel. Want het was het laatste wat ik zou zien, die 
avond, door dat oog: diepzwart bloed. 

donker bloed

Geen raadgevingen meer in de wind slaan. Stoppen met roken, 
dat als eerste, en daarnaast mocht ik mijn adem niet inhouden, 
niet hoesten, in geen geval dozen, pakketten of koffers tillen. Ab-





soluut niet bukken of in het water duiken. Vleselijke driften wa-
ren uit den boze, zelfs een vurige zoen kon mijn bloedvaten doen 
springen. Het waren heel broze bloedvaatjes die in mijn netvlies 
waren ontsprongen en zich kronkelend door het geleiachtige 
oogvocht hadden verspreid. Er moest worden geobserveerd hoe 
deze kluwen van vaatjes en kanaaltjes zich van dag tot dag milli-
meter voor millimeter vertakte. Dat was eraan te doen: nauwlet-
tend volgen hoe deze wirwar van adertjes zich naar het midden 
van mijn oog bewoog. Dat was alles en meer dan genoeg, vond 
de oogarts, juist ja, juist, herhaalde hij, terwijl zijn ogen naar de 
enorme stapel papier gingen waartoe mijn klinische geschiede-
nis was uitgegroeid, een handgeschreven dossier van wel dui-
zend pagina’s, samengeperst in een dikke, papieren map. Met zijn 
grijzende wenkbrauwen in een frons tekende Lekz het volledige 
levensverhaal van mijn netvliezen en hun onzekere prognose 
op. Daarna schraapte hij zijn keel en legde me gedetailleerd de 
nieuwste onderzoeksprotocollen uit. Hij liet de woorden trans-
plantaties in experimentele fase vallen. Alleen kwam ik voor geen 
enkele test in aanmerking: of ik was te jong, of mijn bloedvaten 
waren te dik, of de ingreep was te riskant. We moesten afwach-
ten tot de resultaten in specialistische tijdschriften verschenen en 
de overheid de nieuwe medicijnen zou goedkeuren. Ook de tijd 
woekerde voort als een willekeurig aderstelsel, maar de oogarts 
sprak aan één stuk door en negeerde mijn ongeduld. Maar als er 
nou een bloeding zit, dokter, zei ik, zijn protocollen tussen mijn 
kiezen vermalend. Daar hoefden we niet aan te denken, zei hij, 
liever nog moesten we helemaal niets denken, alleen volgen wat 
er gebeurde en aantekeningen bijhouden die hij later zelf niet 
eens kon teruglezen. Maar al snel keek hij weer op van zijn on-
leesbare handschrift om toe te geven dat mocht dat toch gebeu-
ren, mocht het zover komen, mocht zich daadwerkelijk zoiets 
voordoen, we dan wel weer verder zouden zien. U zult wel zien, 
ja, antwoordde ik van achter een schild van haat, zonder er een 
letter van uit te spreken, ik mag hopen dat u nog iets kunt ont-
waren als ik het niet meer kan. En nu was het dus gebeurd. Met 
één oog zag ik alleen nog maar bloed. Hoe lang zou het andere 





oog het nog houden? Eindelijk was ik dus in die doodlopende 
straat aanbeland, een donker steegje waarin slechts geroep van 
anonieme gevangenen klonk. Of nee, misschien ook niet, zei ik 
bij mezelf, terwijl ik vastgeklampt aan mijn eigen lichaam op de 
jassen in Manuela’s slaapkamer ging zitten en mijn tenen kromde 
zodat mijn schoenen als twee lijken aan mijn voeten bungelden. 
Nee, zei ik, want nu mijn ogen toch kapot waren kon ik weer 
dansen, springen, tegen deuren aan trappen zonder bang te hoe-
ven zijn dat ik zou gaan bloeden; ik kon van het balkon springen, 
een schaar tussen mijn wenkbrauwen planten. De baas worden 
in dat doodlopende steegje of zien hoe ik eruit kwam. Ik dacht 
het in een flits, zonder erbij na te denken. Ik begon de lades te 
doorzoeken naar een vergeten pakje sigaretten en een aansteker. 
Ik zou mijn nagel branden bij het opsteken van die sigaret, ik zou 
volgezogen met tabak bij de dokter verschijnen en zodra de rook 
naar mijn hoofd was gestegen tegen Lekz zeggen vertel me eens 
wat u nu ziet, dokter, nou?, koel, dwingend, verstikt van wrok, 
alsof hij dat zieke oog er persoonlijk met zijn latexhandschoenen 
had uitgerukt: vertel nu maar, vertel maar wat u wilt want hij 
kon me toch niets vertellen. Het was zaterdagavond, eigenlijk al 
zondag, en de oogarts was niet te bereiken. Wat had hij trouwens 
kunnen zeggen wat ik niet zelf al wist: dat er liters wrok in mijn 
oog opwelden? 

dat gezicht

Toen ik mijn peuk uitdrukte en weer overeind kwam, zag ik in 
mijn andere oog een sliertje bloed voorbijdrijven. Een flinter-
dun sliertje dat meteen weer oploste. Binnen de kortste keren 
zou het overgaan in een doffe vlek die alles wazig maakte. Ik 
deed de deur open en tuurde het laatste stukje nacht in: een 
vaselineachtig licht daar waar de huiskamer moest zijn, silhou-
etten die bewogen op het ritme van misdadige muziek. Drums. 
Scheurende gitaren. Valse stemmen. Op tafel stonden vast ver-
pieterende hapjes, chips, een tiental bierflesjes. De asbakken 





waarschijnlijk pas halfvol, dacht ik, zonder ze te zien. Het feest 
ging door en niemand leek van plan er een eind aan te maken. 
Als die slapeloze gringo’s nou eens met bezemstelen tegen de 
muur gingen bonken, zei ik bij mezelf. Als de smerissen nou 
eens kwamen en ons sommeerden de muziek uit te zetten, die 
belegen Argentijnse rock op te bergen en met het gezicht in de 
plooi de dienbladen weg te dragen. Als ze ons eens dwongen 
onze schoenen aan te trekken, de bodempjes in de flessen ach-
terover te slaan, een allerlaatste flauwe mop te vertellen, over-
haast welterusten te zeggen en doei. Maar de hele nacht lag nog 
voor ons. Voor mij. Voor Ignacio, die nog niet opdook uit de 
mist. Ignacio zou de situatie meteen doorhebben, zonder dat 
ik zou hoeven zeggen haal me hier weg, breng me naar huis. Ik 
wist zeker dat zijn zware ademhaling, zijn pokende vinger in 
mijn wang me zouden komen redden. Waarom kijk je zo ern-
stig? Het horen van zijn stem was me te veel en toen hij er ook 
nog aan toevoegde vanwaar dat gezicht? brak ik. Hoe kon ik 
nou weten hoe mijn gezicht stond als mijn lippen en moeder-
vlek waren verdwenen en ik zelfs mijn oorlellen kwijt was? Ik 
had alleen nog twee blinde ogen. Ik hoorde mezelf als een vo-
geltje tegen Ignacio praten. Ignacio, tjilpte ik, Ignacio, ik bloed, 
dit is bloed en het is zo donker, zo verdomd dik. Maar nee. Dat 
zei ik niet, ik zei volgens mij bloed ik weer, zullen we naar huis 
gaan. Naar huis? zei hij (zei jij, Ignacio, dat zei je, ook al ontken 
je het nu, en daarna viel je stil). Ik hoorde hem vragen of het 
veel was, in de veronderstelling misschien dat het zoiets als an-
dere keren was, gewoon een bloeddeeltje dat gauw genoeg door 
het oogvocht zou worden opgenomen. Valt mee, antwoordde 
ik, maar laten we gaan. Nu meteen. Maar nee. Laten we wachten 
tot het feest is afgelopen, tot de gesprekken vanzelf stilvallen. 
Wij moesten de pret niet bederven, alsof de pret niet al bedor-
ven was. We gaan zo, wat maakt een uurtje meer of minder nou 
uit, we hebben verder toch niks. Ik zou nog een wijntje kunnen 
nemen om mezelf te verdoven, nog eentje om me te bezatten. 
(Ja, schenk me nog maar een glas in, fluisterde ik, terwijl jij 
het volschonk met bloed.) Ik nam een slok op de gezondheid 





van mijn ouders, die op vele kilometers van de plek des on-
heils lagen te ronken, op de gezondheid van mijn luidruchtige 
vrienden, op de gezondheid van de buren die nooit klaagden 
over de herrie, op de gezondheid van de politie die me niet te 
hulp schoot, op de gezondheid van de gezondheid en de hele 
klerezooi.

strompelend

We verlieten allemaal tegelijk het feest met een kort dank je 
wel, we zien elkaar, doei; misschien was de groep onderweg uit 
elkaar gevallen, want in mijn herinnering zie ik de meesten niet 
meer. De lift was nog vol stemmen maar toen we eruit stapten 
waren er nog maar drie of vier lichamen waarvan er daarna 
eentje naast me liep. Julián vertelde me over zijn sollicitatie-
gesprek op de universiteit of God weet wat hij eigenlijk ver-
telde terwijl ik de zwartste van alle nachten in ging. Ignacio liep 
waarschijnlijk achter ons met Arcadio over Spaanse politiek te 
praten, of misschien was hij op zoek gegaan naar een taxi. Op 
dat schriele strookje land bijna tegen Manhattan aan kwam je er 
op dit tijdstip niet makkelijk een tegen. Eerder nog een verlaten 
rolstoel met een kapotte vering of zo. Zo’n stoel zou me wel 
helpen, me wat houvast bieden in die onzekere nacht. Een stoel, 
zoveel fijner dan een onwennige stok. Ik dacht aan hoe we die-
zelfde middag met een hele groep gehandicapten in rolstoelen 
per kabelbaan de rivier waren overgestoken. Roosevelt Island 
was een invalideneiland waar slechts een handjevol professoren 
en studenten woonden en nooit een toerist kwam; het was een 
arm, beschermd stuk land dat door vrijwel niemand werd be-
zocht, dacht ik, meteen bedenkend dat ik toch had moeten we-
ten waarom juist ik met die mensen in een gondel zat, zij en ik, 
samen hangend boven het water. Aan de oever stond het lot met 
een vraag, een waarschuwing. Wat moet jij hier? zei het met een 
akelig geheven vingertje. Wat heb jij op dit eiland te zoeken? Een 
rolstoel, antwoordde ik, zonder besef van tijd of plaats, gewoon 





een metalen stoeltje op wielen met een voetsteun en hendels en 
hopelijk ook een knop om die wielen mee aan te drijven. Met 
een beetje vooruitziende blik had je er allang een gehad, mop-
perde mijn innerlijke stem. In elk geval vanavond, nu je hem 
nodig had. Maar die gehandicapten lagen waarschijnlijk als een 
blok te slapen, hun rolstoelen ongelukkig naast hun bedden. 
Het mijne, mijn bed, dat niet van mij was maar van Ignacio, was 
nog ver weg. Alles leek ver weg of zich van me te verwijderen. 
Ignacio was verdwenen en Julián had er stevig de pas ingezet 
met al dat bier achter de kiezen. Ik raakte hopeloos achterop. 
Ik bewoog in slow motion, schoof op de tast over wegglippend 
grint, viel van stoepranden, struikelde over opstapjes. Julián 
kwam teruggelopen toen hij doorkreeg dat hij in zijn eentje 
liep te praten; ik voelde dat hij mijn elleboog ondersteunde en 
hoorde hem brabbelen ik zal je even helpen want zo te zien ben 
je ook dronken. Hij begon me uit te lachen en ook ikzelf begon 
te schokken van de zenuwen of de lach, en al gierend van het 
lachen of de zenuwen werd ik voortgesleept door Julián, die me 
ondervroeg, deden mijn voeten soms pijn?, zaten mijn knieën 
op slot?, want joder, zei hij op z’n Spaans, waarom loop je god-
domme zo langzaam? Ik keek naar de grond alsof dat hielp om 
niet te vallen en probeerde hem met mijn blik doordrenkt van 
ellende uit te leggen wat er aan de hand was: ik heb mijn bril 
laten liggen, ik zie geen steek. Je bril? Sinds wanneer draag jij 
een bril? Dat heb je goed verborgen weten te houden! bralde 
hij gammel van een nacht doorhalen. Hij waarschuwde voor 
een stukje vochtig gras en bleef maar roepen niet te geloven! Je 
draagt nooit een bril! Nooit, inderdaad. Ik had niet eens ooit 
een bril gekocht. Tot twaalf uur die avond had ik uitstekende 
ogen gehad. Maar die zondagnacht tegen drieën had zelfs het 
sterkste vergrootglas niets uitgehaald. Met de verheven stem en 
wellicht ook het geheven vingertje van de universiteitsdocent 
in spe las Julián me met dubbele tong de les. Dat krijg je er nou 
van. En speeksel spuiend of wegslikkend verkondigde hij dat ik 
als straf voor mijn ijdelheid strompelend door het leven moest. 





morgen

(Daar ben ik. Daar ga ik. Weer staar ik uit een taxiraam naar bui-
ten en probeer vanaf de snelweg iets van een horizon te ontwaren, 
de holle contouren van twee torens, de verminkte skyline aan de 
zwakke schittering van de met sterren bezaaide rivier, het felle ne-
onlicht van History Channel in het water. Ik bekijk het allemaal 
zonder het te zien, vanuit de herinnering dat ik het door jouw ogen 
zag, Ignacio. De koplampen van de taxi sneden door een lichte 
nachtnevel van geblakerd papier en metaal die niet wilde wijken en 
zich als condens aan het glas hechtte. De Turkse chauffeur wurmde 
zich al bumperklevend en wisselend van rijbaan door het verkeer, 
maar liet ook anderen onder luid getoeter passeren. Jullie zaten te 
knikkebollen en vielen misschien zelfs in slaap, meeschommelend 
op het abrupte remmen en optrekken. Ik liet mijn voorhoofd te-
gen het autoraam rusten en sloot mijn ogen, tot ik opschrikte van 
jouw stem, Ignacio, zo nieuw nog in mijn leven dat het soms even 
duurde voordat ik hem als zodanig herkende, als jouw stem die 
ook nog van toon veranderde als je op een andere taal overstapte. 
Een stem die de taxichauffeur in het Engels aanwijzingen gaf: hij 
moest de volgende afrit nemen, naar het westen oversteken, recht-
door in de richting van de Washington Bridge die aan de horizon 
nog oplichtte. We waren helemaal niet van plan geweest die roes-
tige brug te nemen, we waren niet onderweg naar de buitenwijk 
aan de andere kant waar ik ooit had gewoond en niet van plan was 
om terug te keren. Ik stortte me op het heden, dat was alles wat ik 
nog had terwijl we Julián op de hoek bij zijn flat afzetten en door-
reden naar de jouwe, nu de onze. Zodra we alleen waren nam je 
mijn gezicht in je handen en draaide het naar het jouwe zodat ik je 
aan kon kijken. Zodat jij mij aan kon kijken. Jouw ogen zagen niets 
bijzonders, ze zagen niet wat er achter mijn pupillen zat. Was het 
veel? Veel meer dan ooit, zei ik somber, maar misschien morgen. 
Morgen gaat het vast beter met je. Maar morgen was vandaag al, 
het hoefde alleen nog maar licht te worden, het flauwe schijnsel 
van de straatlantaarns overschaduwd door de zon. De chauffeur 
met tulband stopte abrupt en we schoten naar voren. Blijf zitten, 





zei je, en ik hoorde het portier dichtslaan, je moest helemaal om 
de auto heen zijn gelopen om voor mij open te doen, me een hand 
aan te reiken, me te waarschuwen dat ik mijn hoofd moest buigen. 
Van een afstandje zou je bijna denken dat we uit een andere eeuw 
stapten in plaats van uit een auto. Arm in arm verlieten we de tijd-
machine en zo namen we de toegangstrap naar de lift en de vijf 
verdiepingen omhoog. Zo liepen we door de gang tot de sleutels 
rinkelden in het slot. De bedompte lucht in het appartement sloeg 
ons tegemoet. De warmte steeg op uit alle hoeken, uit de vloer 
waarvan de kleden al waren weggehaald, uit de talloze dozen die 
gevuld leken met gloeiende kolen in plaats van boeken. We waren 
al dagen bezig met inpakken voor onze naderende verhuizing. Ik 
liep meteen door naar de slaapkamer en achter me aan kwam jij 
binnen: pas op, ik zet hier een glas water voor je neer. We lieten 
ons op het bed vallen waar we ondanks de klamme hitte in elkaars 
armen kropen en glibberig van het zweet in slaap vielen. En de 
volgende ochtend deed je de rolluiken omhoog en kwam naast me 
zitten wachten tot ik wakker werd, uit mijn slaap of uit mijn leven, 
dat weet ik niet. Maar ik lag al uren wakker zonder dat ik mijn 
ogen durfde open te doen. Lina? Ik trok een ooglid op en daarna 
het andere en tot mijn verbazing was er licht, iets van licht, genoeg 
licht: de donkere bloedvlek was niet uit mijn rechteroog verdwe-
nen, maar in het linkeroog was hij naar achteren gezonken. Ik was 
maar halfblind. Daarom nam ik de koffie van je aan en bracht die 
zonder aarzelen naar mijn mond, daarom glimlachte ik er zelfs bij, 
want ondanks alles. En daar zat jij, halfblind net als ik, want je kon 
maar niet bevatten wat er gebeurd was. Je kon de ernst ervan niet 
overzien. Je had de moed niet om alle vragen te stellen. Je hield ze 
bij je en propte ze, net als nu, in je zakken.)

een gammele vrachtwagen

Nog maar een paar dagen en dan zou de oogarts terugkomen 
van zijn congres en de terminale toestand van mijn netvliezen 
bekijken. Vrijdag misschien. Het was pas dinsdag. Drie dagen 





waarin we de rest van ons leven moesten zien te regelen. Vanaf 
morgen zouden we geen huurders meer zijn, we zouden onze 
intrek nemen in een appartement dat Ignacio dertig jaar lang aan 
de bank verschuldigd zou zijn. We zouden maar een paar straten 
verderop gaan wonen, waar de wijk met trappen en liften afdaalt 
naar een wereld van synagogen en hoge hoeden, pijpenkrullen, 
synthetische pruiken, lange zwarte kleding, waar oude orthodoxe 
en vroegoude jonge joden naast de vrolijke drukte van de Do-
minicanen leven. Op dat scharnierpunt gingen wij wonen, met 
het raam op het zuiden en de voordeur op het noorden. Onze 
gesprekken gingen alleen nog maar over de verhuizing en alles 
daaromheen, we hielden ons strikt met concrete zaken bezig, 
met onze aanstaande verplaatsing naar de toekomst. De zware 
houten voordeur openduwen. Vanbinnen dichtdraaien. De geur 
van verse verf, terpentine en vernis opsnuiven, van het schuur-
stof dat nog in de lucht hangt. Elke reparatie nalopen in het ap-
partement dat door de vorige eigenaars structureel was verwaar-
loosd. Eén oog was echt noodzakelijk, op zijn minst één oog om 
na te kunnen gaan of alles in orde was, een scherpziend oog om 
een blind oog te compenseren. Want mijn ene nog ziende oog 
hield op dat te zijn zodra ik me druk maakte: mijn heen en weer 
gedraaf bracht het bezonken bloed in mijn netvlies in beweging, 
deed het opdwarrelen als een plumeau het stof; alsof er een be-
zem door mijn oog werd gehaald. Maar er was geen tijd voor 
rust dus ik legde me dwangmatig toe op het inpakken. Ignacio 
ging extra dozen halen terwijl ik onze kleren in koffers stopte, 
schoenen en laarzen in enorme plastic zakken, borden tussen de 
lakens en onze enige deken, slakommen tussen de handdoeken. 
Alles op de tast. Ik wikkelde glazen en mokken in krantenpapier 
tot het eindelijk woensdag was en er een gammele vrachtwagen 
de hoek om kwam gereden. Twaalf uur ’s middags, drie kerels 
voor de deur. Met ongedurige gezichten en zes handen vol vin-
gers. Een lange, slanke zwarte man deelde bevelen uit aan een an-
dere die te jong en te klein was en op zijn beurt een team vormde 
met de grootste van allemaal: een potige blanke kerel, misschien 
een beetje zwakbegaafd. (Doodsbang kwam je van beneden om 





me dat te vertellen.) Die potige had instructies nodig, want hij 
stootte doorlopend tegen de muren in de gangen, tegen kozij-
nen, richels, ramen, deurposten, tegen het plafond van de piep-
kleine lift waar hijzelf amper in paste. Toen ze voor de tweede 
keer naar beneden gingen begon de oude lift te haperen en bleef 
op de tussenverdieping hangen, waarna die potige de enige was 
die de matras over zijn schouders kon tillen. En de lattenbodem. 
Plus het zware bureau plus negen boekenplanken. Meer boeken 
dan we ooit zouden lezen. En dan nog de boeken die ik onder 
een gefingeerde naam had gepubliceerd en het onvoltooide ma-
nuscript voor een roman dat ik misschien wel nooit meer zou 
afmaken, bedacht ik, terwijl ik mijn angst wegslikte zonder de 
tijd te nemen om te kauwen. Te veel papier en zo weinig meu-
bels. We hadden niet veel, maar wel te veel voor één man. Wat 
dus eigenlijk een uurtje of twee uur werk had moeten zijn, kostte 
uiteindelijk vier of misschien wel vijf uur. Toen eindelijk alles 
in de vrachtwagen stond, kwam de lift weer op gang en kon ik 
naar beneden met een winkelwagentje vol spullen die we voor 
die spierbundel verborgen hadden gehouden. Onze oude tv, de 
radio, twee laptops, een paar halflege flessen drank en glazen om 
diezelfde avond de verhuizing te vieren. Breng jij dat maar naar 
beneden, ik vertrouw die lomperiken niet. Lukt dat? Natuurlijk 
lukte dat, loog ik half. Dat kan ik prima. Ze stapten in de vracht-
wagen om de paar honderd meter van de ene flat naar de andere 
te rijden en moesten om de beurt duwen omdat de accu haperde. 
Ik liet ze aanmodderen, stak mijn neus in de lucht en bespeurde 
een geur van vochtig cement, waarschijnlijk gaf iemand ergens 
de planten water. Op de tast sloeg ik linksaf en ging tergend lang-
zaam op zoek naar het metrostation.

verhuiswinkelwagentje

De mij bekende route stemde niet langer overeen met mijn pas-
sen. Ik kon in dat troebele getij de bomen niet van de stoplichten 
onderscheiden, ik wist niet zeker of het auto’s waren die ik naast 





het mogelijke park op de hoek zag staan. Als een gedesoriën-
teerde vleermuis zocht ik mijn weg, puur op gevoel. Ik volgde 
mensen die me voorbijliepen. Als ze stopten, stopte ik ook, als 
ze overstaken hield ik ze met mijn metaalachtig knarsende win-
kelwagentje bij. Ik ging met de lift omlaag naar het benauwde 
metrostation en liep langs de draaihekjes de lange gang in tot ik 
de uitgang naar onze nieuwe wijk vond. Er leek niemand voor 
me te lopen, ook niet achter me. Geen strenge rabbijnen aan 
wie ik de weg kon vragen of kromme, over hun rollator gebogen 
oude dametjes. Geen met een wandelstok zwaaiende bejaarde 
die ik in mijn onzekerheid kon aanklampen. Ik glipte door de 
zware stationsdeuren naar buiten en stopte om mijn oren af te 
stemmen op een fietser die door een plas reed, een auto die ach-
teruit inparkeerde, getoeter hier en daar, groen licht. De straat 
was geen plaats maar een drom van duwende en trekkende ge-
luiden. Er klonk geruis van een rotte regenpijp. Opeengestapelde 
vuilniszakken die zich schrap zetten tegen de wind. Gekrijs van 
geëlektrocuteerde vogels op hoogspanningskabels. Kinderen die 
gillend achter elkaar aan renden. Genoeg, zei ik tegen mezelf, 
ik moest nu toch echt de aflopende stoeprand vinden. Met een 
oorverdovend lawaai kletterden de flessen tegen elkaar toen ik de 
stoep afstuiterde, en daarna nog eens door alle kuilen in het weg-
dek en de trottoirband die ik schampte. Ik tilde de voorwielen 
omhoog en daarna de achterwielen en vervolgde mijn hobbelige 
rit. Ik bracht al mijn neuronen en hun borstelige uitlopers in stel-
ling voor een wiskundige stappenberekening die me van de ene 
straathoek naar de andere moest brengen. Tachtig tot de eerste 
en dan rechts. Tachtig, links. Rechts, negenentachtig. Ik was er 
bijna. Ik voelde hoe de warme wind door mijn haar speelde en 
mijn hoofd afkoelde. Ik moest al dicht bij de voordeur van de flat 
zijn toen ik een stem hoorde, hey, schel, energiek, what’s up? Ik 
stopte. Wie zou die vrouw kunnen zijn, in die buurt, in die straat, 
tegen het vallen van de avond? Wie, want ik was nieuw op dit 
kruispunt. Ik hief mijn gezicht op met een afgepast hatelijk glim-
lachje terwijl ik binnensmonds schold op alle muzikanten met 
een absoluut gehoor, op doorgewinterde telefonistes en geboren 





blinden die getraind waren in het herkennen van stemmen. Ik 
vervloekte die vrouw maar ook mezelf omdat ik met heel mijn 
lijf naar haar lachte, met mijn achterlijke lippen die een in speek-
sel gedrenkt hi there uitbrachten. Daar stond ik, moederziel al-
leen tegenover een stem die me bijna met geweld penetreerde. 
De stem kwam steeds dichterbij, bestookte me met woorden en 
goedkoop parfum, terwijl zij, die stem maar vooral ook de spitse, 
over het beton tikkende schoenen, iets zeiden wat door de loei-
ende sirenes van een ambulance werd overstemd. En toen ver-
wijderden de voetstappen zich. Het parfum vervloog. De vrouw 
vervolgde haar gesprek met iemand die ergens diep in haar tele-
foon zat.

geen gloeilampen

Ignacio besprong me bijna toen ik binnenkwam. Ze zijn net weg, 
riep hij, het staat hier vol dozen maar kom eens kijken hoe mooi 
het is opgeknapt. Als een klein kind trok hij me aan de hand mee 
terwijl ik mijn best deed niet tegen de muren van de smalle gang 
op te botsen. Binnen een minuut tijd had hij me meegevoerd 
langs de gerenoveerde vloer in de woonkamer, de overgeschil-
derde slaapkamer, de fonkelende keuken en de donkere badka-
mer, die uit geldgebrek nog gedaan moest worden. Het apparte-
ment voelde reusachtig aan en deed, te oordelen naar Ignacio’s 
ogen (te oordelen naar de herinnering van jouw ogen, die ook de 
mijne zijn) nogal kil aan. Het weinige wat we hadden was bijna 
allemaal van hem en we hadden besloten alleen het hoognodige 
mee te nemen. Het overige was zo afgeleefd, zo van de straat en 
uit metrogangen geplukt, zo afgedankt in de goot gevonden of ge-
stolen uit levens voor het onze. Het verleden daar laten waar het 
gestorven was in plaats van het mee te nemen naar dat pas gere-
noveerde appartement. We kunnen nergens zitten, waarschuwde 
Ignacio alsof hij zich verontschuldigde, maar we vinden wel er-
gens een paar strandstoelen die we in de kamer kunnen zetten. 
En ik antwoordde ja, natuurlijk, wat jij wilt, maar ondertussen 





dacht ik ben jij belazerd, we kopen een bank en een fauteuil en 
een paar stoelen en prachtige lampen. Maar eerst schilderen we 
dat ziekelijke wit van de muren over. We zouden snel aan de slag 
moeten, dacht ik, liefst morgen als het kon. Nog maar twee dagen 
te gaan voor het vernietigende nieuws van de oogarts, maar we 
stapten vrolijk onder de douche zonder douchegordijn en wasten 
onze haren met wat we bij de hand hadden. We trokken dezelfde 
bezwete, maar inmiddels droge kleren weer aan en gingen op de 
pas geschuurde en gelakte parketvloer zitten. Kijk nou toch wat 
ze gedaan hebben, zei Ignacio. Het is te donker, zei ik. Klopt, 
zei hij, terwijl hij mijn hand pakte en met mijn vinger langs een 
splinterige groef ging die dwars door de kamer liep. Hij heeft de 
boekenkast door de kamer gesleept, vervolgde hij droogjes; he-
lemaal tot daar, droevig; over de volle lengte, met iets van ge-
laten woede. Ik zag het al aankomen maar hij was niet te stop-
pen, ging hij verder, terwijl ik me de sterke maar pafferige armen 
met het bijna doorzichtige donshaar van die spierbundel voor de 
geest haalde, zijn blik als van een geslagen hond, de beestachtige 
zwijgzaamheid van de man die onze vloer had vernacheld. Maar 
wat kon een krasje in het hout ons schelen? Er zou een kleed 
overheen komen te liggen. We konden er zelf op gaan liggen, op 
het Perzische tapijt dat ik zou uitkiezen zodra ik weer ogen had. 
En als we dan uitgeneukt waren, afgemat maar stralend en nog 
niet bevredigd, zouden we opnieuw beginnen. We zouden neu-
ken als beesten op elke groef in het huis, in elk gat in de muur, 
als insecten. Ik dacht aan alle krassen en gebreken die we in dit 
huis zouden achterlaten, we zouden ze verzamelen misschien. Ik 
voelde me zorgeloos toen ik met stijf dichtgeknepen ogen op de 
grond ging liggen. Ignacio ontkurkte een fles in de keuken en 
klaagde met een steeds abstracter wordende stem waar heb je 
de glazen neergezet, waar heb je de servetten gelaten, terwijl hij 
lades open- en dichtdeed en in dozen rommelde. Ik liet me weg-
drijven op het geluid van het knisperende krantenpapier tussen 
zijn vingers, van de kurk die tegen de muur knalde en het bruisen 
van de champagne. Want dat was de enige zekerheid: ons leven 
inwijden met glazen die in duisternis gespoeld waren, ons laten 





bedwelmen door de stilte. Het was inmiddels donker en we had-
den geen licht, niet één kaal peertje bungelde er aan het plafond. 
We hadden niet eens een kaars. Ignacio had geen idee waar de 
aansteker lag. Hij doorzocht al zijn kleren en tastte over de vloer, 
zocht zonder iets te vinden. En ook daar proostten we op, want 
in de duisternis van dat lege huis waren we gelijk: een stel blinde 
geliefden.

botshuis

Tegen half openstaande deuren op knallen die van geen mee-
geven willen weten. Een kapotte neus door een boekenplank. 
Vingers vol kleine wondjes, afgebroken nagels, verzwikte, bijna 
gekneusde enkels. Ignacio registreerde elk ongelukje en deed 
zijn best half uitgepakte dozen opzij te zetten, openstaande tas-
sen en rondslingerende schoenen uit de gang te halen, maar 
dan raakte ik weer verstrikt in een vloerkleed, liep ik opgerolde 
posters die tegen de muur stonden omver, vuilnisemmers. Ik 
werd bedolven onder geopende dozen, zat met losse tafelpoten 
in mijn handen. Het huis leefde, het balde zijn deurknoppen en 
sleep zijn ijzers terwijl ik me vastklampte aan hoeken die niet 
langer zaten waar ze hoorden. Het veranderde van vorm, het 
huis, het rokeerde met kamers, verplaatste meubels om mij op 
een dwaalspoor te brengen. Met één blind oog vol bloed en het 
andere vertroebeld door elke beweging die ik maakte, voelde 
ik me meer dan ooit verloren, dolgedraaid, onnozel als een kip 
zonder kop. Maar ik veegde een paar schichtige tranen weg en 
telde opnieuw mijn passen, om ze uit mijn hoofd te leren: vijf 
lange naar de woonkamer, acht korte terug naar de slaapkamer, 
links de keuken, tien naar de badkamer, links. Ergens moesten 
de ramen zitten maar ik botste frontaal op Ignacio. Je bent een 
gevaar, riep hij geïrriteerd, zich inhoudend om niet te schreeu-
wen; hou nou eens op met dat rondgedrentel, we breken onze 
nek nog hier. Ik weet dat hij naar me bleef kijken, ik voelde 
zijn ogen als levende slakken over de mijne gaan en hun slijm 





achterlaten. Lina, zuchtte hij, intens verdrietig of verlegen in-
eens, Lina, nog zachter, met mijn kin in zijn hand, zijn slijme-
rige ogen overal, je bent blind, je bent blind en een gevaar. Ja, 
antwoordde ik, traag. Jawel, maar ik ben enkel een blinde in op-
leiding met geringe ambities in het vak, en ja, zo goed als blind 
en een gevaar. Maar ik ga niet op een stoel zitten wachten tot 
het over is. Ignacio had het liefst dat ik stilzat en nadacht, maar 
ik was onderhand wel uitgedacht, zei ik, terwijl ik op de tast de 
sigaret uit zijn vingers bietste en een verboden trekje nam. Ik 
heb al het denkbare al gedacht, zei ik, en ik lurkte nog harder 
aan de sigaret. Nadenken, herhaalde ik, terwijl ik de peuk in 
de lucht hield en per ongeluk tegen het peertje sloeg toen Ig-
nacio hem uit mijn vingers wilde pakken, ik denk al na sinds 
ik voor de eerste keer, tegen mijn wil, naar een oogarts ben ge-
gaan. Sindsdien heb ik niets anders gedaan dan nadenken over 
een toekomst die ik niet meer zou kunnen zien. Over die valse, 
vijandige dokter die zei dat ik rondloop met een steeds sneller 
tikkende tijdbom. De medische kant van het verhaal vertelde 
hij aan mijn moeder, vervolgde ik, alsof ik niet pal naast haar 
zat en me liet onderspetteren door zijn eindeloze stroom kleve-
rige, bijtende brandstof. Mij keek hij nooit aan, maar zijn dikke 
brillenglazen, zijn rooddoorlopen hoornvlies met een wirwar 
van ragfijne lijntjes, zijn akelige miniatuuroogjes die vanuit het 
diepste wezen van de oogarts dit ogenblik al voorzagen, staan 
op mijn netvlies gebrand. En ik herinnerde me – dit vertelde ik 
niet aan Ignacio – hoe de oogarts het zwarte montuur op zijn 
neus rechtzette terwijl hij mompelde dat men misschien, maar 
alleen misschien want niemand kon het garanderen, over een 
paar jaar het zieke orgaan kon vervangen door een ander, pas-
send oog. Ik herinnerde me dat ik bedacht hoe het zou zijn om 
door andermans ogen te kijken. Die bijziende ogen van de dok-
ter, zei ik, hardop weer, die ogen vond ik enger dan de toekomst 
van de mijne, want het zijn ogen die mij gevolgd hebben en me 
nog steeds achtervolgen, zelfs in mijn dromen, Ignacio, die ko-
nijnenogen. Ik heb niets meer om over na te denken, herhaalde 
ik. Denk jij maar na, als je zin hebt. Doe je best, drong ik aan, 





terwijl ik mijn zwarte ogen naar Ignacio opsloeg en voelde dat 
ik mijn evenwicht verloor. Het kwam eruit als een uitdaging, 
een beschuldiging, een verwijt, het was namelijk niet voor het 
eerst dat ik dit zei. Ik was er zes maanden geleden al mee begon-
nen, tijdens het etentje dat Ignacio na zijn lezing kreeg aange-
boden, een etentje waar ik als doctoraalstudent aanwezig was 
en recht tegenover hem ging zitten om hem te vertellen dat ik 
ook schreef. Dat ik was begonnen in de journalistiek maar er-
uit was gegooid omdat ik de objectieve, feitelijke waarheid had 
verdraaid en dat ik daarna was overgestapt op honderd procent 
zuivere fictie, zo vertelde ik, terwijl ik met mijn kuit langs zijn 
been streelde. Als bewijs had ik mijn laatste roman op tafel ge-
legd met de toelichting dat ik mijn naam had ingekort. Maar 
ben je nou Lina Meruane of niet? Soms, zei ik, als mijn ogen 
het toelaten; de laatste tijd ben ik steeds minder Lina en word 
ik meer Lucina. En die extra lettergreep bloedde soms. Ignacio 
trok een bevreemd gezicht en besloot me niet te geloven toen 
ik zei dat ik een afwijking had waardoor ik blind kon worden. 
Blind, herhaalde ik, zonder dramatiek, zonder de glimlach van 
mijn gezicht te halen, en we bestelden nog een longdrink terwijl 
de bar steeds korter werd. Hij kon dus maar beter goed naden-
ken voordat hij mijn rekening betaalde en me meevroeg in de 
taxi, zei ik, voordat hij me aanraakte, me die vochtige kus op 
mijn oor en daarna op mijn lippen gaf, voordat ik mijn gebruik-
te maar weer als nieuwe zuchten slaakte en in absolute stilte 
verzonk, voordat hij me ’s ochtends pancakes op bed bracht, 
voordat hij die lome, zoetsappige bolero voor me tokkelde op 
een oude gitaar, voordat hij me vroeg om te blijven. Te blijven. 
Eerst over nadenken, ja. Denk er heel goed over na, zei ik, en 
ik keek hem daarbij aan op een verschrikkelijke manier, in de 
stiekeme hoop dat hij daar de tijd niet voor zou nemen maar 
hem in elk geval dwingend de schijn te wekken dat hij dat wel 
deed. Ignacio, dacht ik, zonder verder aan te dringen; Ignacio, 
open je ogen, je bent nog op tijd.





de juiste prijs betalen

Daar onder dat haar, onder zijn schedel, in zijn hersenen, besluit 
Ignacio dat we deur uit moeten, en wel meteen, liefst rennend. 
Al de hele ochtend hebben we gewacht op het telefoontje van de 
assistente, hij ijsberend door het huis, ik muisstil verdiept in een 
negentiende-eeuwse roman die me door een onbekende lezer 
via mijn walkman wordt toegefluisterd. Ignacio schudt aan mijn 
schouders. Ik druk op pauze, op stop. De assistente heeft net aan 
hem doorgegeven dat we pas maandag een afspraak hebben. En 
hoe zit het dan met vrijdag? Er zijn geen afzeggingen vandaag, 
niemand die niet komt, zegt hij dat Yuku had gezegd. Wanhopig, 
ontroostbaar zegt Ignacio dat we stikken als we niet naar buiten 
gaan. Dat we iets moeten gaan doen: zoeken naar tweedehands 
meubels, bijvoorbeeld. In mijn eentje zou ik niet kunnen kiezen, 
je moet mee, dringt hij aan, en ik vind het best want nooit eerder 
heb ik zoveel vrije tijd gehad. Nooit zoveel als nu, in de straten 
van Manhattan vol dodelijke kuilen en metalen luiken met trap-
pen die afdalen naar de hel. Het licht valt in mijn gezicht maar ik 
kan het niet aanraken, niet gebruiken, en ik loop door de stad als 
over een slap koord, ik leun op Ignacio, die in een ander tempo 
loopt maar het ritme van zijn typische grote stappen aanpast aan 
de haastig tikkende hakjes die het asfalt geselen. We snuffelen tus-
sen meubels van ruw en glad hout waar een aroma uit opstijgt 
van exotische vogels en mandrils, van korstmos, van Afrikaanse 
gezangen, maar ook de geur van gesuikerde pinda’s en gekaramel-
liseerde appels, pretzels, ovenverse bagels prikkelt onze neuzen. 
Ignacio vindt niets interessants en ik, die niet genoeg zie, volg 
met hooguit mijn vingertoppen zijn beschrijving van de wereld 
en vrees dat ik elk moment tegen de vlakte kan gaan van de hitte 
en ellende. We lopen een zaak met nieuwe meubels binnen, waar 
we om bij te komen de leunstoelen uitproberen in een droge, ge-
conditioneerde lucht. Can I help you? vraagt een al even koele en 
droge, maar minder aangename stem, en ik weet dat Ignacio zich 
verplicht voelt uitleg te geven met een geïmproviseerd Brits ac-
cent dat respect moet afdwingen. Ons huis is nog helemaal kaal, 





we hebben op dit moment alleen een matras op de vloer en een 
tiental onuitgepakte dozen en koffers. Plus een paar kleden en een 
kras op de vloer, corrigeer ik binnensmonds, minder sterk in ac-
teren. Ik vermoed dat Ignacio om zich heen kijkt en in zijn hoofd 
het lege plaatje inricht: salontafel, fauteuils, stoelen die ons zou-
den moeten overleven, net als de rits kinderen die we nooit zullen 
krijgen. Terwijl hij beschrijft hoe ons huis eruit zal zien, geef ik 
op een denkbeeldige plattegrond al die meubels die we niet kun-
nen bekostigen een plek. Maar het licht is zo zwak nu. Zodra de 
verkoopster zich even omdraait, besluit Ignacio in een oogwenk 
dat de aanschaf kan wachten tot betere tijden. Hij sleept me de 
verzengende straat op en ik hoor hem happend naar adem zeggen 
meer licht, genoeg licht, dat is het allerbelangrijkste, snap je? En 
ja, natuurlijk, zeker weten, peertjes, gloeilampen, kappen, alles, 
antwoord ik, zelf ook snakkend naar adem, en ineens staan we 
midden in een winkel die tot de nok toe gevuld is met lampen. 
Oude exemplaren, opgelapt, net als de winkeliers, een stel van in 
de zestig dat stokoude lampen eigenhandig aan de eisen van de 
tijd heeft aangepast. De jongste van de twee klimt op een trap om 
er een naar beneden te halen. Hoeven we er maar een? Ze zijn aar-
dig aan de prijs, zegt Ignacio, en waarom zouden we er meer wil-
len? Om genoeg licht te hebben, zeg ik. Omdat we geen eenogige 
kamer willen, voeg ik er nog aan toe. Altijd twee, voor het geval 
dat. We kibbelen. De oudste strekt zijn nek en besluit voor Igna-
cio dat twee inderdaad beter is. Dat zegt hij omdat zijn ene oog 
wit is, gromt Ignacio defensief in het Spaans. Wit? Wat is er met 
uw oog? vraag ik aan de oude man. Ik voel Ignacio in mijn hand 
knijpen terwijl hij zich voor mij verontschuldigt en uitlegt dat ik 
ernaar vraag omdat ik zelf ook een probleem met mijn ogen heb. 
Een probleem, herhaal ik, ik ben praktisch blind. Ignacio laat mijn 
hand los en stopt de zijne in zijn zak, samen met het metrokaartje. 
Ik wacht. Ik heb een infarct gehad, begint de verkoper, hier, gaat 
hij verder, in mijn oog. Het was niet meer te redden, zegt hij. Een 
oog is geen hart. Niet eens een half hart. Bij lange na niet, voeg ik 
eraan toe, daarom hebben we er ook twee van. De oude man staat 
even te denken, maar niet over wat ik net gezegd heb. Van dat 





dode oog heeft hij zich nooit veel aangetrokken, vertelt hij droevig 
zonder verdere toelichting. Hij schraapt zijn keel en vertelt dat 
veel vrienden in die tijd overleden. In de jaren tachtig, zeg ik, een 
bevestiging in de vorm van een vraag, want ineens weet ik wat hij 
zal gaan zeggen. Ik weet dat hij op zijn manier een overlever is. 
Dat veel mensen zoals hij onder de bulten en onverklaarbare zwe-
ren zaten, dat sommigen gek of blind werden voordat ze aan het 
stigma ten onder gingen. Ik was ook door dat stigma aangeraakt, 
er was een splinter van in me achtergebleven: iemand had me, 
misschien wel tien jaar geleden, eens gezegd dat zijn aidsdiagnose 
bij zijn weten nog het dichtst in de buurt kwam van diabetes, ie-
mand die zich met mij identificeerde en wiens sterfproces daarna 
bij zijn ogen was begonnen. De laatste keer dat ik hem zag was 
hij blind. Alleen hij en ik zijn nog over, vatte de stem van de oude 
man naast me summier samen, als een rechter van rechtvaardige 
zaken die tegen zichzelf sprak. Alleen hij en ik nog, herhaalt hij, 
en ik zou wel willen weten waar die andere oude man is, ik zou 
willen dat ik kon omkijken naar de plek achter in de winkel waar 
die bejaarde vinger ongetwijfeld naartoe wijst in de verwachting 
dat mijn ogen hem volgen. Het verlies van dat oog is de prijs die 
ik heb betaald, zegt hij zonder zelfbeklag, de kleine prijs om in 
leven te blijven.

een plek in het noorden

Acht uur in de ochtend op een snikhete maandag. Hij staat onder 
de douche nadat hij met zijn klungelige vingers mijn spuit heeft 
klaargemaakt, en ik injecteer mijn insuline voordat ik zelf onder 
de douche stap; hij bereidt zijn ontbijt en mijn koffie met melk 
terwijl ik tussen de zwarte kleren in de kast graai, mijn laarzen 
dichtrits, mijn eveneens donkere bril opzet, en als commando’s 
op een geheime missie gaan we de deur uit: hij beschrijft de hin-
dernissen op de trottoirs en geeft als leider van de militie de nieu-
weling aanwijzingen, hij verschaft haar straatnamen die ze uit het 
hoofd moet leren, haalt zijn metrokaartje door een gleuf voordat 





zij door het draaihekje loopt. Hij geeft het aantal treden naar het 
perron aan en laat haar met een grote stap het gat tussen rijtuig 
en perron overbruggen. De deuren gaan dicht, de reis begint. Ben 
je zenuwachtig? Maar zenuwachtig is het woord niet, niet zenuw-
achtig of gespannen of ongerust en ook niet gestrest; ik voel me 
als een zwangere vrouw in afwachting van haar onheil. En de reis 
naar mijn lot was lang, maar uiteindelijk stopte de metro op het 
station en liepen we weer een stuk door de helse herrie, waar we 
doof als de ratten van de ondergrondse uit dreigden te komen; 
we arriveerden, liepen trappen op en af zonder de reling vast te 
houden, want wie weet wat voor vingers, spuug of haren er hun 
ellende op hadden achtergelaten. We liepen met onze vingers in 
elkaar gehaakt. Te midden van een massa duwende en trekkende, 
ons op de hakken trappende lichamen was dat, die verstrengelde 
vingers, de hoogst haalbare intimiteit. Ignacio kneep continu in 
mijn hand om obstakels aan te kondigen en me te waarschuwen 
voor voetgangers die door oranje of zelfs rood renden. Nu kwa-
men we bij de echte pretzelgeur van Madison Street en 37th. Te 
midden van piepende remmen blafte een hond. De rivier door-
drenkte de lucht met laaghangende nevelslierten die de duiven 
de adem benamen. Ik vroeg constant om sfeertekeningen waar-
mee ik de gaten in mijn verbeelding kon vullen en werkte Ignacio 
op de zenuwen met mijn vragen. Ligt het noorden nog steeds 
links? Ja, daar lag het, het noorden lag waar het altijd had gele-
gen, met zijn dichte hemel. Ik moest gefocust blijven, mijn hele 
wezen eiste een alomvattende concentratie, een volledige toewij-
ding aan de geografie van de dingen. Mijn hoofd gonsde, raakte 
oververhit van alle beelden die Ignacio’s woorden in mijn her-
innering opriepen. Als hij Central Park zei, vulde het zich met 
blauwe eenden en kikkervisjes die in fosforescerende meren de 
toeristen trotseren. Zei hij Columbus Circle, dan vulde het zich 
met bruiden en hun exen in spe poserend onder een holle, zil-
verkleurige planeet. Zei hij kijk uit, opstapje, dan voorzag ik veel 
hogere of lagere stoepranden dan in werkelijkheid. Maar toen 
Ignacio fluisterde we zijn in Lexington Avenue, gebeurde er iets 
anders, ik zag geen straatnaambord voor me maar de naam van 





een ziekenhuis dat een paar honderd meter verderop stond; voor 
mijn geestesoog zag ik de zaal waar ik lange tijd gelegen had, ik 
zag de eerste zwarte verpleegster uit mijn kindertijd, haar brede 
glimlach vol enorme tanden die haar een bijzondere, majestueu-
ze uitstraling gaf, ik hoorde de holle schaterlach die uit haar inge-
wanden afkomstig leek maar kon niet op haar naam komen. De 
zuster en alle kinderen op de afdeling waren wassen beelden, ze 
hadden allemaal een gezicht maar geen identiteit. Zelf had ik de 
mijne daar ook verloren. Met een schok besefte ik dat daar, ten 
noorden van dat zuiden waar de praktijk van de oogarts stond, 
de geschiedenis van mijn blindheid begonnen was.

slaapwandelaar

Er zaten veel mensen op hun beurt te wachten, we zouden een 
godvergeten tijd moeten doorbrengen in die in losse stukken ge-
schilderde en in delen afbrokkelende wachtkamer. Ik stond naast 
Ignacio en aan de andere kant van de balie zat Lekz’ assistente, 
een Doris met verwaaid haar, in een T-shirt dat ze als jurk over 
een legging droeg. En slippers. Inderdaad, fluisterde Ignacio la-
ter, ze droeg weer diezelfde achterlijke, goudkleurige slippers, 
waaruit een stel bleke, opgezwollen tenen met schreeuwerige na-
gels staken. Het was dezelfde grijze Doris die ik maar al te goed 
kende, een Doris die over de telefoon schreeuwende ruzie had 
met patiënten, die met rigide hand de agenda van de oogarts be-
heerde. Ergens ver weg hoorde ik een lusteloos goedendag en 
ik beeldde me in hoe ze wijdbeens ronkend in de forensentrein 
vanuit New Jersey zat en met een pak donuts in de hand bij de 
praktijk arriveerde voordat Lekz er was. Ik bedacht ook dat Yuku 
nog voordat Doris er was met haar lichte ogen samengeknepen 
in de deuropening zou staan terwijl ze een ziedende acht op haar 
horloge zag verschijnen en zich afvroeg waar ze toch bleef, of 
haar trein misschien voorgoed tot stilstand was gekomen in die 
tunnel onder het water. Yuku wist maar al te goed wat vertra-
ging was en hoe het voelde om geen vaste grond onder je voeten 





te hebben; die eenmalige, doodenge, honderden kilometers of 
luchtmijlen lange vliegreis vanuit Tokyo zou ze voor geen goud 
meer overdoen. Mijn anker was nog altijd Ignacio, die samen 
met de assistente mijn papieren in orde maakte. Ze ruzieden, 
schreeuwden en ik kroop diep weg in mijn innerlijke leegte, ver 
weg van het gekijf, tot Ignacio met een vinger tussen mijn rib-
ben mijn zeepbel doorprikte. Lina! Hij trok me naar zich toe en 
stamelde nerveus nog een Lina in mijn oor, Doris zit al een hele 
poos op je te wachten. Wie? Doris? Doris! riep ik warrig, mijn 
mond getuit, mijn ogen te wijd opengesperd, what is it? Het zui-
nige trekje om haar mond liet zich raden, ook al kon ik haar niet 
onderscheiden in dat donkere waas. En ook al had ik haar niet 
gehoord, ik kon wel bedenken wat ze me zojuist, met vermelding 
van mijn officiële naam zoals die in de papieren stond, had ge-
vraagd. Of ik nog dezelfde ziektekostenverzekering had? Yes, of 
course, in mijn beste Engels, the same insurance. Maar wat had 
ik eraan gehad, dacht ik zonder het te zeggen, hiertegen kon ik 
me immers niet verzekeren. Maar ik antwoordde opnieuw ja, al-
les is nog hetzelfde, dezelfde universiteit, dezelfde boeken die nu 
stonden te verstoffen, hetzelfde polisnummer, dezelfde eenzaam-
heid die ik nu deelde met Ignacio. Alles was onveranderd en toch 
leek alles radicaal anders. Doris beschouwde het verhoor als af-
gesloten en droeg ons op te gaan zitten. Mag ik misschien weten 
waarom je geen antwoord gaf op de vragen? hoorde ik Ignacio 
zeggen, korzelig, terwijl hij zijn vingers liet knakken. Hoe moet 
ik nou dingen voor je uitleggen waar ik niks van weet? Denk je 
soms dat ik helderziend ben? Ik kan jouw gedachten toch niet 
raden, eindigde hij, terwijl hij zijn bloes achter zijn broekband 
stopte om maar iets te doen te hebben met die handen die niet 
mochten roken. Nee, Ignacio, natuurlijk niet, en dat was maar 
goed ook, antwoordde ik zonder na te denken bij wat ik zei. En 
daarna zei ik tegen mezelf: ik zal je nooit laten zien wat er hier-
binnen zit, dingen die ik niet eens aan mezelf vertel. Ik diepte 
mijn stem weer op en legde uit dat ik niet wist tegen wie Doris 
het had. Ik had geen gezichtsuitdrukking bij haar vragen gezien, 
geen gebarende handen, ik kon niet liplezen. In een nevel als 





deze is het alsof je slaapt en wakker bent tegelijk. Alsof je een 
beetje doof bent. Ignacio knikte, want hij wist hoe het was om 
’s avonds je bril af te zetten en dan doof te zijn. Hij wreef in zijn 
ogen en ik stelde me voor dat hij dat achter zijn bril deed. Hij 
ademde zwaar vlak bij mijn oor. Daarna pakte hij me bij de arm 
en liet me niet meer los.

verlenging

Het waren geen minuten maar uren, dagen, maanden van be-
nen over elkaar slaan en weer terugzetten, van naar het toilet 
sloffen en weer in een krakkemikkige stoel ploffen. Ignacio zat 
te knikkebollen, af en toe zakte zijn hoofd weg. Rechts van me 
was iemand komen zitten die onder agressief gezucht door een 
tijdschrift bladerde vol deprimerende verhalen om troost uit te 
putten; ik hoorde gegeeuw, de constante muziek van de minuten-
wijzer en ten slotte een ongedurig opstaan en naar de assistente 
lopen om te vragen waarom de arts zo lang op zich liet wach-
ten. Doris haalde haar neus uit de papieren om ons allemaal, met 
ingestudeerde koelbloedigheid, te herinneren aan het feit dat je 
voor een bezoek aan deze oogarts de tijd moest nemen, want 
deze oogarts behandelt alleen ernstige gevallen van blindheid, 
wat wil zeggen, zei Doris, op de toon van de dokter zelf, haar 
keel schrapend als de spreekbuis van verschrikking die ze was, 
dat deze specialist alleen geïnteresseerd is in extreme gevallen, 
ogen in extremis, ogen die een buitengewoon vernuft vereisen. 
Lekz, vervolgde Doris, terwijl ze een koekje wegslikte waarop ze 
met geopende mond had gekauwd, dokter Lekz, neemt graag de 
tijd voor ieder oog, hij zoekt in het netvlies naar onderliggende 
lichamelijke kwalen zoals aids, syfilis, tuberculose, en ze kamde 
met een vinger door haar lokken en vervolgde: verwaarloosde 
diabetes, hoge bloeddruk, zelfs lupus. Want het netvlies, draaide 
ze haar perverse riedeltje af, het netvlies was ons curriculum, de 
spiegel van onze onfortuinlijke daden, een puntgaaf oppervlak 
waar we in de loop van ons bestaan krassen op achterlaten. En 





voor al die vernielingen die we zelf hadden aangericht moesten 
we nu op onze beurt wachten, zonder morren, en anders gewoon 
wegwezen. De oogarts liet zich door niemand opjagen, zei ze nog 
maar eens. En hij maakte geen uitzonderingen want hij werkte 
uitsluitend met uitzonderlijke gevallen. Het waren niet zomaar 
loze woorden van Doris. Wat ze vertelde had ik gedurende tal-
loze uren in die wachtruimte en ook in de behandelkamer zelf 
al kunnen vaststellen. Nooit had ik Lekz ook maar een letter-
greep horen versnellen of onopvallend zien kijken hoe laat het 
was; aan de wanden in zijn kamer was geen klok te bekennen, 
er ging nooit een telefoon, hij had geen mobiel. Hij werd nooit 
gestoord. De specialist deed zijn werk met volledige toewijding, 
pure Russische gedrevenheid, op sovjetleest geschoeid. Elke keer 
opnieuw nam hij het hele traject met zijn patiënten door, infor-
meerde naar bijzonderheden, tekende alles keurig maar in een 
ondoorgrondelijk handschrift op in een dossiermap en dan, zo-
dra hij zich aandachtig over het oog boog, leek hij op te lichten. 
Vol verwondering tuurde hij in een pupil die zijn assistente na 
zorgvuldige metingen voor hem openhield. Daar heb je Yuku, 
mompelde Ignacio, alsof hij mijn gedachten kon lezen, daar 
komt ze aangelopen door de gang met haar oogdruppels. Haar 
instappers maakten een schrapend geluid over het tapijt. Ze bleef 
voor me staan en ik ging rechtop zitten toen ik uit haar dubbel 
buitenlandse tongval kon opmaken wat ze zei: mijn hoofd ach-
terover houden. Haar vingers spreidden mijn oogleden om met 
Japanse precisie twee gloeiende druppels op mijn hoornvlies te 
laten vallen.

zien of het wegtrekt

Lina, Lucina, riep Ignacio ineens opgelucht of uitgeput of in de 
war, Lucina, verstrikt in mijn namen, Lina, met een stramme rug 
en een pijnlijke nek: sta op, Lekz wacht op je. Hij stond bij de deur 
geposteerd, Lekz, om me binnen te laten terwijl Ignacio bleef 
wachten. Ik mocht plaatsnemen op de mechanische stoel die ik 





de elektrische stoel noemde en die hij met zijn benen bediende. 
Hij hoefde niet te zeggen dat ik mijn voorhoofd tegen de stang 
moest leggen en druk moest uitoefenen. Ik had er twee jaar aan 
één stuk op kunnen oefenen, als twee verzetsstrijders hadden we 
op deze positie getraind, hij en ik, onze krachten gemeten, elkaar 
opgenomen, de adem geroken; hij door me met zijn mechani-
sche oog te onderzoeken, ik door hem in mijn binnenste te laten 
turen. Door hem met laserstralen stelselmatig mijn netvlies te la-
ten wegbranden om het niet zover te laten komen. Maar nu nam 
Lekz ruim de tijd om tegenover me te gaan zitten; hij vermeed 
zijn normale routine, liet het onderzoek achterwege en ging uit-
gebreid in op mijn verslag van de bewuste avond, van dat feest en 
de dagen erna; wat ik toen wel en nu niet meer zag. Met zijn hand 
misschien ergens in zijn weelderige haardos informeerde Lekz 
naar flitsen, schijnsels, iridiscerende vonkjes, en wilde weten of 
ik het helemaal achter in mijn oog voelde kloppen. Hij bladerde 
door mijn dossier voordat hij eindelijk ging zitten en zijn arm 
ophief om met zijn specialistische vinger mijn ooglid op te lich-
ten; pas toen nam hij een kijkje in die uitgezette zwarte opening, 
alsof hij door een sleutelgat tuurde. Wat ziet u, dokter? Wat ziet u 
nu? Ik stelde een vraag en eiste vol ongeduld een antwoord, een 
schrapen van de keel, een geluid dat me een aanwijzing zou ge-
ven. Maar de oogarts slaakte slechts perplexe zuchten. De dokter, 
zo begreep ik ineens, zag hetzelfde als ik. Hetzelfde bloederige 
niets. Ondanks zijn eindeloos uitvergrotende lens kon Lekz geen 
miniem stukje netvlies onderscheiden. In volslagen machteloos-
heid zakte hij terug in zijn stoel en zei: we zullen eerst moeten 
zien of het wegtrekt voordat ik die ravage fatsoenlijk kan bekij-
ken. En als het nou nooit meer wegtrekt? onderbrak ik hem, als 
mijn lichaam zijn eigen bloed niet opneemt? Als dat niet gebeurt, 
antwoordde hij aarzelend, als dat echt niet gebeurt – want in-
derdaad, de kans dat het oog vanzelf schoon wordt is heel erg 
klein – als het niet verdwijnt zullen we het risico moeten nemen 
je te opereren. In het duister tastend, hij. Eén oog, daarna het an-
dere. Verbrokkelde zinnen lagen op Lekz’ lippen, kleine woord-
jes hingen in flarden aan zijn neus en van zijn wangen gleden 





onheilbrengende lettergrepen die een acute ingreep uitsloten. 
Het ene oog en het andere, maar niet nu, later pas, herhaalde hij 
droog als een bandopname, als een apparaat op repeat, hoewel 
Lekz’ tong levend leek; een pulserende tong met dik, nog warm 
spuug die mijn oor binnendrong. Ik slikte een hap lucht weg, ik 
slikte mezelf weg met al mijn frustratie, mijn wrok, mijn blinde 
haat jegens dit leven waarvan ik wilde scheiden, ik hield me in 
om hem niet met mijn razernij te vergiftigen en vroeg met een 
flinterdun stemmetje of hij me alstublieft uit mijn onzekerheid 
wilde verlossen en me liet opnemen. Een ziekenhuisopname en 
wel meteen, morgen nog, alstublieft. Mijn ogen voelden dikker 
aan dan ooit en erachter klopte het. We moeten wachten, ant-
woordde Lekz onverstoorbaar. Wachten op wat, dokter, op een 
donor? Maar nee. Een transplantatie, zei hij, is nog lang niet aan 
de orde. Ik begon langzaam in elkaar te zakken, getroffen door 
de bomscherven van de medische wetenschap. Je moet een volle 
maand wachten, herhaalde hij, terwijl hij iets op mijn patiënten-
kaart noteerde. Eenendertig dagen, niet minder, waarin je ogen 
weer helder moeten worden en wij opheldering moeten krijgen 
van je verzekeringsmaatschappij. Ik herhaal, vervolgde hij onver-
biddelijk, dat we je binnen nu en een maand vanuit geen enkel 
oogpunt kunnen opereren. En in de tussentijd, dokter? Wat doe 
ik in de tussentijd? Was je niet van plan om op familiebezoek te 
gaan in Chili? Neem vakantie. Ga naar Chili.
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