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1

Ik vond hem op een zondagmiddag in de garage. Het was 
de dag nadat we naar de Falconer Road waren verhuisd. De 
winter was bijna voorbij. Mam had gezegd dat we de ver-
huizing achter de rug konden hebben voor het lente werd. 
Er was niemand in de buurt. Ik was alleen. De anderen wa-
ren in huis met dokter Dood en maakten zich zorgen om de 
zieke baby.
 Hij lag in het duister achter grote kisten, in het stof en 
het vuil. Het was alsof hij daar altijd zo had gelegen. Hij was 
smerig, bleek en broodmager en ik dacht dat hij dood was. 
Ik had me niet erger kunnen vergissen. Maar toen kon ik 
nog niet weten dat er nooit zo iemand als hij had bestaan.
 Meneer Stone, de makelaar, had het over ‘de garage’ en 
wij zeiden het hem na. Maar eigenlijk was het hele ding een 
bouwval die rijp was voor de sloop, zoals de voorhistorische 
pakhuizen aan de kade die een voor een werden afgebro-
ken. Stone ging ons voor door de tuin, trok de deur open 
en scheen met zijn zaklantaarntje naar binnen. Net als hij 
staken we ons hoofd om de hoek van de deur.
 ‘Je moet je fantasie gebruiken,’ zei hij. ‘Denk je eens in 
hoe mooi het kan worden, met nieuwe deuren en een gere-
pareerd dak. Het zou een prachtige dubbele garage zijn.’
 Hij keek me aan met een stompzinnige grijns op zijn ge-
zicht.
 ‘Maar het is ook geknipt voor jou, joh – een eigen honk 
voor jou en je makkers. Niet gek, hè?’
 Ik keek de andere kant op. Ik moest niets van hem heb-
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ben. Het hele huis door was het zo gegaan: ‘Je moet je fan-
tasie gebruiken. Denk je eens in hoe mooi het wordt.’ En al 
die tijd kon ik alleen maar aan Ernie Myers denken, de oude 
man die hier jarenlang in zijn eentje had gewoond. Hij lag 
al bijna een week dood onder de keukentafel toen hij werd 
gevonden. Dat zag ik voor me zodra Stone over de fantasie 
begon te bazelen. Hij begon er ook weer over toen we in de 
eetkamer kwamen en achter een triplex scherm in de hoek 
een oude gebarsten wc-pot zagen. Ik wou dat Stone zijn 
kop hield, maar hij fluisterde dat Ernie op het laatst geen 
trappen meer kon lopen. Om het hem makkelijk te maken, 
was hier een bed neergezet en een wc geïnstalleerd. Stone 
keek naar me met een gezicht alsof hij vond dat dit niet voor 
kinderoren bestemd was. Ik wilde weg, terug naar ons oude 
huis, maar mijn ouders keken hun ogen uit.
 Ze zagen het huis als het avontuur van ons leven. Ze 
kochten het. Ze sloegen aan het opruimen, schoonmaken en 
verven.
 Toen werd de baby te vroeg geboren. En daar zaten we 
dan.
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Ik had die zondagochtend al op het punt gestaan om de ga-
rage in te gaan. Ik had mijn eigen zaklantaarn meegenomen 
en scheen naar binnen. De deuren naar het pad achter het 
huis hadden het lang geleden begeven en de opening was 
dichtgespijkerd met zware planken. De dakspanten waren 
vermolmd en het dak zakte in. Hier en daar tussen de rom-
mel zag je een stukje betonvloer vol gaten en scheuren. Het 
was de bedoeling dat de mannen die het huis leeghaalden 
ook de garage zouden opruimen, maar na één blik op de 
rotzooi zeiden ze dat ze daar voor geen goud aan begon-
nen. Het was een vergaarbak van oude kasten, kapotte was-
tafels, zakken cement, wrakke deuren die tegen de wanden 
stonden en tuinstoelen met weggerotte zittingen. Rollen 
touw en kabels hingen aan haken. Op de grond waren bui-
zen opgestapeld, en kratten met roestige spijkers. Alles zat 
dik onder het stof en spinrag. Het pleisterwerk bladderde 
van de muren. Er was één muurraampje, maar het zat dicht-
gekoekt met vuil en bovendien stonden er rollen zeil voor. 
Er hing een stank van schimmel en stof. Zelfs de bakstenen 
verbrokkelden alsof ze hun last niet langer konden dragen. 
Het geheel leek aan zichzelf ten onder te gaan, en kon elk 
moment instorten om als puin door een bulldozer afgevoerd 
te worden.
 In een hoek hoorde ik gekrabbel, gescharrel, maar toen 
hield het op en daarna was het doodstil.
 Ik daagde mezelf uit om naar binnen te gaan.
 Ik had net besloten het erop te wagen toen mam me riep.
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 ‘Michael! Wat moet je daar?’
 Ze stond bij de achterdeur.
 ‘Wat hebben we nou gezegd? We moeten toch eerst zeker 
weten of het veilig is om daar te komen?’
 Ik deed een stap achteruit en keek naar haar.
 ‘Ja of nee?’ schreeuwde ze.
 ‘Ja,’ zei ik.
 ‘Blijf daar dan weg! Goed?’
 Ik gaf een duw tegen de deur, die aan zijn laatste scharnier 
hing en maar half dicht kon.
 ‘Goed?’ gilde ze.
 ‘Goed,’ zei ik. ‘Ja. Goed, hoor.’
 ‘Hebben we zo al geen ellende genoeg, zonder dat jij ook 
nog eens onder het puin van die ellendige garage begraven 
wordt?’
 ‘Ja.’
 ‘Blijf daar weg! Goed?’
 ‘Ja hoor. Ja. Ja. Ja!’
 Toen ging ik terug naar de wildernis die voor een tuin 
door moest gaan en zij ging terug naar die verdomde baby.
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Ook de tuin moest prachtig worden. Er zouden bankjes, 
een picknicktafel en een schommel komen. Op de tuin-
muur naast het huis zouden doelpalen geschilderd worden. 
Dan werd er nog een vijver aangelegd, met vissen en kik-
kers. Maar voorlopig bleef het bij mooie plannen. Het was 
een wildernis van brandnetels, distels, kapotte bakstenen en 
keien. Ik schopte tegen de kopjes van duizenden paarden-
bloemen.
 Na een poosje riep mam of ik kwam eten en ik zei nee, ik 
bleef liever in de tuin. Ze bracht me een boterham en een 
blikje cola.
 ‘Ik vind het heel naar dat alles zo tegenzit en we allemaal 
zo chagrijnig zijn,’ zei ze. Ze pakte mijn arm.
 ‘Maar je begrijpt het wel, hè Michael? Ja, hè?’
 Ik haalde mijn schouders op.
 ‘Jawel,’ zei ik.
 Ze gaf mijn arm een kneepje.
 ‘Het komt wel weer goed als we de boel op orde hebben,’ 
zei ze.
 Ik ging op een stapel bakstenen tegen de muur van het 
huis zitten. Ik at mijn boterham op en dronk de cola. Ik 
dacht aan de Random Road, waar we vandaan kwamen, aan 
mijn oude vrienden, zoals Leakey en Coot. Die waren na-
tuurlijk allang op het voetbalveld aan een wedstrijd begon-
nen die de hele dag zou duren.
 Toen ging de bel en ik hoorde dokter Dood binnenko-
men. Ik noemde hem dokter Dood om zijn asgrauwe ge-
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zicht, de zwarte vlekken op zijn handen en omdat hij nooit 
lachte. Op een dag had ik hem bij ons huis zien wegrijden 
terwijl hij een sigaret opstak. Zijn echte naam was dokter 
Dan, en zo moest ik hem ook aanspreken, maar bij mezelf 
noemde ik hem dokter Dood en dat paste veel beter bij hem.
 Ik dronk de cola op, wachtte nog even en ging toen terug 
naar de garage. Ik gunde me geen tijd om over het waagstuk 
na te denken, of om me te laten afschrikken door geritsel en 
gekrabbel. Ik knipte de zaklantaarn aan, haalde diep adem 
en ging op mijn tenen naar binnen.
 Iets kleins en zwarts scharrelde over de grond. De deur 
kraakte en kreunde voordat hij stil bleef hangen. Stofwolken 
waaiden door de lichtbundel van mijn zaklamp. In een hoek 
klonk druk geritsel. Op mijn tenen ging ik verder. Spinnen-
webben sloegen kapot tegen mijn voorhoofd. De ruimte 
was afgeladen met oude meubelstukken, keukenkasten, op-
gerolde kleden, buizen, kratten en planken. Met mijn hoofd 
tussen mijn schouders dook ik onder tuinslangen, touwen 
en plunjezakken door. Weer knapten spinnenwebben tegen 
mijn kleren en huid. De vloer zat vol scheuren en gaten. Ik 
zette een kastdeur op een kier, scheen naar binnen en zag 
een heel leger kevers wegscharrelen. In een grote stenen pot 
vond ik de botjes van een klein dier dat daar doodgegaan 
was. Overal lagen dode bromvliegen. Er waren oude kran-
ten en tijdschriften. Het licht van mijn zaklantaarn viel op 
een krant van bijna vijftig jaar geleden. Heel behoedzaam 
liep ik verder. Ik was als de dood dat de boel zomaar zou 
instorten. Mijn keel en neus zaten dicht van het stof. Ik kon 
elk moment geroepen worden en eigenlijk moest ik maken 
dat ik wegkwam. Ik boog me over een stapel grote kisten om 
erachter te kunnen kijken. Ik hield mijn zaklantaarn bij en 
toen zag ik hem.
 Ik dacht dat hij dood was. Hij zat met zijn benen lang-
uit voor zich op de grond en leunde met zijn hoofd tegen 
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de muur. Ook hij zat onder het stof en het spinrag en zijn 
gezicht was bleek en uitgemergeld. Er zaten dode bromvlie-
gen in zijn haar en op zijn schouders. Mijn licht gleed over 
zijn bleke gezicht en zwarte pak.
 ‘Wat wil je?’ zei hij.
 Hij deed zijn ogen open en keek me aan.
 Zijn stem rochelde alsof hij in geen jaren gepraat had.
 ‘Wat wil je?’
 Mijn hart bonkte in mijn keel.
 ‘Zeg, wat wil je?’
 Toen werd er om me geroepen vanuit het huis.
 ‘Michael! Michael! Michael!’
 Ik schuifelde achteruit. Ik ging achterwaarts naar buiten.
 Het was mijn vader. Hij liep in mijn richting het pad af.
 ‘Wat hebben we nou gezegd...’ begon hij.
 ‘Ja,’ zei ik. ‘Ja, ja.’
 Ik sloeg het stof van mijn kleren. Een spin liet zich aan 
een lange draad van mijn kin zakken.
 Hij legde een arm om mijn schouders.
 ‘Het is voor je eigen bestwil,’ zei hij.
 Hij plukte een dode bromvlieg uit mijn haar.
 Hij gaf een stomp tegen de zijwand van de garage en de 
hele boel stond te trillen op zijn grondvesten.
 ‘Zie je?’ zei hij. ‘Daar komen ongelukken van.’
 Ik greep zijn arm om een volgende dreun te voorkomen.
 ‘Niet doen,’ zei ik. ‘Het is al goed. Ik begrijp het wel.’
 Hij gaf me een kneepje in mijn schouder en zei dat alles 
gauw in orde zou komen.
 Hij lachte.
 ‘Zorg dat mama dat stof niet ziet, goed?’
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Van slapen kwam die nacht niet veel. Als ik al indommelde, 
zag ik hem de garage uit komen en door de wildernis naar 
het huis lopen. Ik zag hem in mijn kamer. Hij kwam recht op 
mijn bed af. Daar stond hij, stoffig en lijkbleek, bedekt met 
dode bromvliegen.
 ‘Wat wil je?’ fluisterde hij. ‘Zeg, wat wil je?’
 Ik zei tegen mezelf dat ik niet zo stom moest doen. Na-
tuurlijk had ik niemand gezien. Ik had het gedroomd. Ik lag 
maar wat in het donker te staren. Ik hoorde pa snurken en 
als ik heel goed luisterde kon ik de baby horen ademen. Haar 
ademhaling klonk zwak en raspend. Toen ik in het holst van 
de nacht eindelijk in slaap gevallen was, begon ze te brul-
len. Ik hoorde mam opstaan om haar te voeden. Mams stem 
suste en troostte tot het weer stil werd. Pa begon weer te 
snurken. Ik luisterde ingespannen naar geluidjes van de ba-
by, maar ik hoorde niets.
 Het werd al licht toen ik opstond en naar hun kamer 
sloop. Haar wiegje stond naast hun bed. Mijn ouders slie-
pen heel vast, met hun armen om elkaar heen. Ik keek op de 
baby neer. Ik schoof mijn hand onder de dekentjes en raakte 
haar aan. Ik kon voelen hoe snel haar hartje klopte. Ik voelde 
het zwakke gereutel van haar ademhaling, het op en neer 
gaan van haar rompje. Het was zo warm onder de dekentjes, 
de botjes van dat kleine lijfje leken zo breekbaar. Op haar 
hals kleefde een druppel melkspuug. Ik vroeg me af of ze 
dood zou gaan. In het ziekenhuis waren ze daar bang voor 
geweest. Voordat ze naar huis mocht, had ze in een glazen 
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bak gelegen met slangen en buisjes in haar lijfje en wij had-
den naar haar staan staren alsof ze in een aquarium lag.
 Ik trok mijn hand weg en stopte de dekentjes goed in. 
Haar gezichtje was doodsbleek en haar haar zo zwart als de 
nacht. Ze hadden gezegd dat ik goed voor haar moest bid-
den, maar ik wist niet wát ik bidden moest.
 ‘Word nou maar snel beter,’ fluisterde ik.
 Mam werd half wakker en zag me.
 ‘Wat is er, lieverd?’ fluisterde ze.
 Ze stak haar hand naar me uit.
 ‘Niets,’ fluisterde ik, en sloop terug naar mijn kamer.
 Ik keek uit het raam naar de wildernis beneden. Op het 
dak van de garage zat een merel het hoogste lied te zingen. 
Ik zag hem voor me, liggend achter die kisten en met spin-
nenwebben in zijn haar. Wat deed hij daar?
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Aan het ontbijt vroeg ik wat er met de garage ging gebeuren.
 ‘Wanneer wordt hij leeggehaald?’ vroeg ik.
 Mam klakte met haar tong, zuchtte en keek naar het pla-
fond.
 ‘Als we iemand zo gek krijgen,’ zei papa. ‘Het is niet be-
langrijk, joh. Nu niet.’
 ‘Oké,’ zei ik.
 Hij had een snipperdag zodat hij verder kon klussen in 
huis. Mam moest met de baby naar het ziekenhuis voor on-
derzoek.
 ‘Zal ik maar thuis blijven om te helpen?’ vroeg ik.
 ‘Ja,’ zei hij. ‘Haal jij Ernies wc maar weg en schrob de 
vloer eromheen goed schoon.’
 ‘Ik ga toch maar naar school,’ zei ik.
 En ik propte mijn pak boterhammen in mijn rugzak en 
vertrok.

Mijn ouders hadden gevraagd of ik na de verhuizing ook 
naar een andere school wilde, maar dat wou ik niet. Ik wilde 
bij Leakey en Coot op de Kenny Street Scholengemeen-
schap blijven. Ik vond het niet erg om met de bus de stad 
door te moeten. Die ochtend zei ik tegen mezelf dat ik nu 
mooi de tijd had om goed na te denken over alles wat ik 
meemaakte. En ik probeerde ook wel na te denken, maar het 
ging niet. Ik keek naar de mensen die in de bus stapten en 
er weer uitgingen. Ik zag hoe ze hun krantjes lazen, aan hun 
nagels peuterden of glazig uit het raam staarden. Ik bedacht 
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dat je nooit aan gezichten kon aflezen waar mensen aan 
dachten of wat er in hun leven gebeurde. Al zag je mafkezen 
of zatlappen in de bus, mensen die op tilt sloegen of mensen 
die je hun hele levensverhaal wilden vertellen, je wist toch 
nooit hoe ze echt waren.
 Ik had zin om op te staan en te zeggen: ‘Er ligt een man in 
onze garage en mijn zusje is ziek en ik ga voor het eerst van 
mijn nieuwe huis met de bus naar mijn oude school.’
 Maar ik hield mijn mond. Ik bleef naar die gezichten kij-
ken en zwaaide heen en weer zodra de bus een bocht nam. 
Als iemand naar mij keek, zou hij net zomin iets van me we-
ten.
 Het was raar om weer op school te zijn. Voor mij was alles 
anders geworden, maar op school bleef alles bij het oude. 
In de aula vroeg Raspoetin net als altijd of we met hart en 
ziel het schoollied wilden zingen. De Yeti brulde dat we niet 
moesten hollen in de gang. Mormel Mitford liep rood aan 
en stampvoette van woede als we een breuk fout hadden. 
Juf Clarts vertelde met tranen in haar ogen over Icarus, die 
zo dicht langs de zon vloog dat zijn vleugels smolten en die 
daarna rakelings langs zijn vader Daedalus als een baksteen 
de zee in viel. In de pauze stonden Leakey en Coot einde-
loos te bekvechten over een bal die wel of niet uit was.
 Ik kon er niet warm of koud van worden.
 Ik liep naar het hek achter het veld en keek uit over de 
stad in de richting van mijn nieuwe huis.
 Toen ik daar stond kwam een van de conciërges op me 
af. Ze heette mevrouw Dando, en ze kende mijn ouders al 
jaren.
 ‘Alles goed, Michael?’ vroeg ze.
 ‘Ja hoor.’
 ‘En hoe is het met de baby?’
 ‘Ook goed.’
 ‘Geen zin in voetballen vandaag?’
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 Ik schudde mijn hoofd.
 ‘Doe je ouders de groeten,’ zei ze.
 Ze haalde een snoepje uit haar zak en hield het me voor. 
Een zuurtje. Dat gaf ze aan nieuwelingen die zich verloren 
voelden of zo.
 ‘Voor jou alleen,’ fluisterde ze met een knipoog.
 ‘Nee,’ zei ik. ‘Nee, dank u.’
 En ik rende weg en in een briljante sliding ontfutselde ik 
Coot de bal.
 De hele dag overwoog ik om iemand te vertellen wat ik 
had gezien, maar ik hield mijn mond. Ik had het gedroomd. 
Dat kon toch niet anders.
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Thuis had Ernies wc plaatsgemaakt voor een groot gat in de 
vloer, waarin nieuw cement was gestort. Het kamerscherm 
was verdwenen. Ernies oude gaskachel was weggehaald en 
onder de schoorsteenmantel was alleen nog een zwartgebla-
kerde lege plek. De natte vloer stonk naar desinfecteermid-
del. Pap stond er vuil en kletsnat bij te grinniken. Hij nam 
me mee naar de wildernis. Tussen distels en onkruid stond 
de wc-pot.
 ‘Dat vond ik nou een leuke tuinstoel voor ons,’ zei hij.
 De gaskachel en het kamerscherm waren naar de garage-
deur gebracht, maar niet naar binnen.
 Hij keek me aan en knipoogde. ‘Kom eens kijken wat ik 
gevonden heb.’
 Ik liep achter hem aan naar de garagedeur.
 ‘Neus dicht,’ zei hij. Hij bukte zich en maakte een pakje 
van krantenpapier open. ‘Ben je zover?’
 Het was een pakje vogels. Vier dode vogels.
 ‘Achter de kachel gevonden,’ zei hij. ‘Kennelijk klem ge-
raakt in de schoorsteenpijp zodat ze er niet meer uit kon-
den.’
 Aan de grijze en witte veren zag ik dat er drie duiven bij 
waren. De vierde vogel had ook de vorm van een duif, maar 
hij was pikzwart.
 ‘Die vond ik als laatste,’ zei hij. ‘Bedolven onder roet en 
stof dat uit de schoorsteen was gevallen.’
 ‘Is het ook een duif?’
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 ‘Ja. Maar hij heeft er wel heel erg lang gelegen.’
 Hij greep mijn hand.
 ‘Voel eens,’ zei hij. ‘Voel dan. Het is niet vies, hoor.’
 Hij pakte mijn hand en legde mijn vingers tegen de vogel. 
Het dier was zo hard als steen. Zelfs de veren waren zo hard 
als steen.
 ‘Na al die tijd is het bijna een fossiel geworden,’ zei hij.
 ‘Zo hard als steen,’ zei ik.
 ‘Dat klopt. Zo hard als steen.’
 Ik ging in de keuken mijn handen wassen.
 ‘Ging het goed vandaag?’ vroeg hij.
 ‘Ja. Leakey en Coat willen zondag langskomen.’
 ‘Mooi. En het lukte wel met de bus?’
 Ik knikte.
 ‘Misschien kan ik je volgende week wel brengen,’ zei hij. 
‘Als we hier een beetje op orde zijn.’
 ‘Dat hoeft niet,’ zei ik. ‘En mevrouw Dando vroeg naar 
de baby.’
 ‘Heb je gezegd dat het goed gaat?’
 ‘Ja,’ zei ik.
 ‘Mooi. Pak maar cola en een boterham of zo. Ik kook wel 
als de anderen terug zijn.’
 Toen ging hij naar boven om in bad te gaan.
 Ik staarde naar de wildernis. Ik wachtte heel lang, luis-
terde naar het gerammel van de leidingen terwijl zijn bad 
volliep. Ik pakte mijn zaklantaarn van de plank. Mijn han-
den trilden. Ik ging naar buiten, langs Ernies wc-pot, langs 
de gaskachel en de dode vogels. Bij de garagedeur bleef ik 
staan en knipte mijn zaklantaarn aan. Ik haalde diep adem en 
ging op mijn tenen naar binnen. Ik liep door spinnenweb-
ben en stof en verbeeldde me dat de hele boel zou instorten. 
Ik hoorde overal geritsel en gekrabbel. Ik werkte me tussen 
de rommel en het oude meubilair door. Mijn hart bonkte 
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in mijn keel. Ik zei tegen mezelf dat ik me aanstelde. Ik zei 
tegen mezelf dat ik het maar gedroomd had. Ik zei tegen 
mezelf dat ik hem echt niet terug zou zien.
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Ik boog me over de kisten, hield de lamp bij en daar lag hij. 
Hij had zich niet verroerd. Hij deed zijn ogen open en weer 
dicht.
 ‘Jij weer,’ zei hij met zijn schorre, krassende stem.
 ‘Wat doe je hier?’ fluisterde ik.
 Hij zuchtte, alsof hij overal doodziek van was.
 ‘Niets,’ kraste hij. ‘Niets, niets en nog eens niets.’
 Ik zag een spin over zijn gezicht kruipen. Hij ving de spin 
tussen zijn vingers en stopte hem in zijn mond.
 ‘De garage wordt leeggehaald,’ zei ik. ‘En de boel staat op 
instorten.’
 Hij zuchtte nogmaals.
 ‘Heb je een aspirientje?’
 ‘Een aspirientje?’
 ‘Laat maar.’
 Zijn gezicht was zo bleek als droog gips. Zijn zwarte pak 
hing als een zak om zijn magere botten.
 Mijn hart bonkte. Mijn neus en keel zaten dicht van het 
stof. Ik beet op mijn lippen en keek naar hem.
 ‘Je bent toch niet Ernie Myers?’ vroeg ik.
 ‘Die oude knakker? Die zich de longen uit het lijf hoest 
en alles onder spuugt?’
 ‘Sorry,’ fluisterde ik.
 ‘Wat wil je?’ vroeg hij.
 ‘Niets.’
 ‘Heb je aspirine?’
 ‘Nee.’
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 ‘Mooie boel.’
 ‘Wat ga je doen?’ vroeg ik. ‘Het wordt hier leeggehaald. 
Alles gaat tegen de vlakte. Wat ga je...’
 ‘Niets. Ga weg.’
 Ik luisterde of ik buiten iets hoorde, of ik geroepen werd.
 ‘Je kunt wel in huis komen,’ zei ik.
 Hij trok zijn mond in een grimas.
 ‘Ga weg,’ fluisterde hij.
 Hij plukte een bromvlieg van de voorkant van zijn jasje en 
stopte hem in zijn mond.
 ‘Heb je iets nodig?’ vroeg ik.
 ‘Aspirine,’ piepte hij.
 ‘Geen eten?’ vroeg ik.
 ‘27 en 53.’
 ‘Wat?’
 ‘Niets. Ga weg. Ga weg.’
 Ik schuifelde achteruit het daglicht in. Ik sloeg het stof, 
de vliegen en spinnenwebben van mijn kleren. Ik keek om-
hoog naar het huis en achter het matglas van het badkamer-
raam zag ik mijn vader. Ik kon vaag horen dat hij ‘The Black 
Hills of Dakota’ zong.
 ‘Ben jij de nieuwe buurjongen?’ vroeg iemand.
 Ik draaide me om. Een meisjeshoofd kwam boven de 
muur van de achtertuin uit.
 ‘Ben jij de nieuwe buurjongen?’ herhaalde ze.
 ‘Ja.’
 ‘Ik ben Nina.’
 Ik staarde haar aan.
 ‘Nou?’ zei ze.
 ‘Wat?’
 Ze klakte afkeurend met haar tong, schudde haar hoofd 
en herhaalde verveeld: ‘Ik ben Nina. Jij bent...’
 ‘Michael,’ zei ik.
 ‘Mooi.’
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 Ze liet zich vallen en ik hoorde haar op het pad neerko-
men.
 ‘Aangenaam, Michael,’ zei ze door de muur heen, en toen 
holde ze weg.


