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Voor Hope

Time has told me
You’re a rare, rare find
A troubled cure
For a troubled mind.
Nick Drake, ‘Time Has Told Me.’
(Zo zeldzaam was een vondst
Zegt de tijd, nog nooit geweest
Een kwellende kuur
Voor een gekwelde geest.)
It is a joy to be hidden and a disaster not to be found.
Donald Winnicott
(Het is een genot verborgen te zijn
en een ramp om niet ontdekt te worden.)
7

Er was eens een platenzaak.
Vanbuiten zag hij eruit als elke willekeurige winkel in elke willekeurige achterafstraat. Boven de deur stond geen naam. In de
etalage stonden geen platen uitgestald. Op het raam was slechts
een zelfgemaakte poster geplakt. Voor de muziek die u nodig
hebt!!! Iedereen welkom!! Wij verkopen uitsluitend vinyl ! Indien
gesloten, gelieve te bellen naar – maar wat volgde kon slechts geraden worden, want behalve nog meer vrolijke uitroeptekens was
alleen nog het cijfer 8, dat net zo goed een 3 kon zijn, leesbaar en
twee tekens die misschien driehoekjes waren.
Binnen was de winkel tjokvol. Overal dozen, vol met alle mogelijke platen van alle mogelijke snelheden, maten en kleuren
en alle genres door elkaar. Rechts van de deur stond een oude
toonbank en achterin torenden aan weerszijden van een draaitafel twee luistercabines; eerder type slaapkamerameublement dan
normale cabines. Achter de draaitafel zat de eigenaar, Frank, een
vriendelijke beer van een kerel, te roken en platen te draaien. Zijn
winkel bleef vaak tot ’s avonds laat open – net zoals hij dikwijls



’s ochtends gesloten was – terwijl mensen van divers pluimage bij
afspelende muziek en dansende gekleurde lampjes op zoek waren
naar platen.
Klassiek, rock, jazz, blues, heavy metal, punk. Zolang het op
vinyl stond, was alles mogelijk. En als je Frank vertelde waar je
naar op zoek was, of gewoon hoe je je die dag voelde, had hij binnen enkele minuten het juiste nummer. Dat kon hij nu eenmaal.
Dat was zijn gave. Hij wist wat mensen nodig hadden, ook als ze
het zelf niet wisten.
‘Waarom probeert u deze niet?’ zei hij dan, zijn warrige bruine
haar achterover strijkend. ‘Ik heb zo het gevóel, dat dit is wat u
zoekt…’
Er was een platenzaak.



kant a: januari 1988
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De man die alleen van Chopin hield

Zoals altijd zat Frank achter zijn draaitafel te roken en naar buiten te kijken. Het was halverwege de middag en buiten was het
bijna donker. De dag was nauwelijks een dag geweest. Een daling van de temperatuur had een beginnende vorst met zich meegebracht en Unity Street glom onder de lantaarnlampen. In de
lucht hing een druilerige sfeer.
De vier andere zaken van het rijtje winkels waren al dicht,
maar bij Frank brandden de lavalampen en de elektrische kachel.
Aan de toonbank bladerde Maud van de tatoeagestudio fanzines
door terwijl pastoor Anthony een origamibloem vouwde. ZaterdagKit had alle Emmylou Harris-platen verzameld en probeerde
die alfabetisch te rangschikken zonder dat Frank het merkte.
‘Ik had weer geen klanten,’ zei Maud, heel luid. Strikt genomen was er geen reden om te schreeuwen, ook al bevond Frank
zich achter in de winkel en zij zich voorin: de winkels aan Unity
Street hadden de afmeting van een huiskamer. ‘Luister je wel?’
‘Ik luister.’
‘Je ziet er niet uit alsof je luistert.’



Frank deed zijn koptelefoon af en glimlachte. Hij voelde hoe
lachrimpeltjes zich over zijn gezicht verspreidden en hoe zijn ooghoeken zich plooiden. ‘Zie je? Ik luister altijd.’
Maud liet een soort ‘Hm!’ horen en zei vervolgens: ‘Er kwam
één man binnen, maar niet voor een tatoeage. Hij vroeg de weg
naar het nieuwe winkelcentrum.’
Pastoor Anthony van de cadeauwinkel zei dat hij een pressepapier had verkocht. En ook een leren bladwijzer met het Onzevader erop gedrukt. Hij leek daar uitermate tevreden over.
‘Als het zo doorgaat, moet ik deze zomer sluiten.’
‘Nee, hoor, Maud. Het komt allemaal goed.’ Dit was een steeds
terugkerend gesprek. Zij zei dat de zaken zo slecht gingen en
Frank zei dat, nee hoor, Maud, de zaken helemaal niet slecht gingen. Jullie twee lijken net een plaat die blijft hangen, zei Kit, wat
grappig geweest had kunnen zijn, behalve dat hij dat elke avond
zei en bovendien waren ze geen stel. Frank was een verstokte vrijgezel.
‘Weet je hoeveel begrafenissen de begrafenisondernemers gehad hebben?’
‘Nee, Maud.’
‘Twéé. Twee sinds Kerstmis. Wat hebben de mensen toch?’
‘Misschien dat ze niet doodgaan,’ opperde Kit.
‘Natuurlijk gaan ze dood. Maar ze komen niet meer hierheen.
Ze willen alleen maar die rotzooi in het centrum.’
De vorige maand nog was de bloemist vertrokken. Haar lege
winkel stond als een rotte kies aan het einde van de rij en een
paar nachten terug was de etalageruit van de bakkerij – die aan
het andere uiteinde stond – beklad met leuzen. Frank had een
emmer zeepsop gepakt, maar het had een hele ochtend in beslag
genomen om ze weg te wassen.
‘Er zijn altijd winkels op Unity Street geweest,’ zei pastoor Anthony. ‘Wij zijn een gemeenschap. Wij horen hier thuis.’
ZaterdagKit droeg een doos nieuwe 45 toerenplaten en miste



op een haar na een lavalamp. Hij leek Emmylou Harris opgegeven te hebben. ‘Vandaag hadden we weer een winkeldief,’ zei hij,
zonder enige aanleiding. ‘Eerst werd-ie boos omdat we geen cd’s
hebben. Toen vroeg-ie of-ie een plaat van dichtbij mocht bekijken
en weg was-ie.’
‘Wat was het ditmaal?’
‘Genesis, Invisible Touch.’
‘En wat deed jij, Frank?’
‘O, wat-ie altijd doet,’ zei Kit.
Ja, Frank had gedaan wat hij altijd deed. Hij had zijn oude
suède jack gepakt en was de jongeman achternagegaan tot hij
hem bij de bushalte te pakken had gekregen. (Welke dief ging er
nou op lijn 112 staan wachten?) Tussen twee diepe teugen adem
door had Frank gezegd dat hij de politie zou bellen tenzij het joch
terugkwam en iets nieuws in de luistercabine probeerde. Hij kon
de Genesis-plaat houden als hij die zo graag wilde hebben, maar
het brak Franks hart dat hij de verkeerde pikte – hun vroege spul
was veel en veel beter. Hij mocht de plaat voor niks hebben, met
de hoes erbij, ‘maar dan moet je wel “Fingal’s Cave” proberen.
Als je van Genesis houdt, dan houd je ook van Mendelssohn,
geloof mij maar.’
‘Ik wou dat je er toch eens over nadacht om cd’s te gaan verkopen,’ zei pastoor Anthony.
‘Meent u dat nou?’ lachte Kit. ‘Hij gaat liever dood dan dat-ie
cd’s verkoopt.’
Toen ging de deur open en ding-dong, een nieuwe klant. Frank
voelde een tinteling van opwinding.
Een keurige man van middelbare leeftijd volgde de Perzische
loper die naar de draaitafel leidde. Alles aan de man leek gewoon – zijn jas, zijn haar, zelfs zijn oren – alsof hij met opzet zo
samengesteld was dat niemand ooit twee keer naar hem zou kijken. Met gebogen hoofd sloop hij langs de toonbank naar rechts,
waar Maud, pastoor Anthony en Kit stonden met achter hen alle



platen in speciale kartonnen tassen. Hij liep langs de oude houten planken aan zijn linkerhand, de deur die naar Franks appartement ging, de tafel in het midden en alle plastic kratten met
voorraad. Niet eens een zijdelingse blik op het patchwork van
platenhoezen en eigengemaakte aanplakbiljetten waarmee Kit de
muren had behangen. Hij bleef bij de draaitafel staan en haalde
een zakdoek tevoorschijn.
Frank sloeg zijn grote armen over elkaar en leunde naar voren.
‘Goedemiddag,’ zei hij met zijn bassende stem. ‘Waarmee kan ik
u van dienst zijn?’
‘Het zit zo, begrijpt u, ik hou alleen van Chopin.’
Nu wist Frank het weer. Deze man was een paar maanden
geleden gekomen. Toen zocht hij iets om zijn zenuwen voor zijn
huwelijk te bedwingen.
‘U hebt de Nocturnes gekocht,’ zei hij.
De man vertrok zijn mond. Hij leek niet gewend aan het idee
dat iemand zich hem herinnerde. ‘Nu zit ik weer met een moeilijkheid en ik vroeg me af of u misschien… iets anders voor me
zou kunnen vinden?’ Bij het scheren had hij een plekje overgeslagen. Dat had iets eenzaams, dat slordige plekje stoppels zo helemaal alleen.
Dus glimlachte Frank omdat hij altijd glimlachte als een klant
zijn hulp inriep. Hij stelde de vragen die hij altijd stelde. Wist de
man wat hij zocht? (Ja, Chopin.) Had hij iets anders gehoord wat
hij mooi had gevonden? (Ja, Chopin.) Kon hij het neuriën? (Nee,
hij dacht van niet.)
De man keek achterom om er zeker van te zijn dat niemand
meeluisterde, maar niemand luisterde. Door de jaren heen hadden ze in de platenzaak van alles meegemaakt. Natuurlijk waren
er de gewone klanten die voor nieuwe platen kwamen, maar vaak
wilden mensen iets meer. Frank had hen door ziektes, verdriet,
verlies van vertrouwen en werk geloodst en ook alledaagsere zaken als voetbaluitslagen en het weer. Niet dat hij van al die din-



gen iets af wist, maar het was gewoon een kwestie van luisteren
en hij had een eindeloos geduld. Als jongen kon hij uren met een
stukje brood in zijn handen wachten op een vogel.
Maar de man staarde Frank aan en wachtte.
‘U wilt dat ik de juiste plaat vind? U weet niet wat, maar zolang het Chopin is, bent u tevreden?’
‘Ja, ja,’ zei de man. Zo was het.
Dus wat had hij nodig? Frank streek zijn haarlok weg – die onmiddellijk terugviel, maar zo was het nu eenmaal, het ding leidde
zijn eigen leven – hij legde zijn kin in zijn handen en luisterde
alsof hij een radiosignaal in de ether probeerde op te vangen. Iets
moois? Iets langzaams? Hij zat doodstil.
Maar toen het kwam, was het zo’n voltreffer, dat het Frank de
adem benam. Natuurlijk, wat de man nodig had was niet Chopin. Zelfs geen nocturne. Wat hij nodig had was…
‘Wacht!’ Frank was al opgestaan.
Hij beende door de winkel, trok platenhoezen tevoorschijn,
liep rakelings langs Kit en boog zijn hoofd om een lamp te ontwijken. Hij hoefde alleen maar de juiste match te vinden voor de
muziek die hij had gehoord van de man die alleen van Chopin
hield. Piano, ja. Hij hoorde piano. Maar de man had ook nog iets
anders nodig. Iets wat zowel teer als groots was. Waar kon Frank
dat vinden? Beethoven? Nee, dat zou te veel zijn. Beethoven zou
te overweldigend zijn voor deze man. Wat hij nodig had was een
goede vriend.
‘Kan ik je helpen, Frank?’ vroeg Kit. Eigenlijk zei hij ‘Ka’kjhep?’
omdat zijn achttienjarige mond vol zat met een chocoladekoekje.
Kit was niet simpel of achterlijk, zoals sommige mensen beweerden, hij was alleen maar onhandig en veel te enthousiast, en
grootgebracht in een klein rijtjeshuisje door een dementerende
moeder en een vader die hoofdzakelijk televisiekeek. In de afgelopen paar jaar was Kit Frank heel dierbaar geworden, net zoals
ooit zijn kapotte bestelwagen en de platenspeler van zijn moeder



hem dierbaar waren geweest. Hij had ontdekt dat Kit minder
ernstige schade aanrichtte wanneer je hem behandelde als een
jonge terriër, hem regelmatig naar buiten liet gaan en gemakkelijke opdrachten gaf.
Maar naar welke muziek zocht hij? Wat was het?
Frank zocht een nummer dat als een klein vlot langs zou drijven om deze man veilig thuis te brengen.
Piano. Ja. Koper. Dat kon werken. Een stem? Misschien. Het
moest iets krachtigs en hartstochtelijks zijn dat zowel gecompliceerd en tegelijk zo eenvoudig klonk dat het duidelijk was…
Dat was het. Hij had het. Hij wist wat de man nodig had. Hij
dook achter de toonbank en haalde de juiste plaat tevoorschijn.
Maar toen hij zich, onder het mompelen van ‘Kant b, nummer
vijf. Dat is het. Ja, dat is het!’ naar zijn draaitafel haastte, slaakte
de man een zo wanhopige zucht dat het bijna een snik was.
‘Nee, nee. Wie is dit? Aretha Franklin?’
‘“Oh No Not My Baby”. Dat is het. Dat nummer.’
‘Maar ik zei u toch dat ik Chopin wil. Aan popmuziek heb ik
niks.’
‘Aretha is sóúl. Tegen Aretha valt niets in te brengen.’
‘Spirit in the Dark? Nee, nee. Deze plaat wil ik niet. Daarvoor
ben ik niet gekomen.’
Frank keek vanuit zijn rijzige hoogte naar omlaag, terwijl de
man zijn zakdoek verfrommelde. ‘Ik weet dat het niet is wat u
wilt, maar geloof me, het is wat u vandaag nodig hebt. Wat hebt
u te verliezen?’
De man wierp een laatste blik in de richting van de deur. Pastoor Anthony maakte een toegeeflijk schoudergebaar, alsof hij
wilde zeggen: Waarom niet? We hebben het allemaal meegemaakt.
‘Vooruit dan maar,’ zei de man die alleen van Chopin hield.
Kit deed een stap naar voren en bracht hem naar een luistercabine; hij pakte niet de hand van de man beet, maar liep met zijn
armen uitgestrekt om de man heen alsof diens ledematen elk mo-



ment af konden vallen. De lavalampen gaven licht af dat steeds
veranderende roze, appelgroene en gouden vormen aannam. De
cabines leken in de verste verte niet op die bij Woolworths – daar
had je het gevoel stokstijf rechtop in een haardroger te staan, en
de koptelefoons waren zo vettig dat je daarna, beweerde Maud,
een douche moest nemen. Nee, dit waren cabines die Frank zelf
had gefabriceerd uit een paar bij elkaar horende, enorme victoriaanse kleerkasten die hij toevallig bij het afval had zien staan.
Hij had de poten afgezaagd, de roeden en laden eruit gehaald
en kleine gaatjes geboord om elke kast via een snoer met zijn
draaitafel te verbinden. Frank had twee comfortabele leunstoelen
gevonden die klein genoeg waren om erin te passen. Hij had het
hout net zo lang opgewreven tot het glom als zwarte glansverf en
in de deuren een fijn inlegwerk van parelmoeren vogels en bloemen tevoorschijn kwam. Als je goed keek, waren het prachtige
cabines.
De man stapte erin, schuifelde zijwaarts – per slot van rekening
werd hem gevraagd plaats te nemen in een slaapkamermeubel –
en ging zitten. Frank hielp hem met de koptelefoon en sloot de
deur.
‘Zit u goed?’
‘Dit gaat het niet worden,’ riep de man terug. ‘Ik hou alleen
van Chopin.’
Bij zijn draaitafel liet Frank de plaat uit de hoes glijden en
lichtte de arm op. Tik, tik, deed de naald, over de groeven glijdend. Hij zette de luidsprekerknop om zodat de muziek door de
hele winkel te horen zou zijn. Tik, tik…
Vinyl had zijn eigen leven. Het enige wat je kon doen was
wachten.
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‘Oh No Not My Baby’

Tik, tik. Het was donker in de cabine, en het voelde verstild aan,
alsof je je in een kast verstopte. De stilte bruiste.
Iedereen had hem gewaarschuwd. Pas op, hadden ze gezegd.
Maar hij wilde niet luisteren. Dus had hij haar ten huwelijk gevraagd en hij kon zijn geluk niet op toen ze ja zei – zij zo mooi, hij
zo gewoon. Na de trouwreceptie bracht hij haar een fles champagne, en toen was ze daar, ondersteboven in de huwelijkssuite.
Aanvankelijk begreep hij er niets van. Hij moest heel goed kijken. Hij zag een jurk als een kleverig schuimpje waaruit vier benen staken, twee met zwarte sokken, een met een kousenband.
En toen snapte hij het. Het waren zijn nieuwe vrouw en zijn getuige. Hij zette de fles samen met de twee glazen op de grond, en
sloot de deur.
Hij kreeg het beeld niet uit zijn hoofd. Hij draaide Chopin,
slikte pillen van de dokter, maar niets hielp. Hij ging niet meer
uit, barstte bij het minste geringste in tranen uit en voelde zich
zo rot dat hij zich ziek meldde op zijn werk.
Tik, tik…



Het nummer begon. Een gitaartwang, een koperstoot, een tjilpend ‘sweet-sweet-ba-by’ en dan het boem-boem-boem-boem van
slagwerk.
Wat had Frank in gedachten? Dit was niet de muziek die hij
nodig had. Hij ging zijn koptelefoon afzetten…
‘When ma friends tol’me you had someone noo,’ begon de zangeres, deze Aretha, met haar heldere, vaste stem, ‘I didn’ believe a
single word was true.’
Het was alsof je in het donker een onbekende ontmoette tegen
wie je zegt: ‘Raad eens wat me nou is overkomen,’ waarop de
onbekende zegt: ‘Hé, ik heb precies hetzelfde meegemaakt.’
Hij dacht niet meer aan zijn vrouw en zijn verdriet maar luisterde naar Aretha alsof zij een stem in zijn hoofd was.
Ze vertelde hem haar verhaal – net als zijn verhaal. Iedereen,
zelfs haar eigen moeder zei dat haar vent een bedrieger was. Maar
Aretha wilde niet naar hen luisteren. Hij was niet zoals die andere jongens die je aan het lijntje houden. Die je voorliegen.
‘Oh-oh no not my baby!’ Aanvankelijk zong ze redelijk beheerst,
maar bij het refrein schreeuwde ze de woorden praktisch. Haar
stem was een klein bootje en de muziek was een Japanse golf,
maar Aretha voer door, omhoog, omlaag. Het was ronduit eigenwijs zoals ze in hem bleef geloven. Er waren strijkinstrumenten, de blob op de gitaar, een riff van de kopersectie, slagwerk,
stuk voor stuk om haar te zeggen dat ze het mis had – (‘Wohhh! ’
krijsten de achtergrondstemmen als een Grieks koor van vriendinnen) – maar nee, ze hield voet bij stuk. Haar stem trok de
woorden dan deze kant en dan de andere kant uit, tot extatische
hoogte en vervolgens in één keer de diepte in. Aretha wist het. Zij
wist hoe wanhopig het voelde om van een bedrieger te houden.
Hoe eenzaam.
Hij zat dood-, doodstil. En luisterde.
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‘A Kind of Magic’

Frank schudde een sigaret uit het pakje en al rokend hield hij de
cabinedeur in de gaten. Hij hoopte dat dit nummer geen vergissing was. Soms hoefden mensen alleen maar te weten dat ze niet
alleen waren. Andere keren was het meer een kwestie van contact
met hun gevoel houden totdat dat gesleten was – mensen klampten zich vast aan wat vertrouwd was, ook als het pijn deed.
‘Bij vinyl gaat het erom,’ zei zijn moeder altijd, ‘dat je ervoor
moet zorgen.’ Hij zag nu Peg voor zich, in hun witte huis aan zee,
gekleed in tulband en kimono terwijl ze Bach of Beethoven of
wat er bezorgd was voor hem draaide. Peg vertelde verhalen over
opnames, kleine feitjes die hem hielpen om te luisteren, en ze
sprak over componisten als over minnaars. Ze droeg een enorme
zonnebril, ook als het regende, zelfs wanneer het pikkedonker
was, en er hingen zoveel armbanden om haar armen dat ze rinkelde als ze lachte. Gewone moederdingen interesseerden haar
niet. In driehoekjes gesneden boterhammen met jam, bijvoorbeeld. Een lekkere stoofschotel als avondmaaltijd of hoestsiroop
met kersensmaak als hij verkouden was. Als hij haar een schelp



liet zien of een sliert zeewier, was haar eerste ingeving om die
direct terug in zee te gooien, en als ze met haar oude Rover naar
de stad reed, moest Frank haar aan de handrem herinneren. (Ze
had de ongelukkige gewoonte om haar auto te laten uitrollen.) Ja,
Peg had een gruwelijke hekel aan normaal moederschap, maar als
het om vinyl ging, gaf ze blijk van een zorg die grensde aan het
sacrale. En over muziek kon ze uren praten.
Het nummer begon weg te sterven. De cabinedeur klikte en
ging open. Daar gingen de parelmoeren vogels, ze sloegen hun
vleugels uit en vlogen weg.
De man die van Chopin hield kwam niet naar buiten. Hij
stond in de deuropening en was doodsbleek; hij leek misselijk.
‘En?’ zei Frank. ‘Wat vond u ervan?’
‘En?’ Verderop bij de toonbank wachtten ook Maud, pastoor
Anthony en ZaterdagKit. Kit wiebelde van zijn ene been op het
andere. Pastoor Anthony had zijn bril als een kroon boven op zijn
hoofd gezet. Maud fronste.
De man die alleen van Chopin hield begon te lachen. ‘Wauw,
dat was fantastisch. Hoe wist u dat ik dat nodig had? Hoe dóet u
dat, Frank?’
‘Doe wat? Ik draaide alleen maar een goed nummer voor u.’
‘Heeft Aretha Franklin meer platen opgenomen?’
Nu was het Franks beurt om te lachen. ‘Inderdaad. U boft.
Een heleboel. Ze hield echt van zingen.’
Hij speelde de hele plaat af, kant a en toen kant b. Tijdens het
luisteren rookte en swingde Frank in de krappe ruimte achter de
draaitafel: hij rolde met zijn schouders en wiegde met zijn heupen
– naar hem kijkend begon zelfs Maud mee te wiegelen – terwijl
Kit iets deed wat misschien de Funky Chicken-dans was, maar
het kon evengoed te maken hebben met het feit dat zijn nieuwe
schoenen knelden. Het was Aretha op haar best. Iedereen zou
een exemplaar van Spirit in the Dark moeten hebben.
Naderhand maakte Kit thee en Frank luisterde bij zijn draaita-



fel naar de man die meer over zijn vrouw vertelde. Hoe hij haar
na het huwelijk niet eens kon aanraken. Hoe ze een maand geleden bij zijn getuige was ingetrokken. Het luchtte op, zei hij, om
dit allemaal aan iemand te vertellen. Frank luisterde en knikte,
en keer op keer verzekerde hij de man dat hij altijd naar de winkel kon komen als hij daar behoefte aan had. ‘Gewoon op de
deur bonken als ik niet open ben. Het maakt niet uit hoe laat het
is. Ik ben er altijd. U hoeft zich niet alleen te voelen.’
Wat Frank zei was niets bijzonders en tamelijk voor de hand
liggend, maar de man glimlachte alsof Frank hem een gloednieuw hart had gegeven.
‘Hebt ú zich ooit zo rot gevoeld?’ vroeg hij. ‘Bent u ooit verliefd
geweest?’
Frank lachte. ‘Dat heb ik allemaal gehad. De winkel is het
enige wat ik nodig heb.’
‘Mag ik nog een keer naar mijn nummer luisteren?’
‘Natuurlijk kunt u nog een keer luisteren.’
De man sloot zich weer op in de cabine en Frank zette de naald
op het vinyl. ‘When ma friends tol’me you had someone noo…’ Zijn
blik dwaalde af naar het raam.
Daarbuiten was het heel rustig en heel leeg. Geen mens te zien;
er was alleen het ijle blauwe licht, de kou. Frank kon geen muziekinstrument bespelen, hij kon geen partituur lezen, hij had
hoegenaamd geen praktische kennis, maar als hij tegenover een
klant zat en echt luisterde, hoorde hij een soort muziek. Daarmee
bedoelde hij geen volledige symfonie, het ging om een paar noten, hooguit een flard. En het gebeurde niet altijd, alleen als hij
zich volledig liet gaan en afstand van zichzelf nam. Zo was het
geweest sinds hij zich kon herinneren. ‘Intuïtie,’ noemde pastoor
Anthony het. ‘Maf gedoe’: dat was Maud.
Dus wat deed het ertoe dat hij geen speciaal iemand in zijn leven
had? Hij was gelukkig in zijn eentje. Hij stak weer een peuk op.
En toen zag hij haar. Ze keek hem recht in zijn ogen.
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De winkel aan Unity Street

De eerste keer dat Frank zijn winkel zag, barstte hij in lachen
uit. Haa haa haa. Lange, vrolijke uithalen. Dat was veertien jaar
geleden. 1974. Het Verenigd Koninkrijk beleefde zijn eerste recessie sinds de oorlog. De mijnwerkers staakten en er was een
driedaagse werkweek van kracht.
Hij was al uren door de stad aan het lopen en had geen idee
waarheen hij op weg was. Hij kwam langs de kathedraal met het
daaromheen liggende web van oude steegjes, doorgangen en keienstraatjes met prullariawinkels en kroegjes. Hij liep heel Castle
gate af, het grote winkelcentrum van de stad, bekeek de grote
etalages en bracht een bezoek aan de klokkentoren. Verderop
zag hij hekken naar een park, een rij voor het uitkeringsbureau;
hij nam een kijkje in een gokhal en daarna schuimde hij een rij
marktkramen af; vervolgens volgde hij de verschillende straten
door een woonwijk in de richting van het oude havengebied. Dat
hij in Unity Street bleef staan was alleen maar omdat het een
doodlopende straat was met een kroeg en zes winkels aan één
kant en een rijtje victoriaanse bakstenen huizen aan de andere



kant. Hij kon geen stap verder zetten, tenzij hij over de daken zou
klimmen.
En dus hield hij halt en bekeek haar eens goed, deze kleine
verlopen straat. Voor het raam van een huis hing een Italiaanse
vlag, uit het huis ernaast kwam een explosie van kruidige geuren,
een vrouw met een hoofddoek om zat voor haar deur erwten
te doppen, een bende jochies duwde een winkelwagentje voort,
op een gevel adverteerden geschilderde letters kamers te huur.
Hij staarde naar de rij winkels. Een begrafenisonderneming, een
Poolse bakkerij, een winkel met religieuze geschenken, het lege
pand met in de etalage een bord te koop, vervolgens een tatoeagestudio en ten slotte een bloemist. Hij zag hoe achter de ruit
van de begrafenisonderneming twee oude mannen zakdoeken
aanboden aan een huilende vrouw. Hij zag een jongen in de bakkerij naar een taart wijzen; bij Religieuze Geschenken hielp een
man van in de vijftig een meisje bij het uitkiezen van een plastic
Jezus. Hij zag een jonge vrouw met een beschilderde huid haar
vloer dweilen, voor haar raam hingen gordijnen en op de ruit
stond het woord tattouista, en uit de bloemenzaak kwam een
oude dame in een sari naar buiten met haar armen vol bloemen;
terwijl ze de deur sloot, riep ze luid dank u wel. Het was de alledaagsheid die hem ontroerde. De alledaagsheid en de dienstvaardigheid van deze verscheidenheid van mensen die, als vaders
en moeders, elkaars behoeften vervulden. In zijn verbeelding vertoonde de toekomst zich aan hem net zoals hij bij het witte huis
de verre horizon uit de zeenevel had zien opkomen; nevelig en ver
weg, maar prachtig en hoopvol. Dat was het moment waarop hij
begon te lachen, en het was jaren geleden dat Frank zo gelachen
had. Hij ging regelrecht naar de makelaar.
‘Uiteraard vraagt de winkel wel om enige zorg en aandacht,
meneer,’ zei de makelaar; hij legde zijn boterham neer en ging de
sleutel zoeken. ‘U zult wel uw fantasie moeten gebruiken als we
binnen zijn.’



