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1

De ochtend dat ik Carmen en Marito leerde kennen, was 
de tuin op het eiland ondergelopen. De bomen leken recht-
op in het water te drijven en de op palen gebouwde huizen 
van de overburen, aan de andere kant van de rivier, waren 
net roerloze, langpotige watervogels. Om mijn ouders niet 
wakker te maken sloop ik op mijn tenen naar buiten. Ik 
wilde de tuin in voordat ze zagen hoe hoog het water stond, 
want de enige die van overstromingen hield was ik; zij be-
gonnen altijd meteen de meubels en de koelkast op blok-
ken te zetten en daarna gingen we onherroepelijk terug 
naar Buenos Aires. Het water kwam tot halverwege de tre-
den die naar de veranda voerden. Ik schatte in hoe diep het 
was: het moest tot boven mijn knieën komen, een prima 
hoogte om achter in de tuin tussen de mandarijn- en kum-
quatbomen te gaan spelen. De volwassenen kwamen daar 
alleen ’s winters als ze op zondagmiddag nog een mand 
met fruit wilden vullen om mee te nemen naar de stad. Ik 
nam grote stappen en spreidde mijn armen om mijn even-
wicht niet te verliezen. Mijn vingertoppen – mijn vleugels, 
ik was een enorme vogel die ieder moment op kon stijgen 
– scheerden over het water, er kroop modder tussen mijn 
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tenen en grassprieten kleefden tegen mijn benen. En daar 
zat Carmen, vlak voor de brede sloot. Ik zag haar al uit de 
verte. Ze zat op een boomtak, met haar benen in het wa-
ter, alsof ze daar altijd al had gezeten. Aan haar voeten ont-
sproot een meisje van water dat er net zo uitzag als zij, en 
ze grijnsden allebei als de kat uit Alice in Wonderland. Het 
meisje van water verdween in de rimpelingen toen ik dich-
terbij kwam, het andere sprong van de tak naar beneden. 
Ze was groter dan ik. Ze had een korte broek aan met mod-
dervlekken en een gestreept T-shirt dat van mij was geweest 
en dat haar te kort was.
 ‘Zullen we aan mijn oma gaan vragen of ze ontbijt voor 
ons maakt?’ vroeg ze, alsof we al jaren bevriend waren. Met 
het air van een prinses waadde ze, met haar magere armen 
wiekend, door het water.
 Haar vertrouwelijke manier van doen schiep een on-
zichtbare band tussen ons, en ik volgde haar zonder iets te 
vragen.
 ‘Ik kom hier wonen,’ zei ze toen we het hangbruggetje 
naar het huis van doña Ángela overstaken.
 Doña Ángela was de moeder van onze buurmannen op 
het eiland en de oma van Carmen. Ze woonde met vier van 
haar acht kinderen in een huisje aan de overkant van de 
beek die ons stuk grond van dat van hen scheidde. Ik was er 
nooit eerder geweest en nu liep ik over de brug achter mijn 
nieuwe vriendin aan, mijn blik strak gericht op de zwarte 
vlecht die op haar rug danste en tot haar billen reikte.
 ‘Ik en mijn broer komen bij mijn oma wonen,’ verdui-
delijkte ze nog eens terwijl ze haar hoofd naar me omdraai-
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de. De vlecht zwiepte door de lucht. ‘Ik voorop, zei de 
ezelskop. Mijn broer en ik, bedoel ik natuurlijk.’
 ‘Met je vader en moeder?’
 Ze zwaaide met haar hand door de lucht alsof vaders 
en moeders iets was wat je gewoon weg kon wuiven (later 
hoorde ik van papa dat Carmens moeder ervandoor was 
gegaan met een zeeman die in Comodoro Rivadavia woon-
de, en dat hun vader op een scheepswerf in Tigre werkte 
en niet voor hen kon zorgen). Doña Ángela zat op de aan-
legsteiger. Het water spoelde over de planken tegen de re-
ling en het afgebladderde bankje. Heel mijn jeugd heb ik 
de enorme gestalte van doña Ángela ieder weekend op de 
steiger zien zitten. In het zwart gekleed, het warrige haar 
als een witte wolk om haar hoofd, keek ze vanaf ’s mor-
gens vroeg in stilte naar de voorbijstromende rivier. Toen 
ze ons zag rees ze langzaam overeind, tilde de zoom van 
haar jurk die rond haar benen dreef een klein stukje op en 
kwam naar ons toe. Ze bukte zich om me een zoen te ge-
ven. Een fijn zilveren kettinkje zat in de gleuf tussen haar 
indrukwekkende borsten geklemd. Ik was gehypnotiseerd 
door wat ik zag: die zachte, warme plek, zo anders dan de 
benige boezem van mijn moeder, deinde nauwelijks zicht-
baar op en neer en nodigde me uit erin weg te zakken en 
me er teder door te laten omvatten.
 ‘Kom, dan ga ik broodjes voor jullie bakken,’ zei doña 
Ángela, en als kuikentjes liepen we achter haar aan.
 Het huis van onze buren was een scheefgezakte, hou-
ten kubus die niet op palen stond. Papa zei steeds dat we ze 
moesten helpen om iets beters te bouwen, maar om een of 
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andere reden werd dat voornemen ieder jaar uitgesteld. Nu 
snapte ik voor het eerst waarom mijn ouders daar telkens 
als de rivier buiten zijn oevers trad weer over begonnen.
 Die ochtend stond er een laag water in doña Ángela’s 
keuken, en er drong alleen wat licht binnen door een klein 
raampje waar een oude lap voor hing. Uit een ketel op het 
ijzeren fornuis steeg een stoomwolk omhoog en het meta-
lige geluid van de deksel die op de ketel stond te kleppe-
ren verstoorde de stilte. Ergens kwam een geïrriteerde man-
nenstem vandaan.
 ‘Kan iemand die ketel uitzetten?’
 Op een tussenverdieping die in de ruimte was getim-
merd en op de keuken uitkeek verscheen een gezicht. De 
man keek me aan. Ik kon hem niet goed zien; het licht dat 
door het raampje viel onthulde slechts één knorrig en ver-
moeid oog.
 ‘Ma!’ klonk het nu luider.
 Carmens warme hand sloot zich om die van mij.
 ‘Ik ga wat broodjes voor de meisjes bakken, Tordo,’ zei 
doña Ángela, en als bij toverslag verdween het gezicht in de 
duisternis.
 ‘Dan is het meel straks op,’ gromde Tordo’s stem.
 ‘Chico moet vanmiddag toch boodschappen doen,’ zei 
doña Ángela en ze schoof de lap voor het raampje opzij.
 Het licht viel op een paar spillebenen die van de tussen-
verdieping omlaag bungelden; de tenen spreidden en slo-
ten zich als een waaier, en er dwarrelde wat fijn zand naar 
beneden dat als een wolkje in de lucht bleef hangen. Ik 
keek omhoog. Boven mijn hoofd zag ik voor het eerst, als 
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een verschijning, het gezicht van Marito, zijn glanzende 
huid, zijn pikzwarte ogen, zijn neus, zijn volle, wat spot-
tende mond en het kleine litteken op zijn bovenlip dat, zo 
hoorde ik later, door de beet van een otter was veroorzaakt.
 ‘Pinta heeft een ei op de balken gelegd,’ zei hij, en hij liet 
zich naast me neerkomen met een glanzend wit ei in zijn 
opgeheven hand.
 ‘Je spettert ons nat,’ zei Carmen verontwaardigd.
 ‘Ja, en jullie waren ook nog helemaal droog,’ zei hij.
 Carmen en ik keken naar onze benen, die tot kniehoog-
te in het water stonden, en moesten lachen. Carmen hield 
nog steeds mijn hand vast en nu kwam ze voor me staan. 
En zo, tegenover elkaar, lachten we alsof wat Marito had 
gezegd het grappigste was wat we ooit hadden gehoord, als-
of er in het leven niets anders bestond dan die lust tot la-
chen.
 Jaren na die overstroomde ochtend vertelde een zieneres 
me dat het toen niet de eerste keer was dat ik hen tegen-
kwam. Onze zielen kenden elkaar uit een vorig leven, zei 
ze, en waren teruggekeerd om een droom te delen.
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Op een maandag halverwege de herfst kwam Mabel, de 
moeder van Carmen en Marito, langs. Ze was niet met 
haar zeeman, maar wel met de baby die ze afgelopen kerst 
had gekregen. Ik heb haar niet gezien, want toen ik vrijdag-
middag op het eiland aankwam was zij alweer naar Como-
doro Rivadavia vertrokken. Ze zei tegen iedereen dat ze was 
gekomen om haar kinderen te zien, maar dat geloofde nie-
mand. Toen ze wegging liet ze de baby achter, gewoon als-
of ze hem was vergeten, zo vertelde Carmen het tenminste. 
Zij had de zorg voor haar kleine broertje op zich genomen 
en sleepte hem overal mee naartoe in een driekante doek 
die doña Ángela voor haar had gemaakt uit een oude jurk.
 ‘We kunnen hem Mowgli noemen,’ zei ik zodra ik hem 
zag.
 Ik had net die week Jungleboek gelezen, en het kindje 
met zijn zwarte, wijd uitstaande haar en zijn grote ogen 
deed me denken aan de illustraties uit mijn boek.
 ‘Hij heet Lucio,’ zei Carmen, en door de manier waarop 
ze naar me keek snapte ik dat mijn voorstel absoluut niet in 
de smaak viel.
 Het wolvenspel vond ze wél leuk, en vaak bouwden we 
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in het weekend achter in de tuin een soort nest van droge 
bladeren waar we Lucio op zijn doek in legden. Op han-
den en voeten kropen we huilend om hem heen, likten 
zijn gezichtje, gingen naast hem liggen en krulden ons om 
zijn lijfje om hem te beschermen tegen Shere Khan. Lu-
cio schopte met zijn beentjes, zwaaide met zijn armpjes en 
kraaide enthousiast ten teken dat hij het een leuk spelletje 
vond. Zelfs Marito deed een keer mee, als leider van de roe-
del, en terwijl Carmen op het welpje paste gingen wij met 
zijn tweeën op jacht.
 In februari waren Carmen en ik op het eiland in het 
midden van de rivier aan een boomhut begonnen. Op een 
zondag besloten we hem af te gaan maken en er onze boe-
kendozen en nog wat spulletjes heen te verhuizen. Tordo 
had ons verboden Lucio in de roeiboot mee te nemen, dus 
lieten we hem op de steiger staan in een kistje dat Marito 
voor hem had getimmerd en waar we een matrasje in had-
den gelegd. Het begon al te schemeren en iedereen zat bin-
nen, behalve Marito, die stroomafwaarts op een in onbruik 
geraakte steiger stond te vissen. Vanuit onze boomhut had-
den we goed zicht op de steiger van doña Ángela. We had-
den bedacht dat we zo bij Lucio zouden zijn als hij begon 
te huilen, en ervan overtuigd dat hij geen enkel gevaar liep 
roeiden we naar het middeneiland om aan onze boomhut 
te werken.
 Toen we het er later over hadden hoe alles precies was 
gegaan, hadden we geen van beiden het idee dat we Lu-
cio langer dan vijf minuten uit het oog waren verloren. We 
hadden één doos spijkers en allebei een hamer. Met de no-
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dige concentratie om niet op onze vingers te slaan spijker-
den we de planken op de takken van de treurwilg, maar na 
elke spijker wierpen we een blik op de steiger en zagen we 
zijn voetjes boven het kistje uitsteken als hij met zijn been-
tjes in de lucht trappelde. Regelmatig hoorden we zijn te-
vreden gekir, want Lucio was een opgewekte baby en huil-
de bijna nooit.
 We merkten pas hoe hoog het water stond toen het te 
laat was. Het leek wel of de rivier had besloten plotseling 
buiten zijn oevers te treden en geruisloos het land te over-
spoelen met het vaste voornemen Lucio mee te nemen. 
Carmen had het als eerste in de gaten en gaf een gil. Ik keek 
op van het stuk hout waar ik mee in gevecht was en zag on-
middellijk wat er was gebeurd. Ik geloof dat ik ook gilde. 
Carmen was al naar beneden gesprongen en rende naar de 
boot. Het kistje was weg.
 Papa vertelde later dat hij de veranda op was gelopen 
toen hij mijn gegil hoorde en dat hij mij het touw zag los-
knopen terwijl Carmen al begon te roeien nog voordat ik 
in de boot zat. Ik had één voet binnenboord toen de boot 
opeens wegschoot. Ik gilde. Ik weet niet of het de boot of 
de grond was die als eerste onder mijn voeten weggleed, 
maar ik viel wijdbeens en met een stekende pijn in mijn 
liezen in het water. Carmen stopte met roeien en wist even 
niet wat ze moest doen. Ik greep de rand van de boot vast 
en hees mezelf druipend aan boord. Papa stond op onze 
steiger te roepen wat er aan de hand was. Ondertussen zat 
Carmen te huilen, en ik bibberde zo dat ik geen woord uit 
kon brengen.
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 ‘Lucio is meegesleurd door de rivier,’ schreeuwde Car-
men terug. Naast ons dreef een vogel voorbij met zijn buik 
omhoog.
 Marito’s geschreeuw was maar net te horen en eerst wis-
ten we niet precies waar het vandaan kwam. We keken naar 
de steiger waar we hem het laatst gezien hadden, maar die 
lag er in het steeds schaarsere licht verlaten bij. We speur-
den de oever af en zagen Marito een stuk verderop tot aan 
zijn middel in het water wanhopig staan zwaaien.
 Carmen roeide al die kant op, en ik stond ondanks de 
pijn wijdbeens achterin en tuurde vooruit in de hoop het 
kistje ergens te zien drijven. De aan mijn lijf plakkende kle-
ren voelden ijskoud aan en ik stond verkleumd te bibberen. 
Voor het eerst van mijn leven haatte ik de kleur van de ri-
vier. Opeens zag hij er heel anders uit, met die verraderlijke 
stroming die iemand kon opslokken zonder een spoor ach-
ter te laten.
 Toen we Marito naderden zagen we dat hij naar de over-
kant wees, waar het kistje met een hoek in het riet was blij-
ven steken en rondjes draaide, maar net weer losschoot en 
zijn weg stroomafwaarts vervolgde. Vanwaar wij lagen kon-
den we Lucio niet zien.
 Carmen stuurde richting het kistje en roeide uit alle 
macht, maar het kistje ging sneller dan wij. Alleen de bo-
venste rij planken stak nog boven water uit: het was aan het 
zinken. Marito was langs de oever meegerend en dook het 
water in. Ik zag een voetje. Het kwam net boven de rand 
uit en door de beweging helde het kistje over. Even dacht ik 
dat het om zou kiepen en dat we Lucio in de rivier zouden 
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zien verdwijnen. Ook ik sprong in het water.
 Pas toen papa het er later met me over had, begreep ik 
dat het wel heel moeilijk zou zijn geweest om het kistje 
voort te duwen en tegelijkertijd mijn hoofd boven water te 
houden, maar op dat moment dacht ik er niet aan wat ik 
wel of niet zou kunnen als ik bij Lucio was. Ik moest ge-
woon naar hem toe.
 Toen ik nog maar een paar slagen van het kistje verwij-
derd was hoorde ik Marito roepen: ‘Zwem naar het riet. Ik 
pak Lucio!’
 Zijn stem klonk zo vastberaden dat ik deed wat hij zei.
 Zodra ik de modderige bodem onder mijn voeten voel-
de veranderde een dodelijke vermoeidheid mijn armen en 
benen in een loodzware last. Ik greep me vast aan het riet. 
Enkele meters van me vandaan stond Marito in het water 
en hield de nu huilende Lucio in zijn armen. Hij drukte 
hem stijf tegen zich aan en waadde naar een plek waar de 
oever beter begaanbaar was.
 Toen Carmen de roeispanen binnenboord trok en met 
het touw aan land sprong, kwam papa in de motorboot 
aanvaren.
 Stroomafwaarts was nog een punt van het kistje zicht-
baar, dat kleiner en kleiner werd, en toen opeens niks meer.
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Van de vier zonen die bij doña Ángela woonden kende ik er 
maar twee: Tordo, de oudste, en Chico, de jongste. De an-
dere twee zaten in het weekend in Corrientes waar ze altijd 
wel een of ander klusje hadden.
 Doña Ángela’s man heette Cátulo en kwam uit Santiago 
del Estero, maar hij had haar verlaten toen hun kinderen 
nog klein waren. Ze vertelde dat haar man nooit aan het 
water had kunnen wennen en dat hij tijdens de grote over-
stroming van 1937 was teruggegaan naar Santiago zonder 
een woord tegen haar te zeggen, alsof zij persoonlijk ver-
antwoordelijk was voor het stijgende water. In het begin 
had hij nog weleens een kaartje gestuurd, maar met steeds 
grotere tussenpozen, tot er uiteindelijk alleen met carnaval 
nog een kaartje kwam.
 ‘Die sukkel laat ook weer eens wat van zich horen,’ zei ze 
dan.
 Een jaar nadat Carmen en Marito bij hun oma waren 
komen wonen, kwam opa Cátulo op bezoek. Dat was een 
grote gebeurtenis, die ik heb gemist omdat het in de win-
tervakantie viel en ik op kamp was in de Sierra de la Ven-
tana, maar Carmen heeft me naderhand alles in geuren en 
kleuren verteld.
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 Haar opa praatte niet veel, zei ze, hij had hen zelfs amper 
begroet. Maar hij had wel heerlijke gesuikerde noten mee-
gebracht en een elpee met sambamuziek uit Santiago die 
mama op een bandje opnam zodat we hem konden afspe-
len op de cassetterecorder die wij in het weekend altijd bij 
ons hadden. Doña Ángela zei dat het een rotstreek van opa 
was om haar zo’n cadeau te geven, omdat hij donders goed 
wist dat ze geen platenspeler had. Carmen vertelde dat ze 
hen er de eerste drie dagen alsmaar over hoorde kibbelen en 
dat opa vroeg hoe hij had moeten weten dat ze er in al die 
jaren geen hadden gekocht. Daar had oma even niet van te-
rug, maar ze ging al snel weer in de aanval met het verwijt 
dat hij heel goed wist dat er op het eiland geen elektriciteit 
was, en waarom zou ze een platenspeler kopen als er geen 
elektriciteit was? Carmen vertelde ook dat haar opa en oma 
dagenlang op rieten stoelen achter het huis over het land 
hadden zitten uitkijken.
 ‘Hij wil de rivier niet zien omdat het water volgens hem 
de schuld is van zijn eenzaamheid,’ zei doña Ángela de eer-
ste tijd na zijn bezoek.
 En ze maakte zich vrolijk over hoe verschillend mensen 
kunnen zijn, want zij kon zich geen beter gezelschap voor-
stellen dan de rivier.
 ‘Hij is altijd in beweging en blijft maar stromen en stro-
men, en daardoor wordt alles minder belangrijk,’ zei ze.
 En je hoefde haar daar maar uren achtereen op de steiger 
te zien zitten, met haar handen in haar schoot en haar blik 
op oneindig, om te weten dat het ook werkelijk zo was.
 Ik geloof dat mijn vrienden het fijn zouden hebben ge-
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vonden als hun opa was gebleven. Hij had grijze ogen, zei 
Marito, en heel gerimpelde handen, en hij speelde cajón. 
Marito was helemaal weg van dat Peruaanse trommelkistje. 
Die winter zette hij zich schrijlings op iedere boomstronk 
die hij tegenkwam en trommelde tussen zijn gespreide be-
nen terwijl hij ritmisch heen en weer bewoog alsof hij er 
werkelijk klanken aan ontlokte. Jaren later bracht hij uit 
Santiago een echte Peruaanse cajón mee die iemand hem 
cadeau had gedaan en die hij overal mee naartoe sleepte.
 Tijdens de twee weken van opa Cátulo’s verblijf had 
doña Ángela bier en wijn gedronken en hadden de kinde-
ren haar in het donker horen lachen als ze dacht dat ieder-
een sliep.
 Toen ik haar na de vakantie terugzag, was ze volkomen 
veranderd. Terwijl ze vroeger nooit veel zei, was ze nu heel 
spraakzaam en haar ogen lichtten voortdurend op alsof ze 
aan fijne dingen dacht. Ze begon opeens geraniums in ou-
de blikjes te kweken en ze vroeg mama zelfs om een stekje 
van de azalea om te kijken of ze haar tuin een beetje op kon 
fleuren, zoals ze zelf zei.
 Maar naarmate de tijd verstreek werd ze steeds stiller, en 
een paar maanden later was ze weer net zo zwijgzaam als 
voorheen en zat ze weer op de steiger naar de voorbijstro-
mende rivier te kijken.
 Papa zei dat doña Ángela aan het treurwilgsyndroom 
leed. Toen ik eenmaal volwassen was heb ik me ooit laten 
vertellen dat de apathie waar men de eilandbewoners van 
beticht zo wordt genoemd; die lusteloosheid die hen ervan 
weerhoudt iets te ondernemen of af te maken en die ver-
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oorzaakt wordt door het voortdurend naar de rivier staren. 
Voor mij is het iets anders. De rivier was altijd mijn thuis, 
het thuis van Marito, mijn eigen plek in de wereld. Voor 
mij is het treurwilgsyndroom liefdesverdriet.
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Doña Ángela, Carmen en Marito aanbaden Tordo. Ik was 
bang voor hem. Hij kon van een afstandje naar me zitten 
kijken op een manier alsof hij wilde zeggen dat er voor mij 
geen plaats was in zijn wereld. Van Marito wist ik dat Tor-
do prachtig verhalen kon vertellen, en dat hij in zijn een-
tje de rivier op roeide als hij treurig was en dan weemoe-
dige liederen zong in een taal die zij niet verstonden. Mij 
heeft hij nooit een verhaal verteld, en meer dan twee of drie 
woorden heeft hij nooit tot me gericht. Maar omdat mijn 
vrienden zo dol op hem waren hield ook ik een beetje van 
hem, en jaren later begreep ik waar zijn woede-uitbarstin-
gen en zijn wantrouwen vandaan kwamen. En ik gaf hem 
gelijk.
 Mama zei dat hij verbitterd was. Verbitterd en koppig, 
en dat kwam door de Hongaarse die twintig jaar geleden op 
het eiland was komen aanwaaien toen Tordo nog maar net 
achttien was. Iedereen zei dat het de mooiste vrouw was die 
ze ooit hadden gezien sinds doña Ángela haar jonge jaren 
achter zich had gelaten (hoewel ik me niet kon voorstellen 
dat doña Ángela ooit jong was geweest, hadden mijn ou-
ders het er altijd over hoe mooi ze vroeger was). Op een za-
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terdagochtend had de Hongaarse haar jacht langs de steiger 
aangemeerd en voet aan land gezet als een Vikingvrouw op 
onontgonnen terrein, zo beschreef papa het. Ze was lang, 
liep fier rechtop, had goudblonde lokken en blauwe ogen 
en was tegen de veertig, wat volgens papa de mooiste leef-
tijd was voor een vrouw, en volgens mama de mooiste leef-
tijd voor de Hongaarse en voor niemand anders. Zonder 
iets te zeggen was ze doña Ángela met een hoofdknikje ge-
passeerd en direct doorgelopen naar de schuur waar het riet 
lag te drogen en Tordo aan het werk was.
 Niemand wist waar zij hem van kende, maar diezelfde 
ochtend stapte Tordo achter haar aan haar jacht op en bleef 
het hele weekend weg, zoals daarna elke keer weer zou ge-
beuren als zij langskwam.
 Papa zei dat de Hongaarse helemaal geen Hongaarse 
was, maar een Duitse, en dat haar huis vol boeken stond 
die ze Tordo had laten lezen en dat hij daardoor zo verbit-
terd was geraakt. En hij zei ook dat mijn vrienden net zo 
zouden worden als hij. Want het was natuurlijk goed om te 
kunnen lezen, maar als je zoveel las terwijl je in een situa-
tie verkeerde zoals zij, werd je erdoor vergiftigd. Hij wilde 
niet uitleggen wat hij daar precies mee bedoelde, maar het 
was iets waar papa en mama het voor de verandering een 
keer volledig over eens waren – zij knikte en leek zich op-
recht zorgen te maken over het lot van mijn vrienden. Tot 
papa erop doorging en zei dat het allerergste was dat de 
Hongaarse Tordo voorlas terwijl ze lagen te vrijen en dat 
dat een fatale combinatie was. Mama vond dat ze het in 
mijn bijzijn niet over zoiets hoefden te hebben. Ze keek ge-


