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 Voorwoord

De dag dat ik besloot dit boek te schrijven was tevens de dag dat 
mijn broer Pete een nieuwe baan kreeg. Die avond gingen we 
met ons vijven – Pete en Emily, mijn vrouw Robyn, ons zoontje 
Herbie en ik – uit eten, deels om zijn goede nieuws te vieren en 
deels omdat ik Pete zo rustig aan het idee kon laten wennen dat 
hij het onderwerp was van een boek met het woord ‘eikel’ in de 
titel.

Aanvankelijk snapte hij de bedoeling van het boek niet hele-
maal, dus probeerde ik hem de spanning tussen onze karakters 
duidelijk te maken. ‘We zijn elkaars tegenpolen,’ zei ik. ‘We zijn 
in alle denkbare opzichten totaal verschillend. Het is bijna on-
voorstelbaar dat we familie van elkaar zijn.’

‘Dat weet ik zo net nog niet,’ bracht mijn vrouw ongevraagd in 
het midden. ‘Jullie zijn ergens ook precies hetzelfde.’

Daarna hebben we haar geen van beiden ooit nog serieus ge-
nomen.
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 Knuffelaars

Kerstmis 2014

‘Ik geloof dat ons huis in brand staat.’
Mijn vader is van nature niet zo’n telefoonmens. Hij is im-

mers vader. Hij kent het klappen van de zweep. Als ik naar huis 
bel en hij neemt op, dan is zijn eerste reactie om de telefoon 
dwars door de kamer naar de dichtstbijzijnde aanwezige te 
smijten alsof het een granaat is die op scherp staat, want liever 
dát dan per ongeluk verstrikt raken in de ellende van een zinnig 
gesprek.

Dus de doodenkele keer dat hij me belt, ga ik er automatisch 
van uit dat het om een noodgeval gaat. Ik neem op en roep in een 
reflex ‘o god, is alles goed met ma?’ in de hoorn. Elke keer 
weer. En elke keer weer reageert hij met:

1. een geamuseerd stilzwijgen, en
2. een beginnersvraag op it-gebied.
‘Hoe zet je een YouTubefilmpje in een e-mail?’ vraagt hij bij-

voorbeeld. Of: ‘Hoe krijg je iets vet?’ Of: ‘Mijn computer maakt 
van die plonkgeluidjes...’

Maar ik word er beter in. Dit draaiboek heeft zich zo vaak af-
gespeeld dat ik inmiddels weet wat ik kan verwachten. Ik krijg 
nog steeds hartkloppingen als hij belt, maar de geschiedenis 
heeft geleerd dat hij waarschijnlijk alleen maar wil weten waar 
de Alt-toets zit. Tegenwoordig temper ik bij voorbaat mijn be-
zorgdheid vast wat en in plaats van op te nemen met ‘o, shit, 
wat is er gebeurd?’ heb ik me aangeleerd er een opgewekt 
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‘Ha, pa!’ uit te persen. Helemaal mijn eigen verdienste.
Maandag belde mijn vader.

Ik was sinds drie dagen terug in Ashford. Op zich is dat al iets 
bijzonders. Je gaat niet terug naar Ashford. Zoiets doe je niet. Je 
wordt in Ashford geboren, gaat zo snel mogelijk uit Ashford weg 
en kijkt nooit meer achterom.

Je hoort je omgeving te ontgroeien. Je hoort te streven naar 
groter, beter. Daarom verhuis je naar Londen. Dat is het grootste 
en beste wat er is, een ononderbroken werveling van licht, ge-
luid, kleur en sensatie, de stad waar mensen elkaar al eeuwenlang 
ontmoeten, ideeën uitwisselen en de mensheid voortstuwen naar 
de uiterste grenzen van het mogelijke. Een perfect uitgevoerde, 
zelfverzekerde wereldstad. Als je ooit in je jeugd ergens voor bent 
weggelopen, dan is Londen de enige verstandige eindbestem-
ming.

Het middelpunt van het openbaar bestuur? Londen. Het cen-
trum van bedrijvigheid? Londen. Het centrum van financiën, 
kunst en cultuur, ontspanning en vermaak? Nou en of.

Ik wilde naar Londen verhuizen om dezelfde redenen als ieder-
een. Ik wilde fortuin maken. Ik wilde met mensen omgaan die 
net zo waren als ik. Mensen die het ook niet trokken in hun arm-
zalige uithoek van een of ander buitengewest. Ik verhuisde naar 
Londen omdat ik mezelf opnieuw wilde uitvinden. Ik verhuisde 
naar Londen omdat ik vrij wilde ademhalen.

Dat was een vergissing.
Want jezus, erger dan Londen bestaat niet. In Londen wonen 

betekent met tegenzin capituleren voor het belangrijkste ver-
voerssysteem: dure, zweterige ritten in een honderdvijftig jaar 
oude ondergrondse hel vol ellebogen, baby’s, rugzakken en dui-
zenden mensen die in deze ronduit onverbiddelijke, niet-afla-
tende narigheid berusten omdat het altijd nog te verkiezen valt 
boven de bus.

In Londen wonen betekent dat je al je zuurverdiende geld naar 
een brallerige huisjesmelker kunt brengen die duizelingwek-
kende bedragen vraagt voor een vergeelde, in een tochtige be-
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zemkast gepropte matras in een vervallen vleespakhuis in een 
deel van Zone 18 dat in de volksmond bekend is geworden als de 
Messentrekkerssteeg.

Het allerergste van in Londen wonen is dat je wordt omgeven 
door eikels. Londen zit vol – letterlijk vol – met reuzenkleuters 
van in de dertig die over hun zogenaamde prestaties opschep-
pen terwijl ze bij wijze van ironische knipoog op een authentieke 
PacMan-speelautomaat uit 1984 spelen in een hoekje van een kit-
scherig opgeleukte kroeg waar alleen een zeldzame ipa te krijgen 
is die bukkake heet en 15 pond per flesje kost. Daar zijn ze met 
hun Pokemon-rugzakjes op een Segway naartoe gereden, en als 
je tegen niemand in het bijzonder ‘Josh’ zou roepen, zou de hele 
tent net zo stilvallen als een wildwestsaloon wanneer er een boef 
binnenkomt.

Londen is voor die mensen niet echt een thuis. Het is een crè-
che. Een vrijplaats waar ze hun suffe, onuitstaanbare, lichtzinnige 
studentenleventje nog ruim twintig jaar langer rekken dan nor-
male mensen omdat ze doodsbang worden bij de gedachte dat 
ze hun rug zouden moeten rechten en de wereld als volwassen 
mensen tegemoet zouden moeten treden. Londen is geen stad 
meer. Het is een biotoop voor etters.

Ik zei natuurlijk tegen niemand hardop dat ik Londen spuug-
zat was, want mensen die in Londen wonen, wónen daar niet 
alleen maar. Ze houden van Londen. Ze zijn ervan bezeten. Erin 
opgenomen. Alsof hun collectieve amygdala door roet, zweet, 
uitlaatgassen en rattenkeutels verstopt is en ze niet meer in staat 
zijn om kritisch na te denken. Zeg tegen iemand die in Londen 
woont dat je de pest aan Londen hebt en hij kijkt je aan alsof je 
net de Big Ben hebt ondergescheten. Door schade en schande 
heb ik geleerd dat je dit soort dingen beter voor je kunt houden.

Maar toen ontmoette ik iemand die anders was. Iemand die 
meer was dan alleen een lege huls vol tweedehands aanstellerij. 
Ik ontmoette Robyn. Hoe ik tot de slotsom kwam dat we goed 
met elkaar overweg zouden kunnen, ging als volgt.

Op een dinsdagavond stonden we midden in een drie uur lan-
ge rij voor een pop-uphamburgerrestaurant boven een dichtge-
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spijkerde kroeg ergens diep in New Cross. Er stonden tientallen 
mensen in die rij en iedereen liep over van tomeloos enthousi-
asme bij het vooruitzicht van eeuwig wachten op een hambur-
ger van 20 pond in een ruimte die zo stikvol zat dat je alleen 
wat binnen kon krijgen door als een vogel naar je eten te pikken. 
Hun opwinding was tastbaar, al leek de hele bedoening op een 
tamelijk weerzinwekkende mix van McDonald’s, pretpark Alton 
Towers en de nadagen van de Sovjet-Unie.

Na zo’n anderhalf uur in die pokkenrij vast te hebben gezeten 
fluisterde Robyn me toe dat ze van Londen begon te balen.

Dat was precies wat ik wilde horen. Als gijzelaars die op de 
dag van hun vrijlating met hun ogen tegen het licht knipperen, 
trokken we beiden dezelfde conclusie. We hoefden hier niet te 
wonen.

Er zijn zoveel andere plekken waar we konden wonen, zeiden 
we. Kleinere steden. Beleefdere steden. Stadjes waar de lucht niet 
vergeven is van viezigheid. Scandinavische vissersplaatsjes. Hut-
jes in het bos. Buiten had je een hele planeet en het was aan ons 
die te ontdekken.

Het werd ongelooflijk belangrijk voor me dat ik met Robyn sa-
menbleef. Dus deed ik wat iedereen in zo’n geval doet: ik vroeg 
haar ten huwelijk. Daarna maakte ik haar voor de zekerheid ook 
maar zwanger. En toen gingen we naar een andere woonplaats 
uitkijken.

‘Wat dacht je van de Hebriden?’ vroeg ik met onze vakantie van 
een paar jaar geleden in gedachten. De Hebriden zijn rustig en 
mooi en totaal afgezonderd van de rest van de wereld. Daar kon-
den we naartoe verhuizen, met al die open ruimte om je heen. 
Wat een perfecte plek om een kind groot te brengen. Maar toen 
bedacht ik dat ik nog in Londen werkte en nog steeds in minder 
dan zes uur naar kantoor moest zien te komen. Met bezwaard 
gemoed zochten we naar alternatieven.

Oké, dachten we. Het Engelse platteland is bezaaid met onbe-
dorven dorpjes waar we heel gelukkig kunnen worden. Al die 
idyllische, snoeperige plaatsjes vol blozende slagers en vrolijke 
visboeren, en zó veilig dat je je voordeur wijd open kon laten 
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als je dat wilde. Maar toen bedacht ik dat we geen van beiden 
konden rijden en dus uit praktisch oogpunt net zo goed op Mars 
konden gaan wonen. Geen man overboord, dachten we, en we 
gaven het niet op. Er móést ergens iets zijn. Waarop we op de lan-
delijke onroerendgoedsite inlogden en heel specifieke zoekcrite-
ria invoerden. We zochten een huis in een stadje op hooguit een 
uur van kantoor, niet krankzinnig duur, met voldoende ruimte 
voor ons aanstaande gezin. Er kwam één resultaat naar boven. Ik 
zag het en kreeg een rolberoerte.

Ashford, verdomme.
Ashford, waar ik was geboren. Ashford, dat al mijn leuke, unie-

ke eigenschappen onder het maaiveld had willen schoffelen. Dat 
de spot met mijn hoogdravende ambities dreef en me naar de 
dichtstbijzijnde papierfabriek verwees. Dat me in mijn jeugd zo 
klein, ingekapseld en neergetrapt hield.

Ashford is een rotstad. Het is een uitgestrekte, vlakke woestenij 
van makelaars, goededoelenwinkels en koopjeszaken. Het is een 
lelijke opeenhoping van weggetrokken industrie, benauwende 
vooruitzichten en gemiste kansen. Het stadswapen is, ongelogen, 
een leeuw met als kont een kasteel.

En dit – dít – was dan de enige plek die voor mij geschikt zou 
zijn.

Het kwartje viel. Zonder het te beseffen had ik het ouderlijk 
huis verlaten, een leuk Londens meisje aan de haak geslagen, 
haar neergeknuppeld en mee terug naar mijn hol gesleept. En 
terwijl Robyn zich nog neutraal over het stadje uitliet – ‘Het is 
tenminste geen Bracknell,’ zei ze steeds op een geforceerd luchtig 
toontje – besefte ik dat ik geen andere keus had dan me met mijn 
staart tussen de benen braaf bij mijn lot neer te leggen en daar 
maar weer naar terug te verhuizen.

Ashford is niet geweldig, maar wat we daar hebben heeft ook wel 
zijn voordelen. Mijn zoon werd in hetzelfde ziekenhuis geboren 
als ik, wat me gelukkiger maakte dan ik ooit had kunnen denken. 
En het is ook een prima plek om mijn ego binnen de perken te 
houden. In Londen word ik op straat weleens staande gehouden 
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door mensen die zeggen dat ze mijn werk goed vinden. Maar 
hier spreken ze me zowat alleen aan om te zeggen dat ze met een 
van mijn neefjes op school hebben gezeten, dat ze nog 5 pond 
van hem krijgen en dat ik die maar voor hen moet zien los te 
peuteren.

Het belangrijkst is dat we door hier te gaan wonen een inge-
bouwd hulpnetwerk hebben gekregen. Een kind grootbrengen 
is verpletterend en doodvermoeiend en dan is het handig als je 
familie in de buurt woont. Bovendien – dat knaagde al langer 
aan me – wilde ik snel bij mijn ouders kunnen zijn als hun iets 
overkwam.

Dat was onwaarschijnlijk. Mijn ouders werden dan wel een 
dagje ouder, maar het waren krasse knarren. Werkpaarden, ge-
wend om te zwoegen. Ze hadden mij totaal niet nodig, maar 
door in de buurt te gaan wonen kon ik wel mijn angst sussen dat 
ik te ver weg zou zijn om te helpen, mocht dat ooit nodig zijn.

‘Ha, pa!’ zei ik luchtig toen ik opnam.
‘Ik geloof dat ons huis in brand staat.’
‘o, shit, wat is er gebeurd?’
Hij zei dat er iemand zwarte rook uit hun slaapkamerraam had 

zien komen. Dat nieuws kwam uiteindelijk bij de buurvrouw te-
recht, die mijn moeder op haar werk wist op te sporen. Ma belde 
pa, maar die was in Islington een boiler aan het repareren en kon 
de komende paar uur niet naar huis. Daarom belde hij mij, of ik 
even kon gaan kijken wat er aan de hand was. Welkom thuis, Stu.

Op de toon van pa’s stem viel geen peil te trekken. Maar dat is 
typisch pa. Vorige week stuurde hij me zonder begeleidende tekst 
een Facebookfilmpje van een hond die de binnenkant van het 
mondje van een baby likt. Geen idee waarom. Ik heb het film-
pje meerdere keren op verborgen betekenissen bestudeerd. Is het 
soms een gecodeerd bericht over mijn opvoedkundige kwalitei-
ten? Er was alleen dat filmpje, net zo bizar en raadselachtig als 
het visitekaartje van een seriemoordenaar. Stond die hond voor 
het Midden-Oosten en de baby voor de internationale gemeen-
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schap? Ik heb geen idee. Mocht je enig idee hebben waarom een 
man van vijfenzestig zijn vijfendertigjarige zoon een filmpje 
stuurt van een hond die het mondje van een baby likt, laat het 
dan weten. Ik lig er wakker van.

Voor het eind van het gesprek had ik mijn schoenen al aan en 
rende ik over straat naar de bescheiden twee-onder-een-kap 
waar mijn ouders al bijna veertig jaar woonden en waar ik was 
opgegroeid, onderweg de horizon afturend op rookpluimen. Dit 
was precies het scenario waarvoor ik bang was geweest. Dit was 
precies waarom ik hier weer was komen wonen. Op dat moment 
was ik ondanks alle paniek plotseling dankbaar dat ik had beslo-
ten om naar dit ellendige gat terug te keren.

Toen ik aankwam, was de brandweer alles net weer aan het 
inladen. De brand was geblust, maar de voordeur was uit zijn 
hengsels getrapt. De vloerkleden waren doorweekt, de ramen 
zaten onder een dikke laag roet en in het hele huis hing een ver-
stikkende rookstank. De stroom was uitgeschakeld. Het was een 
bende. Het was ons huis niet meer.

Ik had gehoopt dat ik als eerste familielid ter plekke zou zijn, 
zodat ik de schade kon opnemen en de anderen kon voorberei-
den. Maar ma was me net een paar minuten voor geweest. Ze 
stond midden in de woonkamer en zag er kleiner en fragieler uit 
dan ooit tevoren. Een brandweerman van in de dertig deed zijn 
best om haar te troosten. Geheel bij toeval was die brandweer-
man een neef van me, de jongste zoon van mijn moeders oudere 
broer.

Wellicht moet ik hier even verduidelijken dat dit nu ook weer niet 
zó toevallig was. Mijn familie is onvoorstelbaar groot, met tiental-
len neven en nichten en achterneven en -nichten, in alle mogelijke 
richtingen uitgewaaierd en neergestreken. Zo groot zelfs dat een 
oom van me beweert eens een neef en een nicht (die elkaar nooit 
hadden ontmoet) tijdens een bruiloft op seks te hebben betrapt. 
Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het me goeddeed 
dat mijn moeder door een vertrouwd gezicht werd opgevangen.
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De brand zelf was zo te horen nogal spectaculair geweest. Een 
buurvrouw was het brandende huis in gestormd toen de brand-
weer de deur had ingetrapt en kwam een paar tellen later weer 
naar buiten met ma’s twee chihuahua’s in haar armen, onder luid 
applaus van een horde reikhalzend toekijkende buurtgenoten.

Het huis was onherkenbaar. Het huis met zowat al mijn jeugd-
herinneringen was totaal verwoest. Ze zeiden dat de brand in de 
badkamer was ontstaan, wellicht door een handdoekverwarmer, 
en dat de vlammen de gang op en mijn ouders’ slaapkamer in 
waren gezogen doordat er een raam openstond.

Door de hitte waren de ruiten gesprongen en overal in de tuin 
lag glas. Deuren waren kromgetrokken. De badkuip was gere-
duceerd tot een plas gesmolten kunststof op de vloer. De rook 
had alles – muren, plafonds, meubels, spiegels – bedekt met een 
dikke, teerachtige, zwarte laag. Maar door een merkwaardige 
speling der natuur was de 15 centimeter hoge chocoladekerstman 
die mijn moeder een meter buiten de vuurbaan op de vloer had 
staan wonderbaarlijk onaangetast gebleven.

Oog in oog met deze chaos wist ik niets anders te doen dan 
mijn moeder stuntelig gerust te stellen dat het niet haar schuld 
was en mijn steentje bij te dragen aan het oplossen van de inge-
wikkelde logistieke kwesties waar we mee te maken hadden. Ik 
stond daar maar wat, verdrietig, bang en nutteloos, maar ik dacht 
dat dat wel oké was, want er bestaat nu eenmaal geen handboek 
met gepaste reacties op het afbranden van je ouderlijk huis of zo.

En toen kwam mijn broertje Pete.
Pete en mijn moeder sloegen hun armen om elkaar heen. Het 

was een instinctieve uitwisseling van spontane genegenheid en 
mijn moeder knapte er enorm van op. Nadat ik had gezien hoe 
moeiteloos ze elkaar op een crisismoment konden troosten, re-
aliseerde ik me met een klap: aha, ik snap het. Jullie knuffelen 
elkaar tegenwoordig. Zo gaat dat dus kennelijk.

Ik had ma bij aankomst niet omhelsd. Knuffelen leek me op dat 
ogenblik eerlijk gezegd geen eerste prioriteit. Ik heb ons ook nooit 
als een knuffelgezin beschouwd. Vroeger hebben we elkaar in elk 
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geval zelden geknuffeld. Wel toen ik trouwde, maar alleen omdat 
alle anderen het ook deden en we stilzwijgend tot de conclusie 
waren gekomen dat we een stel stijve harken zouden lijken als we 
niet meededen. En zelfs toen voelde het raar en onwerkelijk aan.

Ik ben absoluut geen knuffelaar. De etiquette van de omhelzing 
brengt me elke keer weer in de war. De enige manier die ik heb 
gevonden om eronderuit te komen is door het bespreekbaar te 
maken. Als ik uitleg hoe onhandig ik in knuffelen ben, kan de 
knuffelgenoot weinig kanten meer op. Ik hoef niet de enige te 
zijn die het stom vindt. Als ik mijn knuffelgedrag bespreek, maak 
ik de ander medeplichtig aan mijn klunzige tekortschieten. ‘ik 
dacht dat we elkaar een hand zouden geven,’ schreeuw ik 
de knuffelinitiator toe, of: ‘ik vind alles best, maar ik moet je 
wel waarschuwen dat mijn rug helemaal bezweet is.’ Het 
is vast een soort afweermechanisme, maar het moet toch ergens 
vandaan komen. Mijn theorie is dat ik het van mijn familie heb. 
Dat is de eigenlijke reden dat ik mijn moeder die dag niet heb 
omhelsd. Ze had het al moeilijk genoeg zonder opgezadeld te 
worden met haar dikke zoon die halverwege haar omhelzing ook 
nog tegen haar roept: ‘jee, wat ben je mager, zeg!’

Maar nu waren mijn moeder en mijn broertje elkaar aan het 
omhelzen, dat was duidelijk, en alleen omdat haar huis door 
brand was verwoest. Ze zeiden niet eens: ‘haha, kijk ons nou 
eens!’ Er was iets gaande en ik vond het niet eerlijk. In mijn af-
wezigheid was er duidelijk een memo rondgegaan met de mede-
deling dat vanaf heden knuffelen oké was. En ik stond niet op de 
verzendlijst. Ben ik even weg, woon ik vijf minuten in de grote 
stad, slaat mijn hele familie godbetert aan het knuffelen zonder 
mij iets te zeggen.

Ik kan je wel vertellen dat al dat geknuffel veel pijnlijker was dan 
die hele brand. Hoe wist Pete ineens wat hij op het moment su-
prême moest doen? Ik was toch de favoriete zoon? Zo is dat en 
niet anders. Ik ben altíjd de favoriete zoon geweest.

Ik was degene die het goed deed op school. Ik was degene die 
ging studeren. Ik was degene die verjaardagen onthield en wist 
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wat iedereen voor Kerstmis wilde. Ik was beleefd. Ik was attent. Ik 
was vrijwilliger in het plaatselijke bejaardenoord en deed ’s mid-
dags de tuin bij blinde gepensioneerden. Dat is favoriete-zoon-
gedrag van de eerste orde. Jezus, dat is letterlijk uit het favoriete-
zoonhandboek.

Maar Pete? Pete was een nachtmerrie. Hij vloekte en tierde 
als hij zijn zin niet kreeg. Hij vocht. Hij was een onverbeterlijke 
spijbelaar. Hij had driftbuien. Hij zat altijd onder de korstjes. Ik 
daarentegen had zo’n gave, frisse huid dat ik voor van alles foto-
model had kunnen zijn, van Milky Way tot het huisorgaan van 
de Hitlerjugend. Zo zie je een zoon toch graag? Een braaf model-
kind, en geen slome, schurftige pummel die de wereld haat.

Evengoed was Pete degene die als een professionele hulpverle-
ner optrad, terwijl ik er maar zo'n beetje bij stond. Die rotzak. Dit 
zou ik hem betaald zetten. Koste wat het kost.

Er was in mijn afwezigheid duidelijk iets veranderd. Alles wat ik 
heb gedaan sinds ik op mijn negentiende uit huis ging – afstu-
deren, in het buitenland wonen, een gezin stichten – had mijn 
reputatie als betrouwbare, succesvolle zoon moeten consolide-
ren. Ik had verdomme duizenden volgers op Twitter. Ik had op 
Channel 5 in een hele reeks talkshows opgetreden. Betekende dat 
dan niets voor mijn familie, die zojuist dakloos geworden imbe-
cielen?

Ik zeg niet dat ik bij mijn thuiskomst de rode loper had ver-
wacht, maar op zo’n pijnlijke degradatie was ik niet voorbereid. 
En vergis je niet, dat was precies wat hier gebeurde. Al die tijd dat 
ik weg was, had Pete stiekem besloten de betrouwbare zoon te 
worden. Hij was degene tot wie mijn ouders zich konden wenden 
als er iets misging. En het ergste was nog dat hij dit had gedaan 
door een knuffelaar te worden. Dat was onder de gordel, Pete.

Terwijl ma – en toen ook pa – langzaam begon met de ellen-
dige klus de paar schone kleren die ze nog konden vinden in te 
pakken voor een vreugdeloos verblijf van drie maanden in een 
Holiday Inn in de buurt, werd mij het een en ander duidelijk. 
In mijn afwezigheid – ook al was het maar anderhalf uur via de 
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snelweg – had ik mijn positie binnen het gezin verloren.
Dat mijn ouders feitelijk geen thuis meer hadden, was slecht 

nieuws. Slechter nieuws was dat ik als favoriete zoon van de 
troon was gestoten. En wat echt stak was dat de jongen die dat 
had gedaan een eikel was.

Een week na de brand ontdekten we dat een plaatselijk verslag-
gevertje het voor elkaar had gekregen iedereen voor te zijn en 
een dramatische foto van de rook uit de bovenste ramen van het 
huis van mijn ouders te maken. Tot mijn moeders grote ergernis 
haalde hij daarmee pagina vijf van de Kentish Express. Ik heb nog 
geprobeerd de foto van de krant te kopen, omdat ik dacht dat 
ik er bij wijze van verlaat kerstcadeautje een smakeloze legpuz-
zel van kon laten maken. Dat is niet gelukt. Waarschijnlijk maar 
goed ook.
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 Het wonderkind

Ik heb altijd een beetje medelijden met Pete gehad. Maar laat ik 
niet op hol slaan. Ik zou met iedereen die in mijn voetsporen 
moest treden medelijden hebben.

Ik was een wonderkind. Mijn ouders trouwden in 1971. Ze had-
den elkaar als tieners ontmoet in een jeugdclub, op een busrit af-
stand van hun respectievelijke dorpen. Pa was eenentwintig toen 
ze trouwden en had nog een volle bos haar. Ma was twintig en 
zag er zó jong uit dat nog jaren na hun trouwen vertegenwoordi-
gers die aan de deur kwamen, vroegen of haar ouders soms thuis 
waren.

Zevenenhalf jaar lang deden mijn ouders hun best een kind 
te verwekken. Ze bleven het maar proberen, bezochten met een 
toenemend gevoel van vertwijfeling ziekenhuizen en raadpleeg-
den dokters, maar elk sprankje hoop werd de bodem ingeslagen. 
Niets werkte.

Jaren verstreken, en uiteindelijk gaven mijn ouders het op en 
namen zich voor in die bitterzoete kwelling te berusten om ie-
dereen in hun omgeving maar zwanger te zien worden en baby’s 
te zien krijgen. Ze hadden geen keus. Reageerbuisbaby’s en ivf 
waren nog gloednieuwe technieken. Als je in de jaren zeventig 
geen kinderen kon krijgen, dan kón je waarschijnlijk ook geen 
kinderen krijgen. Dus troostten mijn ouders zich met het enige 
wat ze konden bedenken. Ze namen katten.

Maar toen, in de nadagen van 1978, werd mijn moeder, hele-
maal vanuit het niets, zwanger. Na jaren van diepe teleurstelling 
ging het dan toch gebeuren. Datgene waarnaar ze zo hadden ver-
langd, zou hun eindelijk ten deel vallen. Mijn ouders begonnen 
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als dollen te plannen. Ze kozen namen. Ze kochten kleertjes. Ze 
dachten erover een uitbouw achter hun kleine rijtjeshuis te ma-
ken, alleen maar om die onverwachte honnepon een beter leven 
dan het hunne te geven. Hij kwam ter wereld, dat volmaakte jo-
chie, en hij was piepklein. Ze noemden hem Paul. Mijn vader 
kon hem met gemak in het holletje van zijn elleboog nestelen. 
Eindelijk hadden ze wat ze meer dan wat ook hadden gewild, en 
zes weken later werd het hun afgenomen.

Mijn oudere broertje Paul stierf aan sudden infant death syn-
drome, oftewel wiegendood. Ik kan er hooguit naar gissen wat 
dit voor mijn ouders moet hebben betekend en hoe ze de kracht 
vonden om elke nieuwe dag daarna door te komen. Ik hoorde 
mijn moeder er eens met haar vriendinnen over praten en herin-
ner me flarden van dat gesprek. Dat ze zich door iedereen ver-
oordeeld voelde. Over het bezoek van de huisarts, die haar in 
klare taal had gezegd dat het absoluut niet haar schuld was.

Als kind dacht ik niet echt na over Paul. Kinderen zijn geneigd 
de omstandigheden te accepteren waarin ze zijn beland. Het 
trauma van mijn ouders die een baby hadden verloren – en dan 
nog wel een baby die al voor mijn geboorte was gestorven – was 
gewoon iets wat was gebeurd. Ik ging er gewoon van uit dat zo-
iets algemeen voorkwam. Iedereen heeft een opzichtige avoca-
dokleurige wc. Iedereen heeft een voordeur die je ’s zomers dicht 
moet smijten omdat het slot klemt. En iedereen heeft een ouder 
broertje dat doodging voordat je hem kon leren kennen.

Nu ik zelf vader ben geworden, lijkt het hele gebeuren me on-
voorstelbaar gruwelijk. Als mij iets zou overkomen wat maar in 
de verte leek op wat mijn ouders is overkomen, zou ik naar bed 
gaan en in bed blijven tot ik vanzelf in het niets zou oplossen. 
Maar mijn ouders niet. Die zijn uit sterker hout gesneden dan 
ik. Ze waren destijds dan misschien nog wel kinderen, maar dat 
weerhield hen niet. Ze pakten de draad weer op en denderden 
voort.

Achteraf gezien zou je kunnen beweren dat ze iets te gretig wa-
ren om die draad weer zo op te pakken. Paul stierf in oktober 
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1979. Tien maanden later werd ik geboren. Tien maanden, god-
allemachtig. Goed, het is hard en gevoelloos om het gedrag van 
ouders in rouw te veroordelen. Maar dan nog, jezus, pa, hou ’m 
eens in je broek.

En zo kwam ik ter wereld. Als kind van twee ouders die tien jaar 
lang hadden geprobeerd kinderen te krijgen en daarbij een van 
de grootst denkbare verliezen hadden geleden. Ik was alles wat 
ze altijd al hadden gewild. Ik zei het toch: een wonderkind, let-
terlijk.

Als ik naga hoe ik met mijn eigen zoon in de eerste paar maan-
den van zijn leven was – ’s nachts kijken of zijn borstkas rees en 
daalde om er zeker van te zijn dat hij nog steeds goed ademde, 
tobben over elk pukkeltje en vlekje – kan ik wel nagaan hoe over-
bezorgd mijn ouders over mij als pasgeborene moeten zijn ge-
weest. Als je een tweede kans krijgt, doe je tenslotte alles wat je 
maar kunt om te voorkomen dat die je opnieuw door de vingers 
glipt.

Maar je kunt niet je hele leven op scherp staan. De teugels wor-
den gevierd. Je gaat inzien dat baby’s geen tere porseleinen bloe-
men zijn die eindeloos in de watten moeten worden gelegd, maar 
dat ze in werkelijkheid verbazingwekkend sterk zijn.

Wat Robyn en mij betreft begon het vieren van de ouderlijke 
teugels al vrij snel, want we zijn allebei behoorlijk lui. Maar wat 
mijn ouders betreft begon het met de komst van Pete. Want als er 
een Pete in je leven is, gaat al je energie daarin zitten.
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