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I saw you at the perfect place 

It's gonna happen soon, but not today 

So go to sleep, and make the change 

I'll meet you here tomorrow 

Independence Day 

Independence Day 

Independence Day 

 

(Elliott Smith) 
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Achter de glazen omheining verdrong zich een menigte. Baby's hielden op met krijsen, 

fototoestellen flitsten, camera's draaiden. Drie tieners stonden vooraan en bewasemden 

met tuitende monden het glas waar ze met hun vinger hun naam op schreven. Ronald. 

Rutger. Serge.  

 Ook de grote witte ijsbeer aan de andere kant van het glas had een naam: Olav. Op 

het donkergroene informatiebord stond ook nog dat Olav 794 kilogram woog en niet 

gevoederd mocht worden. Het dier stond aan de rand van een poel ijskoud water en liet de 

aanmoedigingen om te springen in alle gelatenheid over zich heengaan.  

 Even toch keek hij zijn publiek aan. Maar echt kijken was het niet. Het dier keek 

dwars door zijn toeschouwers heen. Maakte mensen van hen in een woonkamer, met in 

hun handen de afstandsbediening waarmee ze op het punt stonden naar het volgende dier 
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te zappen.  

 Uiteindelijk gromde de beer in de opperste onverschilligheid, schroefde het puntje 

van zijn neus de lucht in en waggelde naar het andere eind van zijn betonnen noordpool. 

Toen hij zich omdraaide en terug wandelde, begonnen enkele toeschouwers te lachen: een 

ijsberende ijsbeer. Men wees, men grinnikte, men ginnegapte — maar men was ook een 

tikkeltje teleurgesteld. Men keek naar een dier dat ronddreef op een ijsschots, gefilmd 

vanuit een wegvarende boot. Wat achterbleef was een absurde stip temidden van een 

arctische leegte. Een ijsbeer. Olav. 794 kilogram. Mocht niet gevoederd worden.   

  

Met haar hoge naaldhakken kon Julie probleemloos over de menigte kijken. Licht 

vertederd bleef ze enkele seconden staan, ook al wist ze dat ze Ron hier niet zou vinden: 

hij had het nooit over ijsberen gehad, alleen maar over okapi's, giraffen, olifanten. 'Ik ben 

meer een savanneman,' had hij eens gegrapt, 'zoals wij allemaal eigenlijk. Ik bedoel, Lucy 

enzo, die is ook afkomstig van de savanne. Wist je dat eigenlijk wel?'  

 Dat deed Ron vaak, van die lieve vraagjes op het einde van zijn uitleg. Of ze dat 

wist? Meestal loog ze: nee, ze had geen idee. Sterker nog, ze wist niet eens wie Lucy was. 

Dat Ron meestal maar een vage zin of drie wist te stamelen, had ze nooit erg gevonden. Ze 

geloofde in het vuur waarmee hij zich vastklampte aan de onbenulligheid van een enkel 

detail. Lucy was een Australopithecus afarensis en was vernoemd naar het popnummer 

waar de ploeg wetenschappers in de dagen van de ontdekking vaak naar luisterde. Lucy in 

the Sky with Diamonds, dat nummer kende ze toch wel?   

 Ze had eigenlijk op de trein moeten zitten. Haar vader werd vijftig en haar ouders 

verwachtten haar. Maar onderweg naar het treinstation was ze bijna flauwgevallen. Ze had 

zich met moeite naar een bankje kunnen slepen. En terwijl ze verdwaasd naar de 

verkeerschaos rond het plein had gestaard, had ze aan de beproeving gedacht die haar bij 

haar ouders te wachten zou staan.  

 Met al hun opgekropte liefde zouden ze zich op haar storten: haar moeder die 

onophoudelijk naar de keuken zou draven voor nieuwe hapjes en haar vader die zou 

blijven doorbomen over de studie die ze nog altijd kon voortzetten, het geld dat hij haar 
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zou overmaken, de connecties waarmee hij haar nadien aan werk kon helpen — fatsoenlijk 

werk. Met iedere liefkozing, iedere raad, iedere waarschuwing zou Julie steeds meer 

verdwijnen, terwijl haar lichaam steeds meer een vreemde homp vlees zou worden —

liefdevol verscheurd door haar ouders.  

 Het was hieraan dat Julie op haar twintigste een einde had proberen te maken. Ze 

verliet het ouderlijke huis en trok naar de stad. Zichzelf ontdekken, zoals ze het in een brief 

aan haar ouders noemde. Op haar eigen benen staan. Letterlijk, want ze zou model 

worden, ook al keurden haar ouders het af. Misschien juist daarom? had haar vader eens 

gesuggereerd. Nee, niet daarom. Ze deed gewoon waar ze goed in was. Haar eigen geld 

verdienen. Zelf iemand worden. Iemand die met gerechtvaardigde trots de plaats van haar 

lichaam bezette. Haar eigen territorium. Autonome grenzen. Een ministaatje waarin ze 

meer kon zijn dan louter een asielzoekster. 

 Aanvankelijk suisde de lift van haar carrière pijlsnel omhoog. Ze kreeg naam en werd 

overal gevraagd. Ze zocht haar ouders nog wel op, maar steeds tussen twee modeshows 

door — blitsbezoekjes waarbij ze de mantel van haar succes niet hoefde af te leggen. Maar 

ongeveer een jaar geleden hield ze daarmee op: de lift van haar carrière was vastgelopen. 

Zelfs op de noodtelefoon kon ze niet meer rekenen: ze schreef alle bureaus aan die haar in 

het verleden hadden bejubeld, al haar impresario's, agenten, flirts — maar de lijn bleef 

dood. Wie was Julie? Niemand die het wist, zijzelf evenmin.  

 Niemand, maar wel haar ouders, die haar via email, telefoon en zelfs per postkaart 

bleven bestoken met invitaties. Ze sloeg al hun uitnodigingen af. Ook de pathetische 

smeekbede van haar moeder om hen op te zoeken voor haar vaders verjaardag had ze 

willen afwijzen — zonder jou kan papa geen vijftig worden. Maar omdat er plots weer 

licht aan het einde van haar tunnel was verschenen, had ze in een bui van medelijden toch 

toegezegd — een besluit dat ze nu fel betreurde, want alle licht was inmiddels weer 

verdwenen. Haar tunnel was opnieuw een worm geworden die rond wroette in de 

allerdonkerste aardlagen.  

 Men had haar getipt dat er een grote overzichtsshow op til was van een couturier 

die veel aan haar te danken had — aan haar lichaam. Het kon niet anders of Julie zou een 
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ereplaats krijgen in het défilé. Euforisch had ze het bureau alvast een toezeggingsbrief 

gestuurd. Maar het langverwachte antwoord, dat de vorige dag in de brievenbus had 

gezeten, betrof geen invitatie, maar wel een standaardafwijzing. Drieregelig, zakelijk en 

cynisch optimistisch: men dankte haar voor haar interesse en keek in de toekomst vol 

verwachting uit naar haar volgende kandidatuur.  

 Julie was lang op het plein blijven zitten, de wereld om haar heen in onophoudelijke 

voortgang, zijzelf pure inertie. De toekomst. De term had geen enkele betekenis meer voor 

haar. Haar leven verliep enkel nog cyclisch, in steeds kleinere cirkels. Het rolde zich op in 

plaats van zich te ontrollen. Een uitgevlakt savanne-heden — haar weken spiegelpaleizen 

waarin ze langs alle kanten tegen zichzelf aan botste.  

 Toen rond het plein getoeter en gevloek klonk, had ze geschrokken opgekeken. 

Tussen twee tramstellen door had ze de stenen leeuwen opgemerkt in de schaduwrijke 

hoek van het plein. De ingang van de dierentuin. En vol heimwee had ze aan Ron gedacht, 

de enige persoon die ooit echt van haar had gehouden.  
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Op zoek in de dierentuin naar Ron voelde Julie opnieuw hoe zwak ze was. Haar lichaam 

smeekte om voedsel, maar ze troostte zich met de gedachte dat het straks allemaal voorbij 

zou zijn. Haar eenzame verzet. De pijn, de honger, de vernedering. Vanavond zou ze eten. 

Schransen zou ze, terwijl Ron goedkeurend en verlangend naar haar zou kijken.     

 Ze zakte bijna door haar knieën en moest zich opnieuw op een bankje zetten. Toen 

ze wat minder duizelde, zag ze dat het perceel voor haar was afgespannen met een 

roestvrij gaas en drie schrikdraden erboven. Cheetah of jachtluipaard (Acinonyx jubatus) 

prijkte op een gifblauw bordje met eronder een foto van de twee gevangen dieren en hun 

namen: Charwa en Bilous. De dieren zelf lagen enkele meters verder in de zon en keken 

haar onverschillig aan, spottend bijna.  

  

In een arena van okergeel zand graaiden drie olifanten met hun slurfen naar voedsel. Julie 

had een halfuur rondgedwaald. Nu baande ze zich een weg tussen de menigte en herkende 

in de mannen die de uitwerpselen van de olifanten in een rode emmer schepten twee van 

Rons collega's. Eindelijk zag ze Ron zelf. Met een tuinslang kwam hij uit een van de 

paviljoenen gestapt. Toen hij de kraan openzette, keken de dieren hem dankbaar aan, als 

was hij hun weldoener. De grootste olifant ging traag door de voorpoten en wentelde zich 

in het zand. Vuile straaltjes water liepen langs de rimpelige buik naar beneden en vormden 

onderaan een drabbig plasje.  

 Toen Ron de watertoevoer dichtschroefde, gingen er onmiddellijk drie protestslurfen 

omhoog. De toeschouwers en Ron lachten. En toen Ron een van de dieren over de kop 

aaide en het drietal nog wat langer besproeide, leken ook de olifanten te lachen.   

 Iedereen in het publiek liet zich het spektakel welgevallen. Alleen Julie voelde zich 

benauwd. Haar gemoed was helemaal omgeslagen. Het was alsof ze daar zelf lag, terwijl 

Ron haar besprenkelde. Met liefde. Steeds meer liefde gaf hij haar, terwijl zij er niets mee 

kon beginnen. Als modder stapelde het zich op rond haar lichaam, een moeras van slijk 

waarin ze langzaam maar zeker wegzonk.   



 6 

 Toen ze zich eindelijk uit de menigte had bevrijd, voelde ze opnieuw de 

vermoeidheid van haar lichaam. Maar ditmaal schepte ze er behagen in. Ze lachte met de 

pijn in haar buik — een pijn waar ze niet langer aan wilde toegeven, maar boven wilde 

staan. Dankzij de pijn, dankzij haar verzet ertegen, voelde ze zich terug in haar lichaam 

glijden en wist ze weer wie ze was. Toen ze bij de cheetahs kwam, las ze in hun ogen niet 

langer spot, maar goedkeuring.  

 Ze liet zich vallen op het bankje en viel in slaap, dromend over de show waarmee 

haar blitscarrière was begonnen. Pas twee uur later ontwaakte ze, toen een oppasser haar 

vroeg of ze de nacht misschien in de dierentuin wilde doorbrengen — over enkele 

ogenblikken zouden de poorten dichtgaan. 'Maar als je hier wil blijven,' grapte de man, 

'geen probleem hoor: een dier als jij hebben we nog niet.'  

 Versuft strompelde Julie naar de uitgang, terwijl ze zich in gedachten probeerde vast 

te klampen aan de laatste flarden van haar droom. 
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Vanuit de zaal klonken oerwoudkreten en opzwepende olievaten-drums. Zoekspots 

flirtten met de S-vormige catwalk, die was afgestript met lianen van flikkerlichtjes. 

Daarrond zat het publiek — ergens. Alomtegenwoordig en onzichtbaar.  

 Julie voelde de spanning snijden. Iedereen wachtte op haar. Vooraf was bepaald op 

welke tel ze de catwalk moest opveren. Maar de pas zelf moest zij zetten — en niet de 

choreograaf, de ontwerper of de lichtman. Die honderden verborgen ogen waren enkel op 

haar gericht.  

 Ze moest slechts enkele stappen zetten, een slordige twee zebrapaden. Maar het 

waren passen waarmee ze ofwel een glorieuze toekomst tegemoet trad, ofwel een 

vernederend achterbanbestaan. Deze stappen bepaalden of ze landde op de maan van haar 

dromen of wegzakte in het keldergat van haar nachtmerries.  

 De drum 'n bass-versnelling, de tweede, de derde kreet — en hop, daar ging ze! 

Onmiddellijk gegrepen door twee zoeklichten werd ze als in een koker het podium 

opgerold, voortgestuwd door een derde zoeklicht dat speels van links naar rechts 

tuimelde. De zwarte muil van het publiek ontblootte haar gebit van flitslamptanden — 

voor deze ene show uitzonderlijk toegestaan. Zoals ze geleerd had en in haar dromen 

talloze malen had gerepeteerd, bleef ze strak voor zich uit kijken, haar blik gericht op één 

welbepaald object: het groene nooduitgangbordje aan de andere kant van de zaal, de 

strohalm waaraan ze zich al menig show had vastgeklampt.   

 Als eerste Jane van een reeks van vijftien waren haar slipje en topje afgewerkt met 

toefjes cheetahbont. Een kunstwerk achtte ze haar outfit niet, maar ze was verstandig 

genoeg om te begrijpen dat andere mensen daar anders over dachten. De enkele meisjes die 

geweigerd hadden het bont als kunstzinnig te interpreteren, waren stante pede aan de deur 

gezet. Ze was niet van plan hen achterna te gaan. Haar nooduitgang, vond ze, mocht gerust 

nog een tijdje vergrendeld blijven.  

 Haar timing was perfect: de bassen versnelden en ze had exact de afgesproken 

driekwart van de bühne in haar benen zitten. Achter haar zou nu de eerste Tarzan 
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aantreden en de fotografen zouden moeten gaan kiezen: hij of zij? Ze twijfelde geen 

seconde aan haar overwicht. Toch deed het goed te merken dat er nauwelijks minder witte 

tongen aan haar lichaam likten. Tarzan nummer één was slechts een pijl die in haar richting 

wees.   

 Nu ze de kop van de catwalk had bereikt, bleef ze enkele seconden staan. Met haar 

rechterknie naar voren presenteerde ze haar slanke benen aan de fotografen — een pose 

die ze abrupt afbrak. Nog even liet ze haar ogen met het groene nooduitgangbordje stoeien. 

Maar met het slappe rechterhandje zwierig in haar hals maakte ze daar snel een eind aan: 

plagerig trok ze haar kin mee, alsof ze zonet had besloten ook dat stuk van haar lichaam 

nog nodig te hebben.  

 Haar draai balanceerde mooi uit en ze liep nu recht op Tarzan nummer één af. 

Terwijl haar blik rakelings langs hem heen scheerde, was ze zich vaag bewust van zijn 

bespottelijke outfit. Het krappe tijgerslipje, het witte satijnen hemd, de platinakleurige 

baseballknuppel die op zijn schouder rustte. Julie wist dat een glimlach noodlottig kon 

zijn voor haar erotische uitstraling, maar tevens dat wangkuiltjes van plezier haar aura 

konden aanscherpen. 'Miauw!' dacht ze in zichzelf, toen ze hem passeerde. 

 Met een serene glimlach legde ze de laatste meters af. Ze wist dat ze het gehaald 

had: begonnen als Miss Witloof was ze catwalk- na catwalkmeter helemaal naar Parijs 

gemarcheerd — en hier stond ze nu, met de rest van de wereld aan haar voeten. De 

flitsende telelenzen hapten gretig naar haar naakte rug en met een laatste pas verdween ze 

in het zwarte gat van de coulissen.  
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Eenmaal uit de dierentuin sleepte Julie zich naar huis. Haar maag gromde, geprikkeld door 

de stad die zich langzaam maar zeker opmaakte voor een avond die geheel in het teken van 

eten scheen te staan. Kebabzaken verspreidden hun eerste verleidelijke geuren, koks met 

witte mutsen stonden in achtersteegjes haastig een sigaret te roken en kantoorklerken aten 

onderweg naar huis alvast een hamburger. Julie kruiste op straat een man die op zijn 

glimmende rechterschoen een kwab mayonaise had hangen.  

 Toen haar gsm ging, lichtte op het scherm het nummer van haar ouders op. Ze 

antwoordde niet, want dan zou ze binnen het kwartier op de trein zitten, gehypnotiseerd 

door schuldgevoel. Dan liever sterven, dacht ze, terwijl ze met haar hand een opdringerige 

wafelverkoper afscheepte. Vijftig meter verder ging haar gsm voor de tweede keer. Ze 

schakelde het toestel uit en haalde haar mp3-speler boven.  

 Even later paradeerde ze in gedachten over een lange catwalk, aangevuurd door een 

brousseritme en de krijsende stem van haar lievelingsartiest, Jörgen Klinghoffer. Jörgen 

Klinghoffer was een miskend genie. Haast niemand kende hem, ook haar couturier niet. 

Maar ze had zonet laten verstaan dat ze niet zou defileren op andere muziek. En nu, 

terwijl ze steeds verder de lange strook afliep, voelde ze de instemming om haar heen 

groeien, ook van haar couturier: de combinatie van haar lichaam en de muziek was 

magisch. Ze zweefde boven de muziek uit, terwijl ze ergens ver onder zich de ongeruste 

blik voelde van Ron, die haar het liefst onder een stolp had bewaard maar die haar nu 

moest delen met al die andere begerige ogen. Arme Ron. 

  

Op haar appartement voelde ze voor het eerst hoe heet het was. Het was april, maar het 

was klefferig warm en haar hele lichaam plakte van het zweet: onder haar oksels, op haar 

buik, langs de binnenkant van haar dijen.  

 Toen ze even later in de woonkamer achter het blanco scherm van haar draagbare 

computer kroop, deed de stilte in het appartement plots griezelig aan. Ze staarde naar het 

lege scherm en dacht na over een nieuwe sollicitatiebrief. Met de muziek in haar oren 
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onderweg had ze precies geweten wat voor brief dat moest zijn. Maar nu, zonder het 

gekrijs van Jörgen Klinghoffer, restte er slechts twijfel. Waarom zou men haar aannemen? 

Er waren zoveel andere meisjes: dacht ze werkelijk dat ze knapper en beter was dan zij? 

En gaandeweg schoof haar aandacht op naar het ronkende geluid waar ze maar al te 

vertrouwd mee was.   

 Het jumbo-diepvriesmodel in het berghok was achtergelaten door de vorige huurder. 

Toen ze het appartement betrok, vlak nadat haar carrière was vastgevroren, had het 

toestel haar ronkend verwelkomd en even had het zelfs geleken alsof ze enkel de grote 

vriesbak huurde en de kamers errond slechts een excuus waren. De diepvries, waarin ze 

zowat alles bijeenstak wat ze haar lichaam niet gunde, werd een van de belangrijkste 

peilers van haar hongerreligie. Het lichaam was zwak, de drang naar voedsel onuitroeibaar. 

Maar met alle verlokkingen verzameld op één plek werd het kwaad lokaliseerbaar. 

Afbakenbaar. Waarmee ze van zichzelf een constante alertheid afdwong. Een 

waakzaamheid waarin ze zichzelf voelde groeien: zij was het, en zij alleen, die besliste of 

de ijsdoos van Pandora openging of niet.  

 Ze bleef zich op het blanco scherm richten, maar het geronk klonk steeds luider en 

de lege bladspiegel werd een ijselijke nevel waaruit allerlei lekkernijen opdoemden: 

ijstaarten, fish-sticks, kroketten. Tegelijk leek ze de stem van Ron te horen die haar 

aanspoorde om haar verzet te staken. Hij wilde voor haar zorgen. Hij zag haar graag. 

Waarom was ze altijd zo gefocust op haar slanke lijn en op haar carrière? Niemand was 

gebaat bij zulk obsessief gedrag, zijzelf al helemaal niet. Zou hij haar niet eens een lekker 

maal bereiden?  

 Het geronk klonk dreunend hard en uiteindelijk vluchtte ze naar de slaapkamer waar 

ze van tussen haar juwelen de bronskleurige sleutel opdiepte van het berghok. Toen ze 

met de sleutel voorbij het berghok liep, kreeg ze het moeilijk: haar lichaam was één 

smekende schreeuw om voedsel. Maar in gedachten duwde ze Ron opzij en gaf niet toe. In 

de woonkamer liep ze regelrecht naar de glazen fles vol kleingeld op de schouw. Ze liet het 

sleuteltje in de fles vallen en schudde er enkele keren mee, zodat het sleuteltje helemaal 

bedolven raakte onder de munten. Voortaan zou ze eerst de hals van de fles moeten 
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stukslaan en haar hele woonkamer onder zaaien met scherven en kleingeld, alvorens ze het 

berghok kon openen. Voor iemand die neurotisch gesteld was op orde was het een goede 

oplossing. En tevreden voelde ze hoe haar lichaam voor haar lag te spartelen in het stof, 

razend omwille van haar overmacht.  

 Maar toen ze even later uitrustte in de zetel, realiseerde ze zich dat het geronk nog 

luider klonk dan voorheen, alsof er in het appartement boven haar iemand in de weer was 

met een drilboor. Ze liep naar de keuken en slikte enkele pilletjes tegen de honger en at een 

kwartje van de appel die ze de vorige dag had aangesneden. De appel was al aardig aan het 

bruinen en Ron fluisterde in haar oor dat ze de appel maar beter helemaal opat.  

 Nadat ze het resterende stuk appel genadeloos had weggegooid, waste ze haar 

handen. Toen ze toevallig door het zijraampje keek, zag ze de helikopter hangen — een 

libelachtig insekt dat onbeweeglijk in de lucht hing, het facetoog recht naar haar gekeerd.  

 Met een vloek griste ze wat geld uit haar handtas en stormde het appartement uit, in 

de richting van het café waar ze het meeste kans had kennissen te treffen: de Juaritis. Ze 

moest vrienden zien, want in haar appartement, besefte ze, kon ze zichzelf niet langer 

vertrouwen.  

 Toen ze haar gsm opnieuw aanzette, zag ze dat ze zeven gemiste oproepen had: 

zeven keer haar ouders.  



 12 

5 

 

De hoogdagen van Julies carrière vingen aan onmiddellijk na haar Triomphe de Paris. Ze 

mocht meelopen in de beste shows — spektakels die choreografisch tot in de puntjes 

waren verzorgd en die haar toelieten in een gewichtloze toestand te treden. Ze was een 

edelsteen die fonkelde in de glazen vitrine van haar lichaam, met de catwalk als een 

fluwelen kussen waarop ze hoger en hoger werd getild. 

 Met het succes ging een nieuwe wereld voor haar open. Vroeger was haar lichaam 

een instrument geweest dat in dienst stond van haar ouders. Voor haar moeder won ze er 

paardendressuur- en turntrofeeën mee. Voor haar vader liet ze het dienstdoen als 

kennisvergaarbak en ook 's nachts plezierde ze hem er soms mee — een vader die ze op 

zulke ogenblikken nauwelijks herkende. Een vader die hijgde en kreunde. Een vader die 

heel zwaar woog.   

 Had de poort van haar lichaam vroeger altijd opengestaan, nu had ze het mechanisme 

gevonden om de poort te sluiten, zodat in haar lichaam ruimte vrijkwam voor zichzelf. 

Het instrument was eindelijk van haar — een werktuig waarmee ze de begeerte van 

anderen manipuleerde, alsof er van haar lichaam ontelbare draadjes uitgingen waarmee ze 

het verlangen van haar toeschouwers kon bespelen. Een spel waar zij zelf boven stond en 

dus zelf de regels van bepaalde. 

 Dankzij de media wist ze die controle ook naast de catwalk te behouden. Een keer 

zat ze op een vliegtuig naast een man die een kwartier lang haar beeltenis op de cover van 

een modeblad bewonderde, zonder te beseffen dat de dame in kwestie haar elleboog tegen 

de zijne drukte. En terwijl zijn vingers haar papieren lichaam streelden, trad Julie uit 

zichzelf van geluk. Ze zweefde boven het vliegtuig en voelde hoe haar ziel de hele kosmos 

vulde — en dat allemaal dankzij een lichaam dat in diezelfde kosmos een klein plaatsje 

innam. Háár lichaam.  

  

Maar toen ze op een Milanese show na haar act de coulissen in dook, nam het tij een keer. 

Ze had het schitterend gedaan en met knipperende ogen van geluk baande ze zich een weg 
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tussen de wirwar van spiegels, kleerrekken en tafels met schoonheidsproducten. De 

andere modellen keken nauwelijks op. Ze verdoezelden hun jaloezie door zich zogenaamd 

te focussen op hun eigen act, of ze lachten overdreven hard met de eunuch-kleermakers die 

met een schaar in de mond en een potlood achter hun oren er alles aan deden om het de 

meisjes naar de zin te maken. Alleen Serge en Gilles, Julies eigen eunuchen, staken vanuit 

de verte zwierig hun duim in de lucht. Uitgelaten blies ze hen een kushandje toe.     

 Ze wilde in haar eigen hoekje net uit de kleren schieten, toen ze onder de rafels van 

haar slip iets kouds voelde. Een hand die nauwlettend kneep en tastte. De eerste seconden 

was ze te verbouwereerd om te reageren. Ze slikte moeilijk en bloosde. Toen draaide ze 

zich om.  

 Tegenover haar stond een man in een kraaknet Armani-kostuum. Met een knipoogje 

trok hij zijn hand terug en overhandigde haar een kaartje. 'De baas zou het appreciëren als 

je straks even langs zijn hotelkamer ging. Het adres staat erop.' Hij bleef haar van kop tot 

teen opnemen en gromde spottend: 'Met dát pakje.'  

 Julie wilde iets zeggen, maar de man was haar voor. 'Neem het van mij aan, baby,' 

zei hij, 'als het je menens is met je carrière, zorg je beter dat je er bent.' De man bleef haar 

aankijken, krulde zijn wenkbrauwen merkwaardig hoog op en verdween met machinale 

schaarbewegingen tussen de rekken en de lachende eunuchen.  

 

In de ontelbare hotelkamers werd de regie over de draadjes van Julies lichaam haar telkens 

uit handen genomen. Haar lichaam werd dat van een levenloze marionet: benen open, 

benen toe, lachen, kermen, spinnen. De mannen die ze daarbij telkens onderdanig in de 

ogen keek terwijl haar tong rond hun lid walste waren mannen met ongrijpbare beroepen. 

Mannen die als ether verdampten onder de hitte van hun macht en die op lichamen als het 

hare slechts kilte achterlieten. Mannen die veel te hard op zoek waren naar iets waar Julie 

zelf hopeloos naar zocht.  

 Ook op de catwalk begon haar lichaam haar steeds meer te ontglippen. De 

onbewogen blik, de flirtende draai op het einde, de gekruiste pas, het werden manoeuvres 

van een vreemde macht die het van haar overnam. Bewegingen die iemand anders in haar 



 14 

plaats maakte. Was het daarom dat ze minder werd gevraagd? Voor ze het goed en wel 

besefte, was het gedaan met de hectische tijdsschema's waarin alles tot op de laatste 

seconde voor haar was geregeld en voorzien — taxi's, vliegreizen, fitnesscentra, sauna's, 

recepties, fotosessies, shows. Plots was er alleen nog de leegte. Huur afbetalen, 

verzekeringen, belastingen: voortaan mocht ze het allemaal zelf uitzoeken.   

 Ze schreef brieven, maar vond nergens gehoor. Met ingeslikte schaamte matigde ze 

haar eisen: ze was bereid genoegen te nemen met opdrachten die ze vroeger als vulgair zou 

hebben bestempeld. Maar ook die wist ze niet meer in de wacht te slepen en op sommige 

dagen was ze er heilig van overtuigd dat er een complot tegen haar was gesmeed. Mensen 

verspreidden leugens over haar en er was niets dat ze kon doen. Ze kon alleen maar 

nieuwe brieven schrijven, die, wegens het uitblijven van enig antwoord, haar bange 

vermoedens alleen maar bevestigden. Opnieuw waren het anderen die controle over 

hadden — onzichtbare anderen die haar brieven lazen met een venijnig lachje om de lippen 

of ze gewoon helemaal niet lazen.  

 Het was radeloosheid die haar naar het hongeren dreef. In het hongeren vond ze een 

manier om de touwtjes geleidelijk aan weer in eigen handen te krijgen — om weer te 

bestaan. 's Nachts lag ze urenlang wakker van de knagende honger. Haar lichaam smeekte 

om de schatten uit de diepvries, maar Julie bleef doodstil liggen, terwijl ze met gespitste 

oren luisterde naar het gebrom van de vriezer, vastberaden haar lichaam niets te gunnen. 

Voor de honger kon ze niet kiezen, maar wel voor het verzet ertegen. Zij bepaalde wat er 

met haar lichaam gebeurde — het was háár lichaam.  

 Met het hongeren groeide ook haar zelfvertrouwen. En op een dag scharrelde ze in 

de Juaritis een man op. Ze zag de brandende begeerte in zijn ogen en voelde een 

onweerstaanbare drang zich aan de gloed ervan te warmen. Hij was onhandig in het 

aanknopen van een gesprek — wat haar zinde. Hij was verlegen en onzeker, niet zoals de 

hotelkamermannen. En flirtend gaf ze zich over aan een spel waarvan ze de regels ter 

plekke herontdekte. Ze plaagde hem, kleineerde hem zelfs. En omdat ze niet op weerstand 

stootte, ging ze steeds verder. En uiteindelijk liet ze hem op haar appartement halfnaakt 

tegen haar benen aan kruipen. Heel eerbiedig mocht hij zich hogerop werken, maar telkens 
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hij te snel ging, moest hij de laatste tien centimeter opnieuw afleggen. Toen hij op vijf 

centimeter van haar geslacht was genaderd, beval ze hem te stoppen. De man bad en 

smeekte. Maar ze was onverbiddelijk en bleef weigeren. Nog anderhalf uur lang hield ze 

hem aan het lijntje, met geven en vooral nemen. Dan gaf ze hem toestemming haar knieën 

te bevlekken, waarna ze hem liefdevol over de bol aaide. 

 Zo kwam Ron in haar leven. Dankzij hem wist ze opnieuw de catwalk te bestijgen 

— de catwalk van haar verbeelding. Ze genoot ervan om met zijn hunkering te spelen. Nu 

eens schotelde ze hem een dij voor, dan weer een blote schouder. Telkens vond ze via hem 

nieuwe manieren om de heerschappij over haar lichaam te verstevigen.  

 Geleidelijk aan begonnen ze ook andere dingen samen te doen. Hij hielp haar bij het 

winkelen of vergezelde haar naar de cinema. Waarom niet? Hij schreef hen in voor een 

danscursus en nam haar mee naar de zee. Maar toen hij haar introduceerde aan zijn 

vrienden, krabbelde ze terug: wat gebeurde er? Ging Ron ervan uit dat ze een relatie 

hadden?    

 Ron was in ieder geval geen anonieme toeschouwer meer. Hij wilde haar niet enkel 

op hun gedeelde catwalk hebben, hij wilde haar aan zijn zijde hebben. Hoe kon ze hem 

uitleggen hoe bang en onzeker dat haar maakte? Ze ontstak vaak in een blinde woede en 

schold hem de huid vol. Ze wilde dat hij begreep dat hij beter af was zonder haar. Waarom 

haar liefde gegeven? Wat moest ze ermee? Maar na een korte periode van angstig 

isolement brokkelde haar weerstand tegen zijn vaste verzoeningsceremonieel steeds af — 

zijn berouwvolle telefoontjes, zijn grappige postkaarten, zijn lieve attenties. De waarheid 

was dat ze hem miste.    

 Maar van zodra hij haar omhelsde, verstijfde ze weer. En in bed bleef het onmogelijk 

om hem te geven wat hij werkelijk verlangde. Ze bleef hem afwijzen, en als hij daarna in 

slaap viel, vervloekte ze de hele situatie: waarom bleef hij terugkomen? En vooral, waarom 

gaf zij steeds toe?  
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De Juaritis was een exotisch aandoend café. De dansvloer was bestrooid met fijn zand en 

de stoeltjes en tafeltjes waren vervaardigd uit riet en bamboe. Aan de lange, met leer 

beklede bar kon men cocktails krijgen, maar ook goede Poolse wodka. De plaats gold als 

trendy en vaag hing er iets van de glamour van de jetsetsfeer die Julie zo welbekend was. 

Het schuimde er van de hippe mannen en vrouwen die via hun kleren en haardracht graag 

lieten weten hoe het er met hun carrière voorstond: strak, gepland, welbewust, scherp. 

Vooruit en omhoog. De mannen droegen meestal nog het pak waarmee ze overdag hadden 

gewerkt, zogezegd omdat ze nog geen tijd hadden gevonden om iets anders aan te schieten, 

maar in werkelijkheid om de vrouwen te laten weten dat ze single waren. Alleen hun das 

hing er los bij, op enkelen na — de anarchisten — die hem in de zak van hun vest hadden 

steken, maar dan steeds zo dat er nog net een flapje van uit bengelde.  

 Maar de Juaritis verwelkomde ook een ander soort volk. Helemaal achteraan 

stonden sofa's waarin men kon wegzinken voor het betere gesprek of zelfs voor een 

gezelschapsspel. Er hing een biospijskaart met erboven de leuze: 'Doe de bioweek!' In een 

hoek stond nostalgisch een oude jukebox en tegen de warm oranje muren hing een foto van 

een vissende Hemingway.  

 Julie zocht naar haar vrienden. Ze schoof zich een weg tussen het volk en had het 

gevoel dat iedereen haar geringschattend opnam. Vreemde lichamen drukten zich tegen het 

hare en dwongen haar naar links, dan weer naar rechts te gaan. Een hand streek langs haar 

dij. En waren dat vingers die in haar billen knepen? Een man met een strak t-shirt en 

achterovergewalst haar liep bruut tegen haar aan, maar keek niet eens om. Ze verbeet de 

pijn en keek angstig om zich heen. Niemand scheen haar op te merken, iedereen keek 

dwars door haar heen. Ze bestond niet. 

 Net toen ze met tranen in de ogen wilde weggaan, merkte ze in de verste uithoek het 

dotje van Lisa op. Toen haar vrienden hun armen naar haar uitstaken en plaats voor haar 

maakten, voelde ze zich even een drenkelinge die op het droge werd getrokken. Hoe ging 

het met haar? Alles goed? Wat dronk ze graag? En waarom zag ze er zo slapjes uit, ze was 
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toch niet ziek?   

 Maar twee nipjes van haar witte wijn later vloeiden de gesprekken alweer terug in 

hun eerdere geulen. Met een mix van ongeduld en ongeloof luisterde Julie ernaar. Ze 

kuchte twee keer en dronk haar glas in één teug leeg, waarna ze het luid neer kwakte. Maar 

er was niemand die erop lette en haar nog een drankje aanbood.  

 Bij de mannen, besefte ze, was de situatie hopeloos. De enkele woorden die ze 

opving — hypotheeklening, pensioensparen, afbetalingsvoorwaarden, extra-legale 

voordelen — vond ze op zijn zachtst gezegd alarmerend. Het waren woorden die de spot 

dreven met haar droom van een zelfstandig leven. Woorden die suggereerden dat ze uit 

nalatigheid dagelijks tientallen opportuniteiten aan haar neus liet voorbijgaan. Vroeger had 

haar vader zich met haar financiële zaken beziggehouden, daarna het management van haar 

modelbureau. Maar sinds een jaar ongeveer probeerde ze het zelf te doen. Een jaar waarin 

ze zich afvroeg wat er nu precies van haar werd verwacht. Bestond er soms een lijst 

waarop alle taken stonden die van haar een financieel solvabele vrouw moesten maken? 

Zat er een volgorde in die taken? En wie bepaalde die? Of ontwikkelde zo'n lijst zich 

autonoom, als een virus? Ze had geen idee wat ze het liefst gehoord zou hebben.   

 De vrouwen vormden samen een kransje, met als middelpunt Patricia, of liever 

Patricia's buik. Als Julie haar stoel dertig centimeter keerde, zou ook zij tot het kransje 

behoren. Maar ze liet haar stoel staan en keek wantrouwig naar het bolle, hoogzwangere 

punt van attentie. Een uit de voegen barstend tonnetje.  

 'Af en toe voel je hem trappen. Als ik bijvoorbeeld 's avonds in bed lig... O kijk, heb 

je het gezien? Kom, snel, nu moet je voelen.' 

 Eline, Lisa en Saskia konden hun handen niet vlug genoeg op het tonnetje leggen. Ze 

giechelden en vuurden elkaar aan met overslaande kreetjes, alsof ze de trapjes in hun eigen 

buiken konden voelen.  

 Julie walgde ervan. Ze vond het verfoeilijk, zo'n ongeproportioneerd lichaam, een 

buik die ieder moment kon openspatten. Het was niet de disproportie zelf die haar 

tegenstak. Het zien van lelijke lichamen beurde haar normaal gezien op, hoe lelijker hoe 

beter. In de nabijheid van Rubensvrouwen bijvoorbeeld had ze altijd de neiging om 
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spontaan te beginnen fluiten, wat ze ook had als ze andere vrouwen zag kliederen met 

mayonaise of andere vetproducten, zeker als ze al te dik waren.  

 Enkele maanden geleden had ze Eline, Lisa en Saskia uitgenodigd voor een etentje. In 

plaats van een verfijnd maal te bereiden, iets Frans met weinig calorieën en veel gevoel 

voor symboliek, haalde ze de helft van haar diepvries leeg en bereidde biefstuk met 

champignonroomsaus en frieten. Als dessert serveerde ze chocomousse, pralines en cake, 

en advocaat en cappucino met slagroom. Zelf at ze niets, wat ze maskeerde door om de 

vijf seconden naar de keuken te trippelen, zogezegd om haar potten en pannen te 

controleren, in werkelijkheid om te zwelgen in een puur en verheven genot. De wellust van 

woestijnkluizenaars, de karwats striemend over de naakte, bloedende rug.     

 Wat haar wel stoorde was het genoegen waarmee de disproportie werd 

tentoongespreid. De manier waarop Patricia complexloos op haar stoel zat, scheef 

onderuitgezakt, het gezwel naar voren gepriemd, de handen erop devoot samengevouwen. 

Zo zat alleen iemand die op haar lauweren rustte, iemand die geweldig tevreden was over 

zichzelf en haar krachttoer. Het was alsof ze vanop een podium meewarig op hen 

neerkeek, zij die nog bezig waren aan hun race tegen de tijd waarin ze elkaar onverbiddelijk 

naar de kroon staken: om ter slankst, om ter mooist, om ter verleidelijkst. Haren altijd 

netjes, altijd onberispelijk gekleed, mascara perfect aangezet, verleidelijke glimlach, 

borsten in voluptueuze glooiing, mond sensueel rood en de lippen gul en soepel, vol 

zuigkracht. Vóór hun dertigste moesten ze een deftige, rijke, intelligente, grappige man aan 

de haak hebben geslagen, die liefst ook na de bevruchting nog een tijdje bij hen bleef. 

Patricia had de eindstreep bereikt. Ze had haar strepen verdiend en nu liet ze zich gaan in 

een gezapige dikte. Lekker aankomen, zwelgen in de lelijkheid. Weg mascara, weg strakke 

kleren. Welkom zweet, welkom slonzige japon. Lang leve het uitdeinen, lang leve het 

barsten, stinken en puffen. Vroeger mocht er geen grammetje te veel aan zijn, maar nu, met 

het magische woord tussen de gekloofde aseksuele lippen, kon het niet dik genoeg zijn: 

zwanger, ze was zwanger, ze had het gehaald.    

 Toen Ron een keer over kinderen was begonnen, had dat haar diep geraakt. Maar als 

antwoord had ze slechts hooghartig gelachen en hij was er nooit opnieuw over begonnen.  
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 'Heb je eigenlijk al een naam bedacht?'  

 Het ontging Julie niet dat Patricia begon te glunderen.  

 'We zijn nog niet helemaal zeker. We twijfelen nog tussen Hans en Sebastiaan. Ik 

weet niet, wat denken jullie?'  

 De handen begonnen opnieuw over het tonnetje te wrijven, alsof de schokjes en 

trapjes konden leren of het een Hans dan wel een Sebastiaan zou zijn. Julie werd er 

onpasselijk van en keerde zich af. Maar nu hoorde ze weer alles over beleggingsfondsen, 

beursnoteringen en stock opties.   

 Ze pakte haar lege glas en begon er verwoed aan te lebberen. De aandelenkoersen 

leken even last te hebben van een plotse recessie, maar de vrouwen gingen verwoed door 

met het aanbidden van de dikte. Als in trance bleven ze voor hun vlezige altaar liggen, 

smekend dat ook zij spoedig het vrouwelijke walhalla mochten bereiken. Julie kon het niet 

aanzien. En plots flapte ze er het eerste het beste uit dat in haar opkwam. Pas toen het 

eruit was en het hele gezelschap haar met open mond aanstaarde, besefte ze wat ze had 

gezegd.   

 Traag gleden de handen van Patricia's buik en ook de aandelenmarkt duikelde weg in 

een onomkeerbare recessie.  

 Sterven. Ze had gezegd dat ze ging sterven. 

 Julie staarde naar haar glas. Ze was nerveuzer dan ze op de catwalk ooit was 

geweest. Enkele mensen met wie ze in het verleden toevallig een aantal dingen had 

meegemaakt maar met wie ze verder niets deelde en die van haar zo goed als niets wisten, 

hadden hun gewone leven even onderbroken om naar het hare te kijken. Ze luisterden en 

wachtten, terwijl ze aan het evalueren waren of de onderbreking de moeite waard was of 

niet.  

 Ze wist niet wat te zeggen, ze wilde in wenen uitbarsten en getroost worden, maar 

ze voelde dat er meer van haar werd verwacht. Een intensere vorm van drama. En 

duidelijker dan ooit tevoren drong zich de tegenstelling op tussen hun goed geregelde 

leventje en haar eigen leegte. Hun leven dat een doel had, het hare dat slechts een tasten in 

het duister was. De woede groeide weer, waarbij het leek alsof er voor haar voeten een 
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foetusje lag te spartelen. Pletten wilde ze het, hun mooie leventje onder haar zolen kapot 

trappen. 

 En toen kwamen de woorden vanzelf. 

 'Enkele weken geleden ben ik moeten binnengaan voor een onderzoek,' hoorde ze 

zichzelf zeggen. 'Vandaag kreeg ik de uitslag. Kanker. In vergevorderde fase. Er is geen 

enkele hoop meer. Het kan nog maanden duren, maar evengoed weken.'  

 Ze voelde enkele handen rond haar polsen, maar tranen kon ze niet opbrengen. De 

leugen was te flagrant. Bovendien vond ze de handen ongeloofwaardig. Ze wist dat ze veel 

liever over het tonnetje zouden strijken.  

 Terwijl de handen mechanisch haar lichaam bleven strelen, zag Julie in dat zelfs 

indien haar leugen waarheid was geweest het niet eens veel voorstelde: wat maakte het uit 

dat haar lichaam verdween? Achter de coulissen stond al een ander lichaam klaar dat 

popelde om op te komen. Met of zonder haar, de catwalk van het bestaan zou er net 

hetzelfde uitzien. Steeds opnieuw zouden er vanuit gezwollen buiken nieuwe lichamen het 

podium op geperst blijven. Ze zag het voor zich: bijenkoninginachtige vrouwen achter de 

coulissen, geholpen door eunuchen die met een groene chirurgenschort de baby's 

tevoorschijn trokken en het podium op duwden. Rond het podium een debiel, in de 

handen klappend publiek, met achter in de zaal een plaatje met NOODUITGANG op — de 

richting waar de handen haar nu heen duwden.  
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De volgende ochtend, na het nuttigen van een halve rijstkoek en een banaan, sleepvoette 

Julie zich opnieuw naar de dierentuin. Ze dwaalde een tijdje rond bij de olifanten, maar 

Ron was nergens te zien. Van uitputting zeeg ze neer voor het strookje Cheetah-wildernis. 

De twee jachtluipaarden gaven echter niet thuis. Het was nog warmer dan de vorige dag en 

allicht hadden de dieren de schaduw opgezocht.  

 Julies gedachten dwaalden af naar haar eerste — en laatste — reis met Ron, toen ze 

met een gehuurde mobilhome een week door Frankrijk trokken. In de late middag van dag 

één arriveerden ze aan een klein kiezelstrand naast een riviertje. De plek was verlaten en 

naakt liet ze zich in het koele water zakken. Terwijl Ron als een hondje in en uit het water 

sprong, liet Julie zich meedrijven op de stroming, haar ogen gericht op de bodem. 

Gefascineerd keek ze naar de lange, donkergroene bodemgrassen die als strakke vlaggen in 

het water hingen, een en al hunkering de stroom te volgen, maar vastgeklonken aan hun 

onzichtbare en versteende wortels.  

 Toen ze op de oever lag te zonnebaden, volgde ze met één oog Rons demonstratie 

van 'de perfecte vlinderslag'. Zijn jongensachtigheid ontroerde haar. En 's avonds bij 

kaarslicht deed ze hem plezier door een stuk vis en een hele aardappel te eten en van de 

wijn te drinken die hij als een echte sommelier voor haar beschreef — een fluwelig 

bouquet, een robijnrode kleur en een complexe smaak met een korte afdronk. Nadien, 

onder de open sterrenhemel, kwam ze voor het eerst in haar leven bijna klaar — nog net 

kon ze het voorkomen. 

 Maar de tweede dag al verkrampte ze. Ron was de ideale reispartner: flexibel, 

inventief en altijd goedgemutst. Ze wilde zich overgeven aan de positieve stroom die hij 

op gang bracht. Maar ze kon niet: zijn perfectie joeg haar angst aan. Het beknelde haar en 

maakte dat ze zich schrap zette.  

 Iets onder Le Mans kregen ze slecht weer. Het begon te regenen en ze konden 

nauwelijks de wagen uit komen, zodat ze zich nog benauwder begon te voelen. Thuis kon 

ze op zulke ogenblikken naar haar appartement vluchten en terug tot zichzelf komen, 
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maar in de mobilhome had ze niet eens een eigen hoekje. Ze was weerloos. En enkele 

dagen later was ze een zombie.  

 Ron reed, las de kaart, deed de inkopen en speelde voor gids. Julie luisterde niet 

eens. Ze beleefde alles vanuit een wazige verte, alsof het niet haar maar iemand anders 

overkwam. Tegen het einde van de week was het zo erg dat ze haar mond tijdens het eten 

gewoon opendeed en het voorgezette voedsel mechanisch naar binnen werkte. In de 

maanverlichte regen 's nachts, terwijl Ron sliep, braakte ze het er allemaal weer uit. En 

toen Ron de laatste nacht halfdronken op haar kroop, was ze zozeer van haar lichaam 

vervreemd dat ze geen spatje verzet meer aantekende. Vanuit een hoek van de camper 

keek ze toe hoe Ron eindelijk thuiskwam in haar lichaam. Intussen huilde ze en dacht aan 

de riviergrassen van de eerste dag. Vlaggen, dacht ze, zijn holle territoriumclaims. Een land 

kan je niet bezitten. Het is van niemand en iedereen. Maar aanvaarden kon ze het niet en 

ze begreep dat ze Ron nooit meer kon zien.   

  

Toen Julie opstond om verder te zoeken naar Ron, trad een van de cheetahs tevoorschijn. 

Het dier liep traag op haar toe en gefascineerd keek ze naar de beheersing die van het dier 

uitging. De souplesse, de elegantie. De kooi van de ribben die bij iedere stap zichtbaar 

werd. Dit dier, besloot ze, moest Charwa zijn.  

 Toen het dier zich legde, vlakbij het gaas, begon het de rubberen pootkussentjes 

proper te likken. Af en toe hield het de kop stil, de oren spits, de ogen alert. Om de 

aandacht van het dier te trekken zwaaide Julie breed met haar armen. Het dier toonde 

slechts een verbaasde en licht gekrenkte blik, alsof het zich afvroeg of dit wel getolereerd 

moest worden.   

 En dat is Bilous, dacht ze toen het andere jachtluipaard arriveerde. Het dier legde 

zich enkele meters naast Charwa, keerde zich op de rug en rekte de poten uit. Daarna liet 

het zich op de flank vallen en begon loom met de ogen te knipperen, alsof het zichzelf te 

kennen gaf dat het wel een middagslaapje had verdiend. Ook Julie liet zich in slaap wiegen.  

 

Ze droomde dat ze temidden van duizenden dieren op een savannevlakte stond. De dieren 
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stonden in dichte drom bijeen en toonden elkaar hun buitenissigheden. Er waren dieren 

met vleugels, dieren die de kleur van hun omgeving konden aannemen en dieren met 

speciale staarten die hen toelieten rond takken te slingeren.  

 Het werd drukker en drukker. De dieren botsten tegen elkaar op en het geroezemoes 

werd een pandemonium van blazende, tsjilpende, koerende en grommende geluiden. Julie 

kreeg het benauwd. Ze wilde weg, ontsnappen. Toen een van de dieren haar vroeg wat zij 

voor speciaals had, keek ze strak naar de horizon, alsof het antwoord daarachter ergens op 

haar wachtte.  

 Plots brak er paniek uit: een leeuw had een nieuwsgierige gazelle laten zien wat er zo 

bijzonder was aan klauwen. Een geur van vers bloed dreef over de vlakte. De dieren 

werden onrustig. Zenuwachtig trippelden ze rond, zochten soortgenoten op en vlokten 

samen tot eilandjes. Stelselmatig dreef de grasoceaan de eilandjes uiteen, steeds verder. Tot 

Julie alleen overbleef.  

 Een beetje verbaasd keek ze in het rond. Dan rekte ze zich uit, de poten wijd uiteen, 

terwijl ze haar spieren een voor een spande. Voor het eerst voelde ze hoe soepel haar lijf 

was. Ze zette enkele passen, schudde de poten los en roerde met de staart door de 

verkoelende lucht. Een siddering van genot glom door haar strakke lijf.  

 Langzaam maar zeker begonnen de parmantige stapjes over te gaan in een frivole 

draf, de achterpoten speels weg stuiterend, de voorpoten volgend in het halfdronken 

ritme. Ze voelde zich vederlicht. Haar staart, voorheen een overbodig aanhangsel, kwam 

tot leven en werd een apart orgaan: het krulde de lucht in, stuurde haar bij en knalde als 

een zweep naar beneden. Moeiteloos won ze snelheid, haar plooibare ruggegraat een veer 

die haar telkens over de bok van haar voorste lichaam katapulteerde. En terwijl de frisse 

lucht door haar platte neus stroomde, had ze het gevoel te zweven — een luchtspiegeling 

dansend boven de horizon. 
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's Avonds op haar appartement zag Julie dat niet alleen haar ouders, maar ook Patricia en 

Eline enkele keren hadden opgebeld. Dat deed haar plezier, maar toch vond ze dat haar 

vriendinnen gerust wat meer moeite mochten doen. Ze zou sterven! Haar vriendinnen 

konden op zijn minst even langskomen.  

 Een halfuur later ging de bel, kort en krachtig. Julie bleef zitten en luisterde 

gespannen naar de echo van de bel zonder enig aanstalten te maken op te staan. Er was de 

drang zich over te geven aan de bezorgdheid van haar bezoek, zeker. Maar er was ook iets 

anders. Wilde ze zichzelf straffen? Wilde ze zichzelf wijsmaken dat haar vriendinnen haar 

in de steek lieten? Of wilde ze zichzelf enkel beschermen tegen wat ongetwijfeld zou 

volgen als ze de deur opende? Patricia of Eline, of nog iemand anders, zou naast haar 

komen zitten, zich forceren in het uiten van troostende woorden en haar misschien zelfs in 

de armen nemen — dat alles alsof ze hechte vriendinnen waren. Alsof, in plaats van troost 

zou dat het enige zijn dat Julie zou voelen.  

 In paniek vroeg ze zich af of er eigenlijk iemand was wiens troost ze wél zou 

verdragen. Ze dacht net aan de onhandige grapjes waarmee Ron haar altijd had proberen te 

troosten, toen de bel voor de tweede maal ging.  

 Ze was al bijna rechtgeveerd, toen ze plots besefte dat ze zoëven werkelijk had 

geloofd dat ze terminaal ziek was. Hoe gênant! De reikwijdte van haar leugen scheen pas 

nu tot haar door te dringen. Hoe kon ze haar vriendinnen ooit nog onder ogen komen? Kon 

ze hen de waarheid opbiechten? Uitgesloten. Kon ze volharden in haar leugen? Eveneens 

uitgesloten. En... Heel even dacht ze aan een derde mogelijkheid, maar het idee gleed 

alweer weg in de stilte van het appartement. Wie er zonet ook had aangebeld, de bezoeker 

was inmiddels verdwenen en zou die avond niet meer terugkeren.  

 Ze had plots onzettend veel behoefte om bij Ron te zijn. Ze wou hem alles vertellen, 

ook hoe ze tegen haar vriendinnen had gelogen. Ze snakte naar zijn troostende grapjes 

waar ze op dit moment met echte tranen om zou kunnen lachen. Kon hij het zijn geweest 

die aan de deur had gestaan? Maar toen bedacht ze nogmaals dat Ron haar onmogelijk kon 
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hebben gezien in de dierentuin. Of bestond er toch een kans? Nerveus keek ze naar haar 

gsm. Vroeger telefoneerde hij altijd even als ze niet open deed. Hij wist graag waar ze zat, 

dat maakte hem rustig.   

 Terwijl de harde geur van het sofaleer hoger in haar neus kroop, bleef ze hoopvol 

naar haar telefoon kijken. Maar de stilte gaf alleen iets anders prijs: een monotoon geluid 

dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond trad. Een dreinerig gebrom. De vriezer.  

 

De drie daaropvolgende dagen bleef ze de dierentuin bezoeken. Soms toonden de dieren 

een blijk van aanhankelijkheid en kwispelden met hun staart of schuurden zich met hun 

pluizige vacht tegen de afrastering. Maar even vaak lieten ze dergelijke uitingen achterwege 

en negeerden haar.  

 Enkele keren zag ze Ron — vanuit de verte. Ze zag hem praten met twee collega's. 

Hij droeg een belachelijk hoog petje en zware bottines onder een korte broek — de 

schoenen die hij ook in Frankrijk had gedragen om de regen te trotseren. Ze wilde naar hem 

toelopen, maar zag toen in gedachten de schoenen weer onder het smalle bed van de 

camper staan, op hun laatste avond: twee bemodderde bottines die met hun stalen tippen 

haar spierwitte ballerina's besmeurden.  

 Een andere keer kruisten ze elkaar, waarbij Julie nog net op tijd kon wegspringen 

achter een boom. Ze wilde hem naroepen maar haar keel zat dicht. Hij duwde een 

kruiwagen voort en floot een deuntje. Alsof ze de katten om uitleg verzocht, staarde ze 

Charwa en Bilous daarna indringend aan: waarom was ze opzij gesprongen? Waarom had 

ze zich verscholen? De katten staarden ijzig kalm terug, alsof ze haar wilden inprenten dat 

ze het antwoord goed genoeg kende: waarom wilde ze zichzelf iets voorliegen? Ze wist 

toch dat dat met Ron niet kon lukken. Dat had ze al geprobeerd. 

   

Iedere avond werd ze opgebeld, meestal verschillende keren. Ze nam nooit op. Wie 

konden het anders zijn dan haar ouders of haar vriendinnen? 

 Meestal zat ze uren aan een stuk in haar leren sofa en luisterde gespannen naar het 

geronk van de diepvries. Wanneer ze zich dreigde over te geven, wakkerde ze haar 
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weerstand aan met whisky. Ze wist dat ze er niet goed tegen kon, maar was er een andere 

manier om de waanzinnige honger te trotseren?   

 Soms echter was er de vraag: waarom trotseren? Waarom gaf ze zich niet gewonnen? 

Waarom gaf ze het niet nog een kans met Ron?    

 

De vierde dag werd het snikheet. Iedere groene strook op het plein aan de dierentuin was 

bezaaid met halfnaakte lichamen. Op de terrassen keuvelden mensen onder het genot van 

een biertje over de opwarming van de aarde of wezen lachend naar de blinde bedelaar die 

stilzwijgend voor een kartonnen bord zat: Over enkele dagen Apocalyps — Geld dan 

afgeschaft — Kunt nu dus gerust wat missen. Veel dank.    

 In de dierentuin stonden Charwa en Bilous Julie bij het gaas op te wachten. De 

dieren kwispelden met hun staart en keken haar hunkerend aan — volkomen simultaan, 

alsof ze twee manifestaties vormden van een en dezelfde diepere kracht. Ze geeuwden 

gelijktijdig, likten gelijktijdig aan hun poten en knipperden gelijktijdig met hun ogen. En 

even kon Julie zich levendig de historische scene voorstellen waarover ze had gelezen in 

een tijdschrift: Charwa en Bilous, ingeduffeld in warme kleren, flanerend door de 

vertrekken van het kille paleis van Maria van Bourgondië, etend van bloedige hompen ree 

en everzwijn op de marmeren vloeren en slapend op een torenhoge stapel fluwelen 

kussens.  

 Het was Charwa die de symmetrie doorbrak. Het dier schurkte de vacht tegen het 

hek en priemde de haren door de ruiten van het vlechtwerk. Bilous legde zich languit in de 

schaduw en keek afwezig toe.   

 Julie stak aarzelend haar hand uit. Het haar was stijver dan het bont van de defilés 

destijds. Ze wilde haar hand dieper in de vacht drukken en de ribbenkast voelen. 

Uiteindelijk kreeg ze haar dunne polsen door de nog smallere ruiten gewrikt en onder haar 

hand voelde ze nu de intense energie van het dierenlijf kloppen.  

 Plots ging er een schok door Charwa heen. Zijn rugharen rezen overeind en kwijl 

spatte van tussen zijn tanden en grauwe tandvlees. Julie wilde haar hand terugtrekken, 

maar merkte dat die muurvast zat. Vlakbij klonk hoog gejank. En toen ze opkeek zag ze 
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nog net hoe Bilous met open muil naar het gaas kwam gevlogen, toen, als bij wonder, haar 

hand losschoot.   

  

Volledig overstuur strompelde ze in de richting van de olifanten. Ze was wakkergeschud. 

Plots begreep ze waar haar koppige verzet op zou uitlopen als ze niet snel dekking vond 

in Rons armen. Ze passeerde de bizons en de kamelen. De steenbokken en de herten. En 

toen zag ze hem zitten. Niet bij de olifanten, maar op een bankje. Hij rustte uit. Hij bette 

zijn zweet en genoot van een ijsje. Maar toen zag ze dat de vrouw die naast hem zat van 

hetzelfde ijsje likte. De grond onder haar voeten verdween en ze kon zich nog net 

vasthouden aan een vuilbak.  

 De vrouw gaf Ron een kus op de neus, sprong op van het bankje en draaide op één 

been rond haar as, haar armen in de lucht. Even keek ze met haar jumbo-zonnebril naar de 

sprietmagere, marginale vrouw die wat verder over een vuilbak hing. Ze wilde er een 

opmerking over maken tegen Ron — kon Ron geen parkwachter roepen? — toen zijn 

vingers zich kietelend in haar zij plantten.  

 Met tranen in de ogen keek Julie van bij de vuilbak toe hoe het ravottende koppel 

langzaamaan aanstalten maakte te vertrekken. Als een tegenstribbelend kind liet Ron zich 

tot drie keer toe overeind trekken en weer vallen. Uiteindelijk liepen ze na een obsceen 

lange kus in de richting van het dolfinarium, schouder tegen schouder, neus tegen neus.  

 Toen het koppeltje in de verte verdween, liep Julie naar het bankje en raapte op wat 

er op het laatste moment uit Rons achterzak was gevallen. Ze had ze meteen herkend, de 

sleutels die hij vroeger altijd op haar schouw naast de fles met kleingeld had gelegd. 'De 

sleutels van de kluis,' zoals hij ze altijd had genoemd. 'De dierenkluis.'  



 28 

9 

 

Op haar appartement was Julie over haar hele lichaam aan het trillen. De klim naar boven 

was zwaarder geweest dan ooit. Vliegensvlug deed ze de deur op slot, trapte haar 

martelende hakschoenen uit en gooide de bos sleutels van Ron op tafel. Er hing een 

drukkende hitte in de woonkamer, maar tijd om de ramen te openen nam ze niet. Ze liep 

naar de schouw en stootte de fles met kleingeld op de grond.  

 In de duisternis van het berghok staarde ze een tijdje naar het groene diepvrieslichtje. 

Als een kattenoog glom het in het duister. Nog even luisterde ze naar het hatelijke en 

tegelijk zoete geronk. Toen perste ze met een grijns de ijslippen uiteen.  

  

In de keuken hing een zware damp. Een biefstuk sudderde. Frietvet borrelde. Eieren 

knapperden op een bed van spekjes. En chocoladen klonters smolten bijeen tot een bruine 

brei.  

 'Ju-lie!' riep een schelle stem, toen ergens tussen de pruttelende potten en pannen 

een wekker afliep. 'Komen e-eten!'  

 Julie zwalpte de keuken in, hervulde haar glas met whisky en schepte haar bord 

helemaal vol. Nauwelijks gezeten schroefde ze haar gezicht in de voedselberg. Naalden van 

pijn boorden zich in haar verweerde tandvlees. Maar ook daar bestond een middel tegen: 

méér whisky.  

 Helemaal vol bleef ze versuft naar het slagveld op het aanrecht staren. Uit haar gsm 

maakte zich een deuntje los, vaag, alsof het geluid eerst doorheen een lange buis moest 

meanderen. Een bericht. Traag ontcijferde ze de boodschap op het schermpje. Geef ons in 

godsnaam een teken van leven! Je ouders.  

 Ze waggelde terug naar de keuken en zette meteen de aanval in. Dit keer zou ze geen 

genade kennen. Haar lichaam was de vuilbak, haar tong de spons. Ze zou pas stoppen als 

alle potten en pannen blonken als spiegels.  
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De diensters waren de Juaritis aan het sluiten. Ook deze nacht hadden ze het moeilijk de 

laatste klanten naar buiten te werken — drie mannen die met hun dassen rond hun hoofd 

vunzigheden bleven uitkelen. Tekeergingen tegen een wereld die niet met hun ficties 

overeenkwam. Wat verder tegen een huisgevel gaf een koppel zich over aan een 

bedwelmende vrijage, de man met de broek op de enkels, de vrouw haar benen uitgelaten 

in de lucht. Ook zij probeerden verwoed fictie en werkelijkheid met elkaar te versmelten. 

 Het drong nauwelijks tot Julie door. Zoals ze ook nauwelijks besefte dat ze iets 

verder een spoor van glassplinters volgde, een aarzelend stroompje dat voor een deftig 

herenhuis uitmondde in een schervenzee. Eens een tiffany glasraam in art-decostijl. Nu een 

handvol verbrijzeld maanlicht op de stoep.   

  

De grote smeedijzeren poort van de dierentuin maakte geen lawaai. Geen gepiep, geen 

geknars. Alleen heel even, toen het hek terug in de sponning viel, klonk een zachte metalen 

gons — de aanhef van een nog veel beladener stilte.  

 Flamingo's zwevend op één poot boven de waterspiegel. Kamelen die glimlachend 

de tijd vermaalden. Een arend op het topje van een kale boom.   

 

Toen Julie bij de cheetahs arriveerde, schoven er enkele wolken voor de maan. Pas toen de 

wolken uiteenrafelden, zag ze dat Charwa en Bilous op nog geen meter van de afrastering 

paraat stonden. Ze keken haar priemend aan. Twee Egyptische faraokatten, uitgekliefd in 

steen, ijzig kalm de ingang van de rotstempel bewakend. 

 Terwijl ze een voor een de sleutels probeerde, lieten de dieren geen enkele emotie 

blijken. Ze wachtten roerloos af. Bewogen zelfs hun staarten niet.  

 Dat gebeurde pas toen het poortje openging. Twee synchrone staartvegen waren het 

en de dieren stonden op de vier poten. Poten waarmee ze nu behoedzaam op Julie toe 

slopen, Charwa langs links, Bilous langs rechts, de hoofden licht naar de grond genegen, de 

schouderbladen scherp als haaievinnen, de spichtige ribbenkasten twee voortglijdende 
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rimpels in het maanlicht.   

 Toen de dieren op een meter afstand voor Julie halt hielden, was het of ze nog maar 

één dier onderscheidde. Ze zag Charwa's wat plattere neus tussen de fijnere traansporen 

van Bilous, Charwa's iets spitsere oren boven de wat kalere schedel van Bilous. Hun lijf 

was tot het uiterste gespannen, de kop laag, de staart als een zweep ingeklapt op de 

grond. 

 En dan kon ze enkel nog naar die ogen kijken. Die diep oranje ogen die hypnotisch 

aan het gloeien waren. Aan het taxeren. Aan het berekenen. De sprong aan het aftasten die 

reeds als een koker in de lucht hing, een smalle tunnelschacht waar enkel nog een rank 

kattenlijf moest inschuiven. 


