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De tambour-maître

Ja, daar is ze, daar is mama. Niet lachen nu, maar juist extra 
mijn best doen. In de maat lopen. De stok goed op en neer 
laten gaan. Een-twee, een-twee. Mama knikt naar me. Ik 
doe het goed. Dat zal ze straks ook zeggen als ik weer thuis 
ben. Dat ik het goed heb gedaan. Opletten nu, want zo met-
een moeten we de bocht om, de Kerkstraat in. De tromme-
laars zijn bijna klaar. Als de blazers beginnen, moet ik met 
kortere passen gaan lopen. Nog kortere passen dan nu. En 
ik moet de stok van boven naar beneden bewegen. Niet van 
voor naar achter.

Zal ik opzijkijken? Nee, ik wil de tambour-maître niet 
zien, de echte tambour-maître. Hij kan zijn stok omhoog-
gooien en weer opvangen. Dat kan ik niet. Hij zou er niet 
moeten zijn. Dan zou ik op zijn plaats kunnen lopen. In 
het midden. Dan zou ík de echte tambour-maître zijn. Nu 
loop ik aan de rand van de weg. Dat is niet goed. Een tam-
bour-maître moet in het midden lopen. 
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Poew...pepoew...pepoepeepoepepoew.
De blazers.
Kortere passen nu en omhoog en omlaag met de stok. Het 

is nog een klein stukje naar de bocht. Het is de binnenbocht 
voor mij. Dan moet ik extra kleine pasjes maken. Dat lukt het 
beste als ik naar mijn schoenen kijk. Mama heeft mijn schoe-
nen weer mooi gepoetst. Mijn tambour-maîtreschoenen. Die 
heeft de echte tambour-maître niet. Die heeft geen speciale 
schoenen. Hij heeft schoenen zoals iedereen van de harmo-
nie heeft. En die van hem zijn niet eens gepoetst.

De bocht. Ik moet mijn knieën hoog optrekken, marche-
ren zonder veel vooruit te komen. Het is mooi zoals de bla-
zers spelen.

Tu-tu-tu-tutetu.
Hoog-laag.
Daar staat Bertha; ze zwaait. Ik knipoog een keer, maar 

lach niet. Dat mag een tambour-maître niet doen. Mama 
zegt dat we vroeger naast Bertha hebben gewoond. Ik was 
toen nog niet geboren.

Ho, ik ga iets te langzaam door de bocht. Ik zie de stok 
van de andere tambour-maître. Hij steekt hem soms naar 
voren, zoals nu. Dat doet hij meestal meteen na een bocht. 
Als ik zijn stok zie, weet ik dat ik te langzaam loop. Mijn 
stappen moeten groter worden.

Niet struikelen. Een tambour-maître mag nooit struike-
len. Dat is op één ding na het ergste wat een tambour-maî-
tre kan gebeuren. Dat hij struikelt. Maar ik struikel niet.

Ik zie tante Els staan. Ze glimlacht naar me. Ik knipoog 
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weer. Ze zeggen dat ik altijd met twee ogen tegelijk knip-
oog. Ik weet het niet. Tante Els staat er altijd als de harmo-
nie rondtrekt. Ze gaat er speciaal voor mij staan, denk ik. 
De man van tante Els is dood. Net als papa. Papa heeft me 
wel ooit gezien als tambour-maître, lang geleden. Mijn tam-
bour-maîtreschoenen had ik toen nog niet. Maar ik moet nu 
niet aan papa denken. Ik moet opletten. Ik ga mijn stok een 
keer vooruitsteken. Ik heb hem nu in het midden vast. Met 
mijn rechterhand. Ik neem hem over met mijn linkerhand 
en pak hem terug met mijn rechterhand, onder aan de stok.

Gelukt.
Ik steek hem een keer omhoog en dan recht vooruit. 

Dat moet, want we lopen recht vooruit, zonder bochten. 
De Kerkstraat is lang. Niet zo lang als de Dorpsstraat en de 
Gaanderij, maar toch lang genoeg om de stok recht vooruit 
te steken. Dan weet iedereen van de harmonie dat we nog 
even rechtdoor moeten. Ik haal de stok weer naar me toe, 
steek hem opnieuw omhoog en recht vooruit. Vijf passen. 
Ik pak de stok eerst met mijn linkerhand en dan met mijn 
rechterhand, precies in het midden. En weer hoog-laag.

Goed gedaan.
Mooi. 
Zo mooi kan de echte tambour-maître het niet. Maar die 

loopt wel in het midden. Soms over de grote putten, die in 
het midden van de weg liggen. Ik loop naast de kleine putjes 
aan de rand van de weg. Daar kun je niet in vallen. In de gro-
te putten wel als de deksels weg zouden zijn.

Nee.
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Dat is stout gedacht. Dat mag ik niet denken. Maar de 
echte tambour-maître vindt mij niet leuk, denk ik. Hij vindt 
het niet fijn dat ik ook tambour-maître ben en meeloop met 
de harmonie.

De mensen klappen nu. Ze klappen voor de echte tam-
bour-maître, die zijn stok omhoog heeft gegooid en weer op-
vangt. Dat is het allermoeilijkste voor een tambour-maître. 
De stok omhooggooien en weer opvangen. De stok laten val-
len is het allerergste. De echte tambour-maître heeft hem 
nog nooit laten vallen. De mensen klappen altijd als hij zijn 
stok omhooggooit en opvangt. Hij gooit hem echt heel hoog. 
Dat kan hij goed. Ik kan het niet. Ik heb het vaak geprobeerd, 
maar het gaat niet. Ik kan hem niet opvangen. Bij mij valt hij 
steeds. Ik leer het nooit. Ik weet niet hoe het komt. Het is 
het enige wat ik als tambour-maître niet kan. Misschien zou 
ik het kunnen leren van de echte tambour-maître. Maar hij 
wil het me niet leren, denk ik. Hij heeft liever dat ik er niet 
bij ben. Dat kan ik aan hem zien. Hij zegt nooit iets tegen 
mij. Hij kijkt me bijna nooit aan. Hij kijkt meestal naast me, 
alsof ik er niet ben. Maar ik ben er wel. Altijd. Altijd als de 
harmonie door het dorp trekt, ben ik erbij. Al heel lang.

De meeste andere mensen van de harmonie lijken het 
wel goed te vinden dat ik erbij ben. ‘Hallo, Sjarl’, zeggen ze. 
Ze lachen naar me. Ze slaan me op de schouder. ‘Kijk, jon-
gen’, zeggen ze soms. ‘Mongool’ gebruiken ze nooit. Dat 
hoor ik iemand langs de kant van de weg weleens zeggen als 
we met de harmonie voorbijtrekken: ‘Och, die mongool.’ Of 
‘mongooltje’, alsof ik een klein kind ben.
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De Haamweg. We lopen nu op de Haamweg. Daar is het 
nooit druk, omdat er maar één huis staat. Toch lopen we al-
tijd een stukje door de Haamweg omdat in dat ene huis een 
rijke man woont. Hij geeft geld aan de harmonie. Daarom 
moeten we langs zijn huis. Soms staat hij niet eens buiten. 
Hij kijkt dan alleen van achter het raam. De rijke man is eng. 
Hij doet allemaal stiekeme dingen, zegt mama. Ik weet niet 
welke. Ik loop niet graag door de Haamweg. Aan de kant 
waar ik loop, ligt vaak hondenpoep op de weg.

Wafwaf.
De hond van de rijke man.
Ik ben bang voor honden en de rijke man heeft een hond. 

Hij zit niet aan de lijn.
‘Koest’, roept de rijke man, die met zijn vrouw op het 

tuinpad naast zijn huis staat. De hond komt de straat op ge-
rend. Hij komt naar mij toe. Ik loop door, maar beweeg mijn 
armen niet meer. Ik ben ook meteen uit het ritme. 

‘Krijger, kom hier’, roept de man. De hond luistert niet. 
Hij is nu bijna bij mij.

‘Hierrrr!’, roept de man, ‘hierrrr!’
De hond luistert nóg niet. Ik moet weg. Direct bijt hij. Ik 

stap naar links, op het trottoir. Dat mag een tambour-maître  
nooit doen. Dan is het alsof je ermee ophoudt, alsof je er 
niet meer bij wilt horen. Maar ik wil er wél bij horen.

‘Hierrrr, Krijger!’
Ik loop wat verder het trottoir op. De hond gromt. Ik 

steek mijn stok naar hem uit om hem weg te houden.
Wap!
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De hond bijt in mijn stok, in mijn mooie tambour-maître-
stok. En hij gromt nog wat harder. Ik trek, maar hij laat niet 
los.

‘Krijger!’, hoor ik weer roepen.
Ik zie de rijke man en zijn vrouw nu niet meer, want de 

harmonie loopt ertussen. De echte tambour-maître is me al 
helemaal voorbij en de rest volgt. Ik trek opnieuw aan mijn 
stok en dan opeens laat de hond los. Daardoor verlies ik 
mijn evenwicht. Ik moet vlug een extra stap zetten om niet 
te vallen. Maar ik kom met mijn rechterschoen tegen een 
paaltje aan en val toch. Ik val hard. Mijn bril vliegt van mijn 
hoofd. De hond blaft nu heel woest. 

Wafwaf. 
Ik ben bang.
Wafwaf. 
De hond hangt over me heen en snuffelt aan mijn broek. 

De harmonie is nu bijna voorbij. Ik doe mijn handen voor 
mijn gezicht en zeg zachtjes: ‘Mama-mama.’

Opeens zie ik door de vingers die ik voor mijn gezicht heb, 
iets blinken. Ik doe mijn vingers wat verder open. Het is een 
tuba, de grote tuba. En door de tuba heen zie ik het gezicht 
van meneer Vos. De dikke meneer Vos. 

‘Rot op, kutbeest’, zegt hij tegen de hond en hij pakt de 
hond bij zijn nekvel en trekt hem weg. De hond gromt weer, 
maar dat maakt meneer Vos niks uit. ‘Weg jij’, zegt hij tegen 
de hond en hij duwt hem de straat op. De rijke man komt nu 
vlug aanlopen. 
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‘Hier, Krijger’, zegt hij. ‘Kom, hij is braaf.’ 
De hond loopt nu naar de rijke man, die zich omdraait 

en weer terugloopt naar zijn huis. Nu pas valt het me op dat 
er geen muziek meer te horen is. Ze zijn gestopt met spelen. 

‘Kom, Sjarl’, zegt meneer Vos, ‘de hond is weg. Hier is 
je bril. Hij is niet kapot.’

Ik sta op, met de hulp van meneer Vos. De harmonie 
staat even verderop stil. Ze kijken allemaal mijn kant op. 
Meneer Vos geeft me mijn bril. Ik zet hem op. Ik zie dat de 
echte tambour-maître naar ons toe komt.

‘Hoe is het met hem, Harry?’, vraagt hij aan meneer 
Vos.

‘Ik geloof dat het wel gaat’, zegt meneer Vos. Hij slaat 
met een van zijn handen het vuil van mijn jasje.

‘Die rothond’, zegt hij.
De echte tambour-maître staat nu ook naast me.
‘Je schoen is helemaal vies’, zegt hij tegen me.
Ik kijk naar mijn schoenen. Op de schoen waarmee ik 

het paaltje heb geraakt, zit een vieze groene streep en er 
kleeft een papiertje aan. 

‘Wacht’, zegt de echte tambour-maître.
Hij stopt zijn hand in zijn broekzak en haalt er een scho-

ne zakdoek uit. Hij buigt zich voorover en veegt ermee over 
mijn schoen. De zakdoek is meteen vies, maar mijn schoen 
is weer bijna helemaal schoon.

‘Kom, we moeten verder’, zegt hij.
Hij raapt mijn stok op en kijkt ernaar. Ik zie dat de rijke 

man en zijn vrouw samen met hun hond door de poort bij 
hun huis gaan.
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Dan gebeurt het: de tambour-maître wil zijn eigen stok 
aan mij geven. 

‘Pak die van mij maar’, zegt hij.
Ik pak de stok aan. Ik voel meteen dat de stok echter is 

dan mijn eigen stok. Ik loop achter de tambour-maître aan 
terug naar de harmonie. De tambour-maître heeft mijn 
stok; ik die van hem. Meneer Vos komt achter ons aan. Hij 
loopt altijd op de laatste rij. Dat moet omdat hij tuba speelt. 
De tuba komt altijd aan het eind. Met de tambour-maître 
loop ik helemaal naar voren. Als we er zijn, zegt hij: ‘Je kunt 
op mijn plaats lopen, Sjarl. Je kent de route.’

Ik kijk hem vragend aan.
‘Doe maar’, zegt hij.
Ik geloof het nog niet, maar hij geeft me een tikje tegen 

mijn arm. ‘Ikzelf ga langs de kant van de weg lopen’, zegt 
hij.

Dan sta ik opeens vóór de harmonie, in het midden. En 
meteen weet ik wat ik moet doen. Ik ga met mijn gezicht 
naar de harmonie staan, steek de mooie tambour-maître-
stok omhoog, draai me om, ga drie keer met mijn stok op 
en neer en zet mijn rechtervoet naar voren. Ik hoor het ge-
luid van de trommels. En ik loop. Ik loop midden op de 
weg. Aan de kant van de weg, op de plaats waar ik anders al-
tijd loop, loopt nu de echte tambour-maître. Hij kijkt naar 
mij, knikt en glimlacht. En hij maakt een beweging met zijn 
hand, met zijn wijsvinger van zijn rechterhand. Die gaat 
vlug op en neer. Ik weet wat het betekent. We moeten om-
draaien. In de straat van de rijke man draaien we altijd om, 
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zonder een bocht te maken. De tambour-maître moet door 
de middelste rij van de harmonie naar achteren lopen. En 
de rest volgt hem. Alles schuift dan in elkaar. Het is mooi 
om te zien, maar nu moet ik het zelf doen. Ik heb het vaak 
gezien. Ik weet hoe het moet. Ik steek met mijn rechterhand 
de stok omhoog, maak een paar pasjes op de plaats zonder 
vooruit te komen, steek mijn linkerarm omhoog en maak 
met mijn linkerhand een draaibeweging. En meteen draai ik 
zelf om. Ik loop precies door het midden, door een soort 
gangpad van muzikanten. Alle harmoniespelers knikken en 
glimlachen naar me. Meneer Vos steekt zijn duim op. Als ik 
hem voorbij ben, zie ik links de echte tambour-maître weer. 
Hij loopt nog steeds langs de kant van de weg. Hij steekt 
ook zijn duim op. Het gaat goed, vindt hij. Iedereen volgt. 
De trommelaars trommelen nog steeds. Direct moeten de 
blazers weer. Maar eerst moeten we opnieuw langs het huis 
van de rijke man. De hond, de hond. Hij mag er niet zijn. Ik 
hoor hem wel blaffen, maar het geblaf klinkt van ver. En dan 
zie ik het. De rijke man staat in zijn huis voor het raam en 
de hond springt wild tegen het raam op. Hij blaft en blaft, 
maar hij zit binnen. Ik merk dat ik iets sneller ben gaan lo-
pen. Ik wil het huis zo vlug mogelijk voorbij zijn. De echte 
tambour-maître laat zijn rechterhand wat op en neer gaan. 
Rustig, rustig, bedoelt hij. Ik weet het.

We zijn het huis van de rijke man voorbij. Zo meteen 
komt de bocht en dan beginnen de blazers. Op mijn teken. 
Ik weet wat ik moet doen. De stok weer naar voren en dan 
omhoog, even vasthouden en dan twee keer kort omlaag. 
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Ik heb het vaak genoeg gedaan, maar iedereen van de har-
monie keek dan toch altijd naar de echte tambour-maître. 
Nu kijken ze allemaal naar mij en naar de stok die ik in mijn 
handen heb. Direct als we rechtsaf gaan, staan er weer een 
heleboel mensen langs de kant van de weg. 

Daar is de bocht. De echte tambour-maître knikt op-
nieuw. De man is helemaal niet onaardig. Hij is juist lief. We 
zijn bijna bij de bocht. De stok naar voren, omhoog, even 
vasthouden en twee keer een korte beweging naar beneden. 

Tuu-te-tuu-tuu-tuu-te-tuu.
En nu de bocht, stok naar rechts. Vasthouden, kortere 

pasjes maken. Een-twee-een-twee, goed, en weer iets lan-
gere passen. 

Mama, mama, daar staat mama weer. Ze is helemaal 
hiernaartoe gelopen. Waarom? Ze klapt, mama klapt. Ze 
klapt voor mij. Omdat ik nu de echte tambour-maître ben. Ik 
probeer te knipogen, maar er zit een traan in de weg. Mama 
klapt en de vrouw naast mama ook. Het is Nellie, Nellie van 
de winkel, de VéGé. En naast Nellie staat nog iemand te 
klappen; ik weet niet wie. En dan ... Ik denk er niet bij na. 
Ik pak de stok bij de knop vast en zomaar ineens gooi ik hem 
in de lucht. Ik hoor de tuba van meneer Vos: pfoew...pfoew, 
heel diep. Het is alsof meneer Vos alle lucht die hij in zich 
heeft in één keer uitblaast. Even lijkt het helemaal stil te zijn, 
even is het alsof iedereen stilstaat. Daar komt de stok terug. 
Ik steek mijn rechterhand uit.

Fwap!
Ik heb ’m. Ik heb ’m.
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Schurende koeien

Het is me altijd een raadsel geweest waarom sommige men-
sen zo weinig of zelfs helemaal geen last hebben van een la-
waaiige omgeving. Ze kunnen zonder problemen naast een 
buurman wonen die er een liefhebberij in heeft dagelijks 
een paar uur met een cirkelzaag openhaardblokken te za-
gen. Hun huis kan naast een drukke weg staan zonder dat 
ze het voorbijrazende verkeer horen of zich eraan storen. Je 
hebt er bij die zelfs zonder problemen dicht bij een start- of 
landingsbaan van een vliegveld kunnen wonen. Ikzelf zou 
er gek van worden. Ik ben weliswaar niet zo lawaaigevoe-
lig als die fonosofe uit Amsterdam – ik weet haar naam niet 
meer – die een keer vanuit haar Amsterdamse woning de 
politie belde vanwege geluidsoverlast toen er in het zuiden 
van Limburg een popconcert werd gehouden, maar om-
gevingsgeluiden kunnen me gemakkelijk op de zenuwen 
werken. Hondengeblaf bijvoorbeeld vind ik ergerlijk, hele-
maal als het ’s morgens vroeg te horen is als ik nog in bed 
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lig. En autolawaai irriteert me ook al snel. Gelukkig woon ik 
sinds lange tijd in een gedeelte van een straat waar helemaal 
geen auto’s kunnen komen. Ik zie ze niet en ik hoor ze niet.
Toch moet ik zeggen dat ik ook bijzonder goede herinne-
ringen heb aan een tijd waarin ik door lawaaioverlast stee-
vast één keer per week de hele nacht wakker lag. Dat lawaai 
kwam van schurende koeien. Ik was net twintig en had ver-
kering met een boerendochter. Ik had haar leren kennen in 
een bar-dancing, een uitgaansgelegenheid waarvan er in de 
tijd waarover ik spreek steeds meer kwamen. De betreffen-
de bar-dancing stond in een dorp dat tussen haar dorp en 
mijn dorp in lag, ergens in Brabant. 

Na twee maanden verkering ontwikkelde zich de ge-
woonte om één keer per week, op zaterdagavond, bij haar 
te blijven slapen, dat wil zeggen in haar ouderlijk huis. Daar 
woonde ze toen nog, met vier zussen, twee broers en haar 
ouders. De slaapkamer die ik er had, lag boven de koeien-
stal. En in die stal stonden de koeien aan een ketting, waar-
mee ze langs de ijzeren stangen schuurden van de boxen 
waarin ze huisden. Het schurende geluid drong nadrukke-
lijk door in het slaapkamertje waar ik lag. Ik hoorde de koei-
en ook geregeld op de betonnen roosters stampen waarop 
ze stonden en ik hoorde ze zelfs kauwen en herkauwen.

Ik lag alleen op dat kamertje, want er was geen denken 
aan dat mijn vriendin en ik in één bed zouden mogen sla-
pen. Het was begin jaren zeventig en haar katholieke ouders 
waren streng in de leer als het op seks vóór het huwelijk 
aankwam. Het waren beslist vriendelijke en gemoedelijke 
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mensen, maar seks voor het huwelijk was voor hen volstrekt 
taboe.

De vader van mijn vriendin controleerde voordat hijzelf 
ging slapen – en hij was altijd de laatste die naar bed ging – 
of iedereen in de slaapkamer lag waar hij of zij hoorde te lig-
gen. Hij deed dat in ieder geval op de zaterdagavonden dat 
ik op de boerderij bleef slapen. Hij controleerde ook mijn 
kamer. De eerste keer dat hij dat deed, dacht ik dat het een 
vergissing van hem was en dat hij per ongeluk de deur van 
mijn kamer had geopend. Maar hij deed het ook alle keren 
daarna. Ik zag dan steeds via het vage schijnsel van de lamp 
op de overloop een kleine, halfkale kop, met daaromheen 
krullend haar door de geopende deur kijken. Als hij alle ka-
mers had gehad, vertrok hij naar de ouderlijke slaapkamer, 
die beneden was, waar hij onmiddellijk in een diepe slaap 
viel waaruit hij pas de volgende ochtend ontwaakte. Dat hij-
zelf zo vast sliep als hij eenmaal in bed lag, wist ik van mijn 
vriendin. Die had me verteld dat haar vader ’s nachts met 
geen mogelijkheid wakker te krijgen was en dat haar moe-
der altijd op moest staan als er bij nacht en ontij iets op de 
boerderij gebeurde, bijvoorbeeld als een koe moest kalven.

De eerste avond dat ik in het ouderlijk huis van mijn 
vriendin bleef slapen en de vader even in mijn kamertje naar 
binnen had gekeken, lag ik daarna te luisteren naar de schu-
rende koeien beneden mij. Het was een indringend en ijzig 
geluid. Door de kieren in de houten vloer kon ik de koeien 
ook nog ruiken. Er steeg vanuit de koeienstal een geur van 
mest op, die zich stevig in mijn neus nestelde. Al snel wist 
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ik dat mij een lange, slapeloze nacht wachtte. Zo’n nacht 
werd het ook, al verliep hij voor een deel toch heel anders 
dan ik gedacht had.

Ongeveer een half uur nadat de vader zijn inspectietocht 
had voltooid, ging de slaapkamerdeur open en kroop mijn 
vriendin bij mij in bed. Ik herinner me vooral haar katoenen 
pyjama heel goed, die zo heerlijk zacht en warm aanvoelde, 
al kwam dat natuurlijk door wat eronder zat, maar daarover 
ga ik hier niet te veel uitweiden. De volgende morgen zag ik 
van die pyjama bij het ontbijt pas de prachtige kleuren; een 
mooiere pyjama heb ik later nooit meer iemand zien dragen. 

Mijn vriendin zei niets toen ze bij mij in bed schoof. Ik 
voelde haar haren in mijn gezicht, prachtige lange haren 
met mooie krullen, die heerlijk roken, zoals ook haar pyja-
ma lekker rook en haar huid, alles. De mestgeur die ik kort 
daarvoor nog had geroken, was onmiddellijk geweken. 

Het was niet zo dat mijn vriendin helemaal niets zei toen 
ze bij me in bed lag. Veel was het echter niet. Ze was duide-
lijk niet gekomen om te praten, maar voor iets anders. Bang 
dat haar vader wakker zou worden en zou komen kijken, 
was ze dus niet. Dat haar moeder minder vast sliep dan haar 
vader, was blijkbaar geen belemmering. Misschien was de 
moeder toch iets liberaler. Ik weet het niet. In ieder geval le-
ken we ongestoord onze gang te kunnen gaan.

Het bezoek van mijn vriendin duurde ongeveer een half 
uur. Daarna was het tijd om te gaan slapen, zei ze, en dat 
deed ze het liefst in haar eigen bed. Ik lag vervolgens weer 
alleen, en het geluid van de koeien, dat ik even helemaal 
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niet gehoord had, drong zich meteen weer in alle hevigheid 
op. En ook de mestgeur was snel weer terug.

Een kwartier nadat mijn vriendin weg was gegaan, ging 
de slaapkamerdeur opnieuw open. Ik richtte me op. Ik dacht 
dat mijn vriendin weer teruggekomen was. Maar vrijwel 
meteen voelde ik dat er iemand anders naast me in bed glip-
te. Ze zei zacht haar naam. Het was de zus die een jaar jon-
ger was dan mijn vriendin. Ik wist niet wat me overkwam en 
hoe ik moest reageren. Ik wilde protesteren, maar ze legde 
een hand op mijn mond en met haar andere hand pakte ze 
mijn geslachtsdeel vast. Van enig protest kon daarna geen 
sprake meer zijn. Ze deed met me wat ze wilde. Zij droeg 
iets wat destijds een babydoll werd genoemd, een soort kort 
jurkje, waaronder ze niets aanhad, geen onderbroek of slip 
of wat dan ook. Ik was verbijsterd, verontrust en bang voor 
de gevolgen. Maar ik kon me niet verweren tegen de over-
weldigende begeerte van de zus. Bovendien durfde ik geen 
geluid te maken. Ik zweeg daarom en liet haar begaan. Na 
een minuut of twintig van vertwijfeld genot was het voorbij. 
Ik kreeg nog een afscheidszoen en weg was ze.

Ik bleef verdwaasd en vol vragen achter, vooral omdat 
ik wist dat mijn vriendin en haar vier zussen op één kamer 
sliepen. Had mijn vriendin iets gemerkt van de afwezigheid 
van haar jongere zus? Had ze iets gehoord? Had ze iets ver-
moed? Of had ze er misschien zelf de hand in gehad? Dat 
laatste leek me onwaarschijnlijk. We hadden op het mo-
ment dat ik de eerste keer bij haar thuis bleef slapen zoals 
gezegd twee maanden verkering. In die twee maanden had 
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ik haar leren kennen als een temperamentvolle meid, maar 
niet als iemand die er op relatiegebied afwijkende ideeën op 
nahield. Partnerruil, trio’s, vrije seks, het waren onderwer-
pen waarover we nooit spraken.

Ik maakte me die eerste keer enorm druk over wat er ge-
beurd was, terwijl ik onder mij de koeien weer in alle hevig-
heid hoorde schuren. Er maakte zich een soort paniek van 
me meester. Ik vreesde elk moment een inval in mijn kamer, 
van mijn vriendin, haar broers, haar moeder, allemaal met 
een hooivork in de aanslag, terwijl ze schreeuwden: ‘Eruit 
jij, vuile hond dat je bent.’ Ik dacht eraan weg te gaan en 
stilletjes naar beneden en naar buiten te sluipen en terug te 
fietsen naar huis toen de deur van mijn slaapkamer opnieuw 
openging. Razendsnel gleed er weer iemand in mijn bed, ge-
heel naakt. ‘Ik ben het’, zei ze, waarna ze haar naam noem-
de. Het was de oudste zus van mijn vriendin. Net als de 
jongere zus nam ze direct bezit van me. Ze had een honge-
righeid die ongekend was. En die verlamde me even. Maar 
niet voor lang. De paniek die nog maar kort daarvoor bezit 
van me had genomen, week al snel. En het alarm dat ergens 
in me af had moeten gaan, liet het afweten. Het was ook 
een geweldige sensatie om drie keer achter elkaar in zo’n 
korte tijd een ander lichaam te voelen. Mijn vriendin was 
een stevige meid, flink geproportioneerd. Haar jongere zus 
was gespierd en atletisch. En haar oudste zus was tenger 
maar toch krachtig. Wat ze alle drie gemeen hadden, was 
een sterke overtuigingskracht waaraan geen woorden te pas 
kwamen en waartegen ik niet bestand was. Ik geloof niet dat 


