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0

Als ik mijn ogen open, zie ik mezelf in 3d. Ik kijk naar 
mijn handen. Ze bestaan uit ontelbaar veel pixels. Ze 
trillen. Nu lijken ze nog handen, maar ieder moment 
kunnen ze uit elkaar vallen. Ze zijn mij, maar ze zijn mij 
ook niet.

Ik zit op de grond. Mijn benen zijn moe, opgebrand. Om 
mij heen hangen dreigende schaduwen van bomen, takken 
strekken zich naar mij uit. Het moeras is schemerdonker. 
Overal denk ik gevaar te zien.

Dit is niemandsland. Lichtjaren ver van huis. Hoe lang 
zit ik hier al wel niet, hoe lang loop ik hier al rond? Een 
hele zomer. Ik kon niet meer wegkomen. Ik vergat de tijd, 
vergat de andere wereld, vergat mezelf en ik vergat jou.

Ik moet je vertellen over deze wereld. Je kent dit niet, je 
weet niet hoe het voelt, en ik wil dat je dat wel weet. Dit is 
het hele verhaal. De versie met niet alleen de momenten 
die ik zelf uitkoos, maar ook de momenten waarop mijn 
gordijnen dicht waren, ook als het nacht was en ik hier 
naartoe vertrok, en honderden, duizenden gevechten 
vocht.
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Ik zie mijn trillende handen. De pixels hebben kleuren 
die lijken op mijn huid, op mijn lichaam, maar ze zijn het 
niet. Net niet. En precies dat ben ik geweest: een beetje 
mezelf, een beetje van alles wat ik ooit had willen zijn, en 
een beetje van iets wat ik verborgen wilde houden.
Ik zie mezelf in 3d. Dan sluit ik mijn ogen.
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Eén jaar. Eén jaar heeft het geduurd. Het mooiste en het 
lelijkste jaar van mijn leven.
 Over alles wat daarvoor gebeurde, is weinig bijzonders 
te vertellen. Mijn schooltijd was er eentje zonder 
hoogtepunten, maar ook zonder dieptepunten. Ik was 
te weinig klootzak om ruzie met iemand te krijgen, 
te weinig fantastisch om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Ik zat niet vóór in de klas, daar 
zaten de wonderkinderen, en niet achterin, daar zaten 
de grootste bekken. Ik zat, net als de meesten, ergens 
halverwege, en de leraren hadden meestal weinig last 
van me. Ik deed altijd wel braaf mee, ik had geen zin 
om eruit te worden gestuurd. Ik viel gewoon totaal niet 
op. Bij de diploma-uitreiking, waar bijna iedereen een 
persoonlijk praatje kreeg, was ik ingedeeld bij het groepje 
‘stille, harde werkers’. Vertaling: de nikszeggende, totaal 
inwisselbare leerlingen waar we geen uniek verhaal bij 
kunnen verzinnen, en waarvoor we dus een mapje hebben 
met standaardteksten die we elk jaar weer een beetje 
aanpassen.
 Ze wisten nog net dat ik Jonas heette. Ze hadden me 
net zo goed kunnen verwisselen met die andere nobody die 
altijd naast me zat.
 Die heette Björn, en op zijn zolder zat ik meestal te 
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gamen. Hier had nu een hele opsomming moeten komen 
van wat we allemaal nog meer deden met ons leven. Maar 
we zaten op zijn zolder te gamen. Meer eigenlijk niet. 
De enige variatie zat hem in de spellen: meestal fifa, 
soms een tijdje Assassin’s Creed, dan waren we twee 
sluipmoordenaars in een middeleeuwse stad, en in de 
donkere maanden van het jaar werd het nog wel eens iets 
zombie-apocalyps-achtigs. Dat was het wel.
 Nou ja, er was nog wel iets anders. We voetbalden twee 
keer per week samen. Al sinds we kleuters waren zaten we 
bij elkaar in het team. Björn keeper, ik laatste man. Onze 
carrière binnen de club was ronduit spectaculair: f4, e5, 
d2, c3, b3. We waren dat team op het vierde veld, waar 
nog een paar verdwaalde vaders langs de kant stonden 
te vergaan van de kou, en af en toe wat frisgedouchte 
jongens van de selectieteams, omdat die zich zo kapot 
verveelden dat ze dan ons maar even kwamen uitlachen. 
Hartverwarmend, die supporters.
 Tussen het gamen door wierp een van ons wel eens een 
blik in een schoolboek. De ander deed dat dan ook, en 
dan haalden we allebei een zeven. Soms een zeven en een 
half. Tot zover de havo.
 Af en toe had een van ons even een vriendin. Björn 
vooral. Dat was dan een periode dat hij opeens helemaal 
verliefd was, wat erg gek was voor iemand die normaal 
alleen iets van emotie toonde als-ie in fifa een penalty 
miste. Maar tijdens vriendinperiodes ging hij opeens met 
zo’n meisje mee op vrijdagmiddag naar de stad, om samen 
doelloos langs winkels te lopen en uiteindelijk in de Mac 
te eindigen.
 Zelf had ik niet van dat soort spectaculaire relaties. In 
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de tweede had ik even iets met een meisje uit de brugklas. 
We hadden vooral digitaal contact, in het echt durfde 
ze volgens mij niet met me af te spreken zonder andere 
mensen erbij. Bang dat ik haar de kleren van het lijf zou 
rukken, of zo. Na vijf weken maakte ze het uit met een 
berichtje.
 Twee jaar later zoende ik tijdens het kerstgala met een 
meisje uit onze klas. Ze was zo dronken dat ze het de 
dag erna was vergeten. Toen ik haar ervan had overtuigd 
dat het écht was gebeurd, zei ze dat ze het niet erg vond. 
‘Ik wil verder niks met je hoor, maar je bent wel oké. 
Oké?’
 En uiteindelijk hielden al die avontuurtjes weer op, ook 
bij Björn, en zaten we weer op zijn zolder, alsof er nooit 
iets was gebeurd. Eigenlijk was er ook nooit iets gebeurd. 
Dat was de hele samenvatting van onze schooltijd: er 
gebeurde niets.

En toen was het klaar. Geslaagd. Hier en daar een feestje. 
Een hoop gezuip, gebraak en geroep van mensen dat ze 
altijd vrienden zouden blijven. We deden een beetje mee, 
op zo’n manier dat het net niet opviel.
 En na het laatste feestje viel de absolute windstilte in.
 Ergens op een willekeurige dag – het maakt geen zak 
uit welke dag maar het zal wel hebben geregend – floot 
de scheidsrechter in fifa voor het eindsignaal en wonnen 
we met pec Zwolle de Champions League. We keken 
elkaar aan en wisten allebei dat we er niet met ons hoofd 
bij waren. We waren zeventien en we hadden geen flauw 
idee wat we nu moesten gaan doen. Daar zaten we allebei 
aan te denken, ik weet het zeker. Het duurde misschien 
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maar een seconde, die blik, en we zeiden er niets over. 
We keken elkaar alleen even aan, en toen ging het leven 
verder.
 Björns ouders hadden net zo lang aan zijn kop gezeurd 
tot hij zich uit pure wanhoop had ingeschreven voor een 
studie werktuigbouwkunde. Mijn ouders hadden me 
honderden ideeën voor studies voorgedragen, maar gaven 
het op toen ze zagen dat ik echt geen flauw idee had. Er 
was niks waar ik enthousiast van werd. Ik had geen Groot 
Levensplan. Ik wist het niet. Het enige wat ik wist, was 
dat ik licht genoeg was om me door welke wind dan ook 
mee te kunnen laten voeren. Als ik zelf nog maar niet 
hoefde te roeien.
 Ik maakte geen studiekeuze. Ik zei tegen mijn ouders 
dat ik eerst wel wat ging werken en misschien op reis of 
zo. Ze waren dolenthousiast, maar niet heus. Ik vond een 
bijbaan voor een paar dagen per week in de spoelkeuken 
van een bedrijfskantine, en ik wachtte. Daar zat ik, in 
mijn bootje, het zeil gehesen, het moest alleen nog gaan 
waaien.
 Ergens rond de kerst zat ik bij Björn op zijn kamer. Hij 
had al drie keer zijn moeder afgewimpeld die vroeg of we 
niet wat kwamen drinken beneden. We speelden fifa. 
Het was lang stil geweest, op een paar vloeken en gejuich 
om een doelpunt na.
 ‘Wil jij eigenlijk nog op reis?’ vroeg Björn opeens.
 ‘Misschien. Hoezo?’
 ‘Waar zou je heen willen?’
 ‘Geen idee. Ergens heel ver weg. De andere kant van 
de aardbol.’
 ‘Weet je waar je uitkomt als je hier, op dit punt, 
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loodrecht de aarde in zou graven en er dan aan de andere 
kant weer uit zou komen?’
 ‘Australië?’
 ‘Bijna.’
 ‘Nieuw-Zeeland.’
 ‘Ergens links onder Nieuw-Zeeland.’
 ‘Nou, dat lijkt me een mooi plekje.’
 ‘Ergens links onder Nieuw-Zeeland? Midden in de 
zee?’
 Ik zuchtte. ‘Gast.’
 ‘Nieuw-Zeeland dus,’ ging hij onverstoorbaar verder. 
‘Wanneer gaan we?’
 ‘Hoezo, “we”?’
 ‘Er moet toch iemand op je letten.’
 ‘Jij moet werktuigen bouwen.’
 ‘Ik ga ermee kappen.’
 Ik miste een kans voor open doel met Robben. Weer 
Casillas. Weer zijn kleine teen. Ik keek hem aan. ‘Wat?’
 Hij zuchtte en schudde zijn hoofd. ‘wk 2010 all over 
again.’
 ‘Ga je stoppen met je studie?’
 ‘Ja, ik kan het niet, ik ben te dom, nou goed? Ik ritsel 
wel even een baantje ergens en dan heb ik in een maand 
of twee genoeg geld om op jou te kunnen passen als je 
Nieuw-Zeeland onveilig gaat maken. En als we daar zijn, 
beslissen we wel wat we uiteindelijk in het echte leven 
gaan doen.’
 Ik wist nog niet wat ik moest zeggen. Het leek me 
geweldig, maar ik had er nooit over nagedacht. Ik had 
Björn allang opgegeven aan het volk der studerenden. 
Maar hij was er nog!
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 ‘Björn! Jonas! Cola!’ klonk het onder aan de trap, nu 
dwingender dan ooit.
 We stonden tegelijk op. ‘Geen woord tegen de 
ouwe lui,’ siste hij me toe. ‘Ik ben ze nog rustig aan het 
voorbereiden. Anders weet je het wel. Hartinfarcten, 
tia’s, alles.’

Maar zoals dat gaat, begonnen de plannen romantisch 
en werden ze ingehaald door de werkelijkheid. Het werd 
Frankrijk, met de trein, en een tentje. En omdat dat 
zo niet-bijzonder is, kan dat in ongeveer vierhonderd 
woorden worden samengevat, zodat we daarna snel door 
kunnen.
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Ergens in mei vertrokken we. Ikzelf had thuis alvast 
afscheid genomen van mijn ouders en Else, mijn zusje. Ze 
mochten niet mee naar het station. Ik wilde onze vakantie 
volwassen beginnen.
 Maar die memo was niet aangekomen bij Björns 
ouders, drie zussen, twee tantes, en zijn oma met rollator. 
Toen de trein het perron op kwam rijden, veranderde zijn 
familie in een soort rouwstoet van jammerende vrouwen. 
Er werden nog net geen haren uitgerukt.
 Björn was knalrood toen we onze tassen in het 
bagagerek hadden gepropt en gingen zitten. ‘Please, laat 
die trein gaan rijden,’ zei hij met gesloten ogen. ‘Straks 
moeten ze oma nog defibrilleren.’
 We vertrokken. De rest van de vier weken op een rij 
gezet in enkele belangrijke punten:
 – Die ene ontbrekende stok van onze tent, waardoor 
we vier weken lang niet overdekt rechtop konden zitten; 
maar we konden wel liggen en van de ene naar de andere 
kant tijgeren.
 – De totale afwezigheid van campings in de buurt 
van treinstations – eigenlijk de totale afwezigheid van 
campings in het algemeen, behalve die ene ranzige die na 
twee uur lopen ergens langs de afrit van een snelweg lag.
 – De niet-werkende kaarten op onze telefoons en ons 
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gebrek aan durf om de weg te vragen, of om überhaupt 
met anderen te communiceren, zodat we na een paar 
weken nog altijd vooral met z’n tweeën een balletje aan 
het hooghouden waren en de PlayStation misten.
 – Honderd uur in vijfentachtig muffe treinen en bussen 
met chagrijnige Fransen die geen Engels konden, en wij 
die geen Frans konden omdat we nooit hadden opgelet bij 
Frans en het allebei als een baksteen hadden laten vallen.
 – Onweer, regen, regen, onweer, en wij maar in dat 
tentje.
 – De ijskoude golfstroom die net bij Marseille was 
binnengetrokken, waardoor je nog geen dertig seconden 
met je poten in de Middellandse Zee kon staan omdat ze 
dan zo ongeveer bevroren.
 – Björn die was vergeten zelf muziek op zijn telefoon 
te zetten, maar moeiteloos mijn muzieksmaak overnam, 
zodat ik de halve vakantie geen telefoon had omdat hij 
met mijn oortjes in lag te maffen.
 – Björn die, als we niks te doen hadden, zich zo een uur 
kon vermaken door met een stokje in het zand te tekenen, 
of gewoon in slaap viel, als een laptop die op stand-by 
gaat.
 – Waarschijnlijk de ranzigste maaltijden die ooit op 
een gasstelletje zijn klaargemaakt. We zagen de Voedsel- 
en Warenautoriteit al hoofdschuddend aantekeningen 
maken.

Toch waren er ook twee belangrijke momenten, die ik tot 
slot in ongeveer evenveel woorden samenvat:
 – Ik zat met Björn op een grote steen bij Pointe du 
Raz, het meest westelijke punt van Frankrijk. We keken 
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naar de zee, een rotspunt, nog een rotspunt, toen een 
vuurtoren en aan de horizon nog een klein eilandje (Île 
de Sein) en het grote niets daarachter. Ik zocht het op 
in Maps, dat nu opeens wel werkte: meer dan 4000 
kilometer oceaan, oceaan, oceaan, en ik zeurde aan Björns 
kop over de niet uit te drukken grootsheid daarvan, 
en dat ik daar soms bang van kon worden, gedachtes 
aan de oneindige grootsheid om mij als klein mensje 
heen, en blablabla. Björn hoorde me zo eens een tijdje 
aan en zei toen: ‘Weet je wat jij moet doen? Schrijver 
worden. Schrijf je dit allemaal op, er zit een goed boek 
in. Of leraar. Kun je de hele dag voor een klas staan en 
ouwehoeren. Ja!’ En hij sloeg me op mijn schouder. ‘Gast, 
je zou mijn favoriete leraar zijn.’ En de lucht boven het 
zeewater leek te trillen, en de wind die waaide in ons 
gezicht, en verder was er alleen maar de stilte, als de 
laatste lege bladzijde van een boek.
 – De avond voor de terugreis lagen we naast elkaar 
op onze rug in het gras en keken naar de sterrenhemel 
boven ons. Ik bedacht me net dat het een beter verhaal 
was geweest als ik dit had gedaan aan het einde van een 
romantische date met een Frans meisje, toen Björn zei: 
‘Kijk, een satelliet!’ Hij wees hem aan en ik zag hem, de 
enige ster die in een gelijkmatig, hoog tempo een rechte 
baan trok tussen de andere sterren door. Niet knipperend, 
en veel sneller dan een vliegtuig. Ik had dat nog nooit 
gezien. En even bedacht ik me hoe het zou zijn als ik nu 
in een astronautenpak aan die satelliet mee zou zweven, 
als een lichaam van licht, de aarde rond. Ik zou naar 
beneden kijken, en daar, op een voetbalveld net buiten 
een Frans dorpje, twee stipjes zien. Twee gasten, liggend 
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op hun rug, die al vrienden waren toen ze voor het eerst 
samen op een voetbalveld stonden, en nu samen de meest 
kansloze vakantie ooit hadden meegemaakt. Ze keken 
naar boven, ze wezen naar dat lichtpuntje, en ik zou zien 
dat ze gelukkig waren zo, en even zou ik terugzwaaien.

En die avond, daar naast Björn, besloot ik naar Utrecht 
te gaan, om te gaan studeren, om er te gaan wonen, 
om nieuwe mensen te ontmoeten – van dat laatste had 
ik eigenlijk nog geen idee, op dat moment dacht ik dat 
die vakantie het spectaculairste was dat ik ooit in mijn 
leven zou doen, maar nu weet ik dat alles toen nog moest 
beginnen.

Dit wilde ik eerst vertellen. Waarom Björn er al was, lang 
voordat dat ene jaar begon. En dat ene jaar begon als 
volgt.
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We namen de trein naar huis. Björn, die was gestopt 
met zijn opleiding, wist niets beters te bedenken dan 
het allemaal nog een keer te proberen, en schreef zich 
in voor dezelfde studie. Ik meldde me aan voor de 
lerarenopleiding Nederlands in Utrecht en probeerde 
daar een kamer te vinden. Ik hospiteerde iets van twintig 
keer bij allerlei studentenhuizen, was telkens de nummer 
twee die het – jammer jammer jammer – net niet was 
geworden. Ik had al vrede gesloten met de gedachte dat 
ik elke dag twee uur op en neer moest met de trein, toen 
ik een bericht kreeg van een meisje uit een van de huizen 
waar ik had gehospiteerd. Ze wist een huis waar ze nog 
iemand zochten voor een kamertje, het was niet groot, 
tien vierkante meter of zo, maar ik zou er wel passen.
 De volgende avond zat ik op de bank met twee nogal 
zonderlinge figuren tegenover me: een meisje in fleurige 
bloemenkleren met een haarband in en felblond haar in 
een uitwaaierende staart, en een jongen met een dikke 
bril en tweedehands kleren die van zijn opa leken te zijn 
geweest. Het meisje keek me voortdurend aan alsof we 
bezig waren met een therapiesessie. Nadat ik een half 
uur de tijd had volgeluld en we elke hoek van de kamer 
in kwestie hadden bekeken – dat gaat vrij snel bij tien 
vierkante meter – werd duidelijk dat er eigenlijk helemaal 
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geen andere kandidaten voor de kamer waren. Als ik 
erin wilde, kon ik erin. Ik besloot maar niet te bedenken 
waarom je voor elke kamer in Utrecht vierhonderd 
kandidaten had, en hier maar één. Ik zei ja. En toen was er 
bier. Zo zonderling waren ze dus ook weer niet.
 Ik pakte samen met Björn en mijn ouders al mijn 
spullen in een aanhangwagen, we reden naar Utrecht, 
laadden alles uit en zetten mijn bed, bureau en kast in 
elkaar. Toen was de kamer vol. Mijn moeder liep nog 
een keer naar de auto en kwam terug met een doos die ze 
vakkundig voor me verborgen had weten te houden. Er 
zat rijst en pasta in, pakjes saus, groente, boter, hagelslag, 
een half brood, kortom: het Jonas-overlevingspakket voor 
de eerste dagen.
 ‘Ik heb een pinpas, mam, ik weet hoe je boodschappen 
doet,’ zei ik, en ze haalde haar schouders op en zei dat 
ze het een fijner idee vond als ik al wat in huis had. Ik 
schudde mijn hoofd en omhelsde haar. Ook mijn vader 
deed een poging tot een onhandige knuffel en wat geklop 
op mijn schouder, en toen vertrokken ze.
 Björn bleef nog een nacht slapen. We zochten twintig 
minuten tussen mijn enorme bende naar het papiertje 
waar mijn huisgenoten de wifi-code voor me op hadden 
geschreven, vonden het uiteindelijk in een schoen (...), 
we kregen het internet aan de praat en vonden het toen 
wel mooi geweest met alle verplichtingen. Voor de 
gelegenheid had Björn zijn ps4 meegebracht, zodat we 
die op mijn tv konden aansluiten. Veel slapen deden we 
niet. De volgende dag vertrok hij met ongeveer dezelfde 
onhandige omhelzing als die van mijn pa, en toen zat ik 
daar opeens, in mijn eentje, op de rand van mijn bed.
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 Een hele tijd was ik stil, en luisterde naar de nieuwe 
geluiden in dit vreemde huis, rook de nieuwe geuren, zag 
het licht veranderen.
 Hier ben ik, dacht ik. Hier ben ik, leven. Wat nu?
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Ik zat daar en luisterde, misschien wel een half uur, wat 
bizar lang is om helemaal niks te doen en gewoon te 
luisteren. En na het luisteren kwam het bedenken hoe ik 
zou beginnen. Met uitpakken, met opruimen, met mijn 
nieuwe leven.
 Van de rand van mijn bed ging het naar de stoel 
achter mijn bureau, de hoek die ik als eerste vrij maakte 
van onuitgepakte zooi. Ik had mijn laptop nodig, 
als operationeel centrum van waaruit ik de rest van 
mijn leven ging aanpakken. Ik deed hem aan, maakte 
verbinding met internet, checkte mijn mail en startte 
Steam op. Pas toen begon ik me een beetje thuis te 
voelen.
 Steam, een online gameplatform, had ik kort 
geleden onder dwang van Björn geïnstalleerd. Nu onze 
gezamenlijke sessies op zijn PlayStation tot een minimum 
zouden worden beperkt, en aangezien ik zelf alleen een 
laptop had, moesten we een alternatief vinden.
 ‘Ik ga niet in mijn eentje mijn leven vergooien aan 
zinloze games,’ had hij gezegd. ‘Ik neem je mee in mijn 
val. Altijd.’
 Nu logde ik in op Steam, voor het eerst, en zag meteen 
dat hij online was. Nog voor ik zelf een toets had kunnen 
aanraken, verscheen het chatscherm al in beeld.
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BloodBjorn: Ja!
Sanoj: Serieus. BloodBjorn?
BloodBjorn:  Serieus: Sanoj? Was dat het beste wat je kon 

verzinnen?
Sanoj: Hé, ik moet nog dozen uitpakken.
BloodBjorn:  Dat doe je later maar. Weet je hoe fantastisch 

dat Steam is?
Sanoj: Vertel.
BloodBjorn: Duizenden spellen. 
 Voor een habbekrats te downloaden. 
  Ik vertel verder niks, je moet het gewoon 

ervaren.
Sanoj: Wat gaan we doen?
BloodBjorn: Ben ik mee bezig.
Sanoj: Waarmee bezig?
BloodBjorn:  Een mooi projectje vinden waar we ons op 

kunnen storten. 
  Ik ga jou niet in je eentje laten spelen. Heb ik je 

ouders beloofd.
Sanoj: L U L
BloodBjorn:  Jaja. Ik heb denk ik wel iets te pakken. Het heet 

The Rift.
Sanoj: Klinkt goed.
BloodBjorn: Dat is het ook. Gewoon goed. 
 5 tegen 5. Mooie arena. 
 Beetje fantasy. Beetje vechten. 
  Komt veel strategie bij kijken, dus dan kan ik je 

ook nog wat leren.
Sanoj: Man man man man.
BloodBjorn: Ik moet het nog even testen. 
  Maar je kunt het sowieso alvast downloaden. 
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  Dat duurt een eeuwigheid, dus daar kan je 
beter te vroeg dan te laat mee beginnen.

Sanoj: Ik ga kijken.
BloodBjorn: O, en ritsel even een headset, OK?
Sanoj: Ja joh, een headset.
BloodBjorn:  Serieus. Dan hebben we pas echt een win-

winsituatie.
Sanoj: Hoezo?
BloodBjorn:  Dan kan ik realtime met je communiceren, en 

tóch hoef ik niet naar die rotkop van je te kijken.
Sanoj: L U L
BloodBjorn: Ga nou maar downloaden.
Sanoj:  En die zooi hier dan? Ik moet nog 80 dozen 

uitpakken.
BloodBjorn:  Geloof me. Ik heb de internetsnelheid bij jullie 

gecheckt. In die downloadtijd pak je 800 dozen 
uit.
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Iris, mijn ene huisgenoot, kwam kijken in mijn nieuwe 
kamer. Ze fronste haar wenkbrauwen en zei: ‘Zou je niet 
wat doen aan die muren?’
 ‘Ja?’ Ik keek naar mijn muren. Ik had er niet echt over 
nagedacht. Ze waren gewoon wit, dat leek me prima.
 ‘Dat is toch geen wit meer?’ zei Iris.
 ‘Niet?’
 ‘Dat is een kleur die zegt: ooit was dit wit, maar vroeger 
was alles beter.’
 ‘O.’
 ‘Maak dan ook echt een nieuwe start. Gewoon even iets 
fris. Ik heb nog wel een halfvolle bus wit staan. Daar red 
je het wel mee.’
 Een half uur later stond ik met mijn beide huisgenoten 
– ze had Lukas uit zijn luie stoel getrokken – mijn kamer 
te verven. Ik had al vrij snel door dat die twee totale 
tegenpolen waren: bedachtzaam versus totaal impulsief, 
rustig versus enorm druk, stil versus ronduit lawaaierig. 
Voor alle duidelijkheid: Iris was de drukke, impulsieve 
en lawaaierige helft, Lukas de stoffige filosoof in een 
studentenlichaam. Toen hij vertelde dat hij wel eens pijp 
rookte, verbaasde me dat niet.
 De volgende dag kocht ik een tweedehands fiets, 
zonder versnellingen, met terugtraprem. Het was een 
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rijdende roestwinkel, maar dat was precies wat ik moest 
hebben, zeiden mijn huisgenoten. Geen fietsendief die er 
een projectje in zou zien.
 En toen was het september, begon mijn studie, en 
voegde ik me met mijn hoogsteigen rammelbak tussen 
de eindeloze sliert fietsers naar De Uithof. Over de route 
hoefde ik niet na te denken, de sliert leidde me, de hele 
stad door, naar het punt waarop je onder een enorm 
viaduct door fietste en dacht dat Utrecht ophield te 
bestaan. Aan de andere kant van dat viaduct zat je opeens 
midden in een blokkendoos van felgekleurde uni- en 
hogeschoolgebouwen, tussen de weilanden, met aan de 
rand een paar hoge flats met studentenkamers. Hoe zou 
het zijn om daar te wonen? Dat vroeg ik me af.
 Zo dichtbij was ik toen.


