
Wilde poetsvrouwen 

 

 

Eerst en vooral is er het karretje. Daar hoort een ingebouwde emmer en een vuilniszak 

bij. Er is een borstel, soms is er ook een zwabber, een van haar collega’s doet het nog 

met een ordinaire dweil. Er is een dunne schuurspons en een dikke gele spons met 

gaten. Er zijn grote trekkers en van die kleinere exemplaren om de ramen aan de 

binnenkant te wassen, al wordt daarvoor doorgaans een extern bedrijf ingeschakeld. 

Er zijn aanhangers van het authentieke, een beetje slijmerige zeemvel, en er zijn er die 

hechten aan hypermoderne microvezel stofdoeken in blauw, zalmroze of geel. Er zijn 

uiteraard meerdere stofzuigers. Er zijn van die witte opklapbare trapladdertjes met 

zwarte anti-slip treden. Er is cif, javel, ajax, bref, Mr. Proper. Er is merkloze bruine zeep. 

Er zijn slippers en crocks, orthopedische zolen, weinig aantrekkelijke uniformen. Er is 

een koffiezetmachien. Er is ook een plumeau in blauw, zalmroze én geel. Er zijn geen 

toileteendjes, volgens een van haar collega’s een groot gebrek. De meesten van haar 

collega’s lossen dat dan weer op met ruime hoeveelheden vloeibare Canard wc. Er is 

handzeep om de zeeppompjes aan te vullen. Er is taart als er iemand verjaart. Er zijn 

beurtrollen, een doorschuifsysteem, er hangt een lijstje ter registratie van het 

hygiënisch nazicht aan de binnenkant van de deur van de toiletten. Er is pauze en er 

zijn verhalen over kinderen en kleinkinderen. Er is pensioensparen. Er is anciënniteit. 

Er zijn hernia's. Er zijn burn-outs. Er is ziekteverlof.  Er zijn mensen die niet weten dat ze 

hun voeten moeten vegen als ze ergens binnenkomen. Er was die ene die niet wist dat 

het draaien van de draaideur kon gestopt worden als je de ramen ervan moest 

poetsen. Er was de rest die niet de moeite nam het haar te vertellen. Er zijn 

consultatiebureaus, wachtzalen, secretariaten, operatiekwartieren, er zijn labo's, 

vergaderzalen, kamers, kamers en kamers, waskamers, badkamers, andere kamers, 

grootkeukens, keukens met een koffiezetmachien, informatiebalies, liften, traphallen, 

ondergrondse parkings, gezonde, zieke en dode mensen, koelkasten voor die dode 

mensen, er zijn bureaus, ontspanningsruimtes, zalen met rare apparaten, zalen met 

radioactieve straling. Er is slap bloed, slappe soep, en als het regent is er het stadsvuil 

dat aan schoenen kleeft. Daartussen is er Elena.  

 

“Wel veel boeken voor een poetsvrouw”, zegt Alex. 

“Ze is niet echt een standaard poetsvrouw, Alex”, antwoord ik. 

We staan voor een volgestouwde, ordeloze boekenkast en we laten onze blik langs de 

ruggen glijden. Wat is er trouwens mis met een poetsvrouw die boeken leest, wil ik 

zeggen, maar ik weet hoe Alex iets zal opmerken over het sussen van mijn eigen 



immer politiek correcte zieltje, en ik kan hem geen ongelijk geven, niet daarin. Hij trekt 

met zijn vinger uitdagend een streep in het dunne laagje stof dat tussen de rand en de 

ruggen ligt. 

“Zal ik mijn naam hier eens schrijven?” 

Ik grijp onwillekeurig naar zijn pols, hij anticipeert en maakt van zijn overmacht gebruik 

om me een zwierig rondje te laten draaien, maar het hoogpolige tapijt werkt tegen. Hij 

trekt me dan maar dicht tegen zich aan. 

“Voor als het publiek terugkomt”, fluistert hij. 

Met zijn arm om mijn schouders geslagen bestuderen we verder het stof en de chaos 

op de schappen. Stapels tijdschriften zijn tussen de oneffen bovenkanten van de 

boeken en de vlakke onderkanten van de planken geklemd. De oude kranten hopen 

zich overal op, niet alleen in de boekenkast, ook op de zelfgemaakte salontafel, op de 

vensterbank, in een lege hoek van de woonkamer, achter de versleten lederen zetels. 

Op het schap net onder ooghoogte staan een paar schijnbaar tot de uitdrogingsdood 

veroordeelde cactussen. Op ooghoogte staan Anna Karenina, A. L. Snijders, 

Phlebotomy Essentials, de dikke vegetariër en koken in één pan. Alex haalt het boek 

met verzamelde columns van Snijders uit de kast. 

“Heb je ooit dat interview met Bukowski gezien, waarin hij zijn vrouw aanvalt voor de 

camera? Schitterend. Snijders schrijft er ook ergens over in een column.” 

“Hoe kan dat nu schitterend zijn”, zeg ik, bijna verveeld, gewend aan Alex' schier 

onstilbare provocatiedrang. 

“Gewoon, omdat Bukowski de brave burgerman zo op de kast jaagt. Snijders' dochter 

laat hem het fragment zien, en dan lacht ze om het feit dat hij met open ogen in de 

brutaliteit van Bukowski trapt. Maar het staat niet in dit boek, denk ik.” 

Hij laat de bladzijden door zijn vingers glippen en zet het boek dan terug. Even verder 

staat een blank boek zonder rugopschrift dat voorheen op Elena's notenhouten 

nachtkastje lag. De kleur komt in de buurt van die van haar bleke lichaam, dat bedacht 

ik toen ik zelf nog naast dat notenhouten nachtkastje lag, al hangt dat 

overeenstemmen natuurlijk af van het soort licht. In het kunstlicht van de woonkamer 

nu is de gelijkenis niet zo treffend als toen in het ochtendlicht, toen een smalle, aan 

het gordijn ontsnapte streep haar naakte mensenrug met de beklede boekenrug 

verbond. Er zijn wel meer dingen hier en daar verschoven, verlegd, verplaatst, anders 

dan hoe dit appartement zich in een uithoek van mijn geheugen nestelde, met als 

voornaamste verschil dat Elena's vriendin nu ook echt in haar eigen keuken staat -en 

dus moeilijk in diezelfde uithoek weg te moffelen valt. Er is Focus Knack, Scientific 

American, Libelle. Het was de onverholen beminnelijkheid van die vriendin, hallo, ik 

ben Amber, die me deed verstenen bij het binnenkomen in de smalle, bijna 



vertrouwde gang. Het was het besef dat me vanuit de opgehangen jassen bekroop: dit 

etentje is een wansmakelijke vergissing.  

“Inderdaad wel een speciale poetsvrouw die erin slaagt haar eigen cactussen te 

vermoorden. Complete wanorde hier. Is ze in het echt ook zo wild?”, vraagt Alex. 

“Ze is niet echt een standaard poetsvrouw, Alex”, antwoord ik opnieuw. 

“Maar ze is wel wild?” 

 

De ongetemde, intellectuele poetsvrouw die iets heeft met de beeldschone, bedeesde 

laborante: het rolde vlot over de tongen van mijn anders altijd zo deftige collega 

dokters, al ben ik dat van die laborante zelf verbazend laat te weten gekomen. Hoe 

dan ook, ze humt Vivaldi terwijl ze de WC's schoon schrobt. Ze stofzuigt op het ritme 

van Dr. Lectroluvs DJ sets. Ik kijk soms door het raam van mijn bureau naar hoe haar 

ranke, bleke lijf duchtig de vloer zwabbert, en ik blijf vaak kijken, ondanks haar weinig 

aantrekkelijke poetsuniform, ondanks de hypermoderne microvezel stofdoek in blauw, 

zalmroze of geel. De verachtelijk vuile vloer is de hoogste vijand, zo lijkt het altijd, 

terwijl ik nu weet dat haar gedachten in de tussentijd eerder bij de verzamelde 

columns van A.L. Snijders zijn, bij Hannah Arendt, bij het vallen van de Grieken, maar 

dat zie je natuurlijk niet aan de buitenkant, je ziet alleen haar duchtige, heerlijke lijf vol 

overgave het linoleum aanvallen. Waarom, vroeg ik haar. Waarom hersenloos poetsen 

in een ziekenhuis. Ze zat eindelijk 's nachts in mijn zetel, ze had de laborante iets 

voorgelogen, ze had een glas wijn, mijn glas, haar wijn. Ze zei dat ik eruit had gezien 

alsof ik het zou begrijpen, en verder zei ze niets. Ik voelde me tekort schieten en zei 

dan ook maar niets. Ik vond haar een beetje overdreven mysterieus doen, maar we 

waren nog niet in de fase van het ronduit eerlijk zijn aanbeland, het was nog maar de 

eerste nacht, we deden ons nog ondoorgrondelijker (zij) en inschikkelijker (ik) voor dan 

we eigenlijk waren. 

 

Op tafel staat een kom Bouillabaisse met grote stukken vis en aardappelen, en ook 

nog geroosterd brood met roux en kaas. Alex en ik zitten aan de ene kant van de kom, 

Elena en Amber aan de andere. 

“Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?”, vraagt Alex. 

De diepe borden dampen tussen ons in. Elena en Amber kijken elkaar aan. Elena heeft 

het me ook nog nooit verteld, misschien omdat ze denkt dat ik het pijnlijk zou vinden. 

Ik kan haar geen ongelijk geven, niet daarin. Ik veins een nieuwsgierige glimlach. 

“Vertel jij maar, het is het belachelijkst voor jou”, zegt Elena lachend tegen Amber. 

“Dus, ik werk als laborante in het ziekenhuis waar Elena ook werkt”, begint Amber, 



“en jij dus blijkbaar ook”, gaat ze verder, vriendelijk naar mij gericht. “Nu doe ik vooral 

bloedanalyse, maar vroeger werkte ik in een labo waar onder meer testen op muizen 

werden uitgevoerd.” 

“Was dat ook op het vierde?”, vraag ik. 

“Nee, dat was in een ander labo, in C14.” 

“En daar poetste ik vroeger”, zegt Elena. 

“Ja, en ik had Elena natuurlijk al opgemerkt, maar ik ben niet zo goed in die dingen, 

dus ik had nog nooit echt met haar gesproken. En ze poetste ook voornamelijk als 

iedereen al naar huis was, wat het extra moeilijk maakte.” 

“Eigenlijk was dat wel beter, ik moest vaak laat werken, maar nu moet ik soms onder 

de benen van de patiënten door dweilen”, zegt Elena. 

“Maar nu zijn we samen thuis 's avonds, dat is toch leuker?” 

Ik zie hoe Elena opzettelijk niet naar mij kijkt. Geen ongelijk.  

“Ja”, zegt ze, “dat wel.” 

“Wel jammer voor die patiëntenbenen”, zegt Alex. 

“Spaar je medelijden maar voor de labomuizen”, grinnikt Elena. Ze lijkt haar mentale 

onrust moeiteloos te maskeren, zij wel. 

“Oké, ga verder”, zegt Alex verwachtingsvol. 

“Af en toe moeten die muizen ook dood.” 

“Klinkt al goed”, zegt Alex. Ik geef hem een zachte stomp. 

“Dat moet met gas. Je moet de muizen in een plastiek zak stoppen en dan moet je die 

zak rond een gaskraan klemmen, het is zo gepiept.” 

“Zo gepiept, ik snap het”, lacht Alex. Ik glimlach een beetje, zo grappig vind ik het nu 

ook weer niet, en het stoort me dat Elena het wel echt grappig lijkt te vinden. Ze deelt 

met Amber een zelfde vreemde humor, bedenk ik, en de geveinsde glimlach zakt van 

mijn lippen, als smeltend roomijs van een hoorntje, tot ik besef dat ik drup. 

“Op een bepaald moment moest ik vijf muizen doden”, gaat Amber verder, “maar ik 

lette even niet goed op.” 

“Ik denk nog steeds dat je het opzettelijk deed”, zegt Elena schalks. 

“Dat zegt Elena altijd als ik dit verhaal vertel, maar zo berekend ben ik echt niet. In 

ieder geval, ik moest vijf muizen doden, maar ik draai die kraan te snel open, en de 

hele zak ontploft.” 

Nu lacht iedereen. 

“Echt, er lagen overal stukjes muis, oren, pootjes, bloed, en die muizen zelf waren 

natuurlijk nog niet helemaal dood.” 

“En toen moest de poetsvrouw het komen oplossen?”, vraagt Alex. 



“We hebben toch mooi samen een uur muizenvel van de vloer staan schrapen”, zegt 

Elena. 

“Elena durfde gelukkig ook die muizen dood te kloppen.” 

“Ik vond het schattig dat jij dat niet durfde. Maar de korte pijn was wel beter voor die 

beestjes, natuurlijk.” 

Ik beeld het me in, Amber die bedremmeld en behangen met stukjes knaagdier 

toekijkt hoe Elena kalm en vastberaden een einde maakt aan het leven van een 

gehalveerde muis, een doffe klap, een barstend schedeltje, wat gedaan moet worden, 

moet worden gedaan. Nu grinniken ze samen om de herinnering, en Amber kijkt nog 

steeds verdomd verliefd uit haar muisgrijze ogen. Elena houdt nu al een tijd de steen 

boven haar hoofd, maar haar arm zakt telkens naar beneden, wat al lang gedaan moet 

worden, kan ze niet doen. 

“En toen?”, vraagt Alex. 

“Toen heb ik Amber gevraagd of ze de horror soms wou wegspoelen met een goed 

glas wijn. Zo is het begonnen.” 

 

Dat het is als een vinger op de zere wonde leggen: precies aanduiden welke gebieden 

van je gedachten door haar bezet lijken te zijn, precies voelen welke delen van je lijf 

haar aanwezigheid verraden, precies weten waar het pijn doet, ik ben ervan overtuigd, 

zo werkt het dus niet. Ten eerste is het een zeer slecht plan om met je vingers in een 

wonde te gaan prutsen. Daarnaast zijn er niet veel patiënten die me exact kunnen 

vertellen waar hun pijn zich bevindt. Ergens in de buik, ergens onder de ribben of 

ergens in het hoofd, maar nooit: ik geloof dat het mijn visceraal peritoneum is, of: er is 

iets mis met mijn bovenste wandkwabje. Zo vaag is ook mijn ziektebeeld Elena. Het 

zou haar eigenzin kunnen zijn, de manier waarop ze zich vrijwillig onttrekt aan alles 

wat ze had moeten worden. Ondertussen heb ik het begrepen, ze maakt niet schoon 

omdat ze graag schoonmaakt, er zijn weinig plekken zo rommelig en vuil als de 

kamers die tot haar eigen huishouden behoren. Ze maakt schoon omdat ze niet als een 

razende gek naar de zich altijd verwijderende horizon wil roeien. Haar eerzucht en 

ambitie heeft ze in volle zee overboord gekieperd en nu ligt ze, in haar woorden, 

tevreden te dobberen in een haven van tijd. Het zouden dus ook haar mooie woorden 

kunnen zijn. Daar heeft het zeker mee te maken. In hoe zij opgewekt aan de dag begint 

terwijl ik binnensmonds mijn eerste patiënt vervloek, daarin ligt het ook. In het feit dat 

ze geen afscheid van Amber lijkt te kunnen nemen, daarin zie ik dan weer een 

onderhuidse zachtheid, een zachtheid die me vreemd genoeg ontroert. Tegelijk wil ik 

dat ze de steen boven Ambers hoofd laat neerkomen, en hard. Maar ik zeg haar dat ik 

het begrijp. Ik begrijp altijd alles. Mildheid woekert in mijn lijf, empathie is in al mijn 



ledematen uitgezaaid. En dat woekergroeien slaat op hol nu Amber tegenover me zit. 

Ik vraag me af hoe, en waarom, we aan deze tafel zijn beland. En dan wordt de 

diagnose duidelijk: schuld, in een vergevorderd stadium. 

 

Alex had me schamper aangekeken. 

“Je meent het niet.” 

“Jawel”, had ik zo overtuigd mogelijk gezegd. De waarheid was dat mijn overtuiging op 

een smalle richel balanceerde, de rug angstvallig tegen de bergwand schurend, en het 

kleinste serieuze verzet van Alex had het hele plan op dat moment de afgrond in 

gestort. Maar hij lachtte alleen, misschien een tikkeltje meewarig. 

“Och, de wereld is één grote zakdoek”, zei hij. 

“Wat heeft dat ermee te maken?”, vroeg ik. 

“Alles”, zei hij. 

“Komaan, Alex, doe niet onnozel, het is een serieuze vraag.” 

“Weet je wat ik vreemd vind? Dat je weet dat ik een jaar geleden smoorverliefd op je 

was, en dat je me nu vraagt om die verliefdheid na te spelen.” 

“Jij bent al lang niet meer verliefd op mij.” 

“Dat is waar”, zei Alex, overtuigd. Hoewel ik nooit iets voor Alex heb gevoeld, deed de 

overtuiging in zijn stem meer pijn dan mijn immer politiek correcte zieltje openlijk zou 

willen toegeven. Het was een kleine perforatie, zoals dat in je long kan gebeuren, 

maar dan in mijn diep verholen ego. 

“Maar goed, stel dat ik het doe, dan heb jij zogezegd wel een mannelijk lief, maar dan 

kan die vriendin van Elena toch nog steeds denken dat je misschien biseksueel bent?” 

“Het draait gewoon om het hebben van een lief, dat zou de situatie al veel minder 

verdacht maken.” 

Alex zweeg even, hij leek na te denken. 

“Ik vind het waanzin”, zei hij na een tijdje. “Georganiseerde waanzin. Maar zoals het 

een echte filosoof betaamt, heb ik het wel voor de teloorgang van de moraal. En voor 

gratis eten.” 

Typisch Alex, had ik later tegen Elena gezegd.  

 

Het hoofdgerecht bestaat uit gebraden lamskoteletjes, prinsessenbonen met daarrond 

spek, aardappelgratin, warme tomaten, witloof. Amber zet de schotels op tafel, Elena 

dient op. Alex giet al zittend rode wijn in de glazen, en ik erger me aan hoe hij met zijn 

andere hand over mijn bovenbeen wrijft. Onder tafel, waar niemand het ziet. 

Misschien denkt hij de toneelschool te moeten volgen die voorschrijft dat je je rol niet 

moet spelen, maar moet zijn, in dat geval begint de situatie kritiek te worden. Hij laat 



de wijn in zijn glas een paar pulserende rondjes draaien, daarna slaat hij het hele glas 

in één keer achterover. Ik weet wat wijn met Alex doet –het maakt hem nog astranter, 

nog brutaler, tot hij na anderhalve fles het niveau van Bukowski bereikt- en ik word 

zenuwachtig. 

“Doe maar rustig, Alex”, zeg ik zacht. 

“We zijn nog geen twintig jaar getrouwd, hoor”, zegt hij luid. 

“Maar we hebben hier nog de hele avond”, antwoord ik. 

“Juist daarom.” 

Ik kijk verontschuldigend naar Amber, de godverdomse rosse lieftalligheid zelve. Haar 

muisgrijze ogen lijken mee te leven met de helaasheid van mijn gesuggereerde 

huwelijk. Haar mond opent zich wijfelend om de situatie te ontmijnen. 

“Zeg eens, Alex, wat houdt dat in, full-time filosoof zijn?”, vraagt ze. 

“Ik geef veel les als praktijkassistent, eigenlijk. Maar mijn onderzoek gaat over 

dynamisch epistemische logica. Afgekort D-E-L, DEL.” 

“Is dat ook filosofie, logica?” 

“Het zit ergens tussen filosofie en wiskunde. En ik schrijf en ik lees ook veel.” 

“En wat is dan DEL?”, vraagt Elena. 

“Dat kan mijn lieftallige vriendin hier ook heel goed uitleggen.” 

Hij slaat een gemoedelijke arm om mijn schouder, glimlacht, en wacht met zijn hoofd 

net naast het mijne mijn antwoord af. Ik ben lamskoteletjes aan het kauwen en ik 

probeer uit alle macht de rust zelve te zijn -niet te spelen. 

“De logica van de veranderende kennis”, zeg ik, nadat ik moeizaam slikte. Ik had 

moeten weten dat Alex hieraan zou beginnen, dat hij hiervan zou genieten. Hij zoent 

me op mijn kaak en aait over mijn hoofd, alsof ik een hond ben die beloond moet 

worden. Hij weet dat ik zou willen bijten, en hij weet dat ik gemuilkorfd ben, en hij 

geniet. 

“Bijvoorbeeld”, gaat Alex enthousiast verder, “ik schrijf nu over het zogenaamde 

Russian Cards Problem. Daarbij worden kaarten verdeeld over drie spelers en de 

vraag is hoe de eerste twee openlijk een mededeling kunnen doen over hun kaarten, 

zonder dat de derde de echte verdeling van de kaarten te weten komt.” 

Amber kijkt geïnteresseerd naar Alex, Elena kijkt geïnteresseerd naar de 

prinsessenbonen met spek. 

“In het algemeen gaat het over een groep waarvan de leden sommige dingen weten, 

en sommige dingen niet. En dan het effect van publieke mededelingen op die 

verdeelde kennis, of wat er gebeurt als er slechts een deel van de groep ingelicht 

wordt, enzovoort.” 

Elena kijkt op. 



“En dat allemaal met ons belastingsgeld”, zegt ze. 

 Ik begrijp wat ze probeert te doen: ze murmelt door haar eigen muilkorf een 

afleidingsmanoeuvre.  

“Zeg jij niet altijd net dat het meeste geld naar de nutteloze onderzoeken moet gaan? 

Waarmee ik niet wel zeggen dat je onderzoek nutteloos is, Alex”, zegt Amber. 

“Het is niet nutteloos, maar ik zou misschien wel liever hebben dat het dat wel is”, zegt 

Alex. “Dat maakt de zaken toch wat poëtischer.” 

“Typisch jij”, zeg ik. 

“Het was maar een grapje”, zegt Elena. “Ik ben inderdaad ook voor het nutteloze 

onderzoek, al klinkt poëtisch natuurlijk beter.” 

“Maar nu we het er toch over hebben: waarvoor is het dan nuttig?”, vraagt Amber. 

“Het is een goed systeem om dingen publiek geheim te houden.” 

“Ik zal maar niet vragen om het tot in detail uit te leggen”, zegt Amber, terwijl ze de 

laatste aardappelgratin over de borden verdeelt. Ik zie vanuit mijn ooghoeken hoe ook 

Elena zich ontspant. 

 

Elena zet de radio aan, hun radio. Elena schuift de borden in de vaatwasmachine, hun 

vaatwasmachine. Elena is twee makkelijk te onderhouden vloertegels van me 

verwijderd, hun vloertegels, of toch die van hun huisbaas. 

“De wijnglazen zijn te breekbaar, die zal ik morgen wel afwassen”, zegt ze. 

Daar staat ze dan, de vrouw waarvan ik dacht dat ik er bovenal altijd mee zou kunnen 

praten. Ze zwijgt over alles en heeft het in plaats daarvan over de breekbaarheid van 

de glazen. Het is zoals halfvol versus halfleeg, een halfgodin die halfmens blijkt. 

“Moet het bestek hier onderdaan?”, vraag ik. 

Zelf ben ik ondertussen niet meer dan een nulmens, of een negatiefmens, moest dat 

kunnen. 

“Ja, in dat mandje. Alles mag door elkaar.” 

Ik steek de vorken en de messen en de lepels in het mandje, alles door elkaar. 

Natuurlijk alles door elkaar, bedenk ik, geen normaal mens sorteert het bestek in de 

vaatwasmachine. Ze zei het zomaar, maar het valt me op. Ze zegt de dingen anders 

zelden zomaar. De twee makkelijk te onderhouden vloertegels vormen plots een 

moeilijk te overbruggen afstand. De laatste keer dat ik hier was, pasten we nog samen 

op dezelfde tegel, of ik stond toch op de tegel terwijl zij op het aanrecht zat. Hun 

aanrecht. Ze kijkt me stuurloos aan wanneer ik een hand in haar halfmenselijke hals 

leg. Het liefst zou ik de keuken overhoop laten tot het ochtendlicht en haar nu 

meenemen naar de zetel, haar boot weer naar mijn haven trekken, maar in die zetel 

zitten Amber en Alex te konkelfoezen over god weet wat. Door de radio kan ik het niet 



horen. Het maakt me mateloos ongerust, want wat als, wat als, wat als Alex zijn mond 

voorbij konkelfoest. 

“Hij drink wel veel, die Alex”, zegt Elena, niet helemaal zomaar. We delen dan toch 

nog dezelfde ongerustheid. 

“Hij denkt soms dat hij Jezus is, en nog meer als er ook wijn door zijn aderen stroomt”, 

zeg ik. Ze glimlacht. Dan toch. 

“Ik heb ook wel veel gedronken. Door de zenuwen.” 

“Ik ook”, zeg ik. 

We giechelen. Ik steek de laatste vork in het mandje. Ik denk aan Amber, de 

gekruisigde Amber. God, vergeef ons, want we weten niet wat we doen. 

 

Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en 
godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste 
weten en vermogen, zal nakomen. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen 
binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht 
doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan seksuele omgang met man of 
vrouw, vrije of slaaf. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in 
mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te 
allen tijde, - maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel 
ondergaan. 
 
“Is er niet zo'n eed die jij moet afleggen als arts, de eed van Hippocrates?”, vraagt 

Alex. 

“Een moderne versie daarvan, ja.” 

De GPS staat niet aan, want ik weet de weg naar waar Alex woont, en daarna kan ik 

moeiteloos verder tot ik thuis ben. De straten zijn verlaten. Ik besef plots dat ik naar de 

knokkels van mijn handen staar, en niet voor me, naar het asfalt dat door de 

koplampen en de zwakke straatlantaarns verlicht wordt. Amber. Misschien heeft ze 

ondertussen besloten de glazen af te wassen, zo moet Elena het morgen niet meer 

doen; of ze weet dat Elena het morgen sowieso niet zal doen en ze heeft zich 

neergelegd bij het feit dat de vrouw van wie ze houdt nu eenmaal Elena is. Ik herhaal 

het voor mezelf: de vrouw van wie ze houdt is Elena. Misschien liggen ze samen in de 

versleten lederen zetel de afgelopen avond te bespreken. Ze doen nu in ieder geval 

iets dat echte, normale koppels doen. Ik zie hoe het bloed uit mijn knokkels is 

getrokken. Ik hoop op ruzie maken. 

“Waarom begin je plots over Hippocrates?”, vraag ik. 

“Ik was aan het nadenken over dokters en hun moraal”, zegt Alex. 



Hij zegt het zo vlak, en juist daarin voel ik het venijn. 

“Alex, bedankt dat je dit wou doen, maar je moet het nu niet nog erger maken dan je 

het al gemaakt hebt”, zeg ik, snel, met nauwelijks verholen irritatie. 

“Erger, misschien, maar jij maakte het erg in de eerste plaats.” 

De straatmarkeringen doemen voor ons op en schieten langs ons weg. Geen ongelijk.  

“Sorry”, zeg ik, zachtjes, bevend. 

“Je moet geen sorry zeggen, je moet ermee stoppen. Je moet Elena opgeven.” 

“Dat gaat niet.” 

Hij negeert wat ik net zei. De wereld zoeft verder langs de ramen. 

“Als er een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, 

maakt het dan geluid?”, zegt hij na een tijdje. 

Ik heb geen zin in filosofie, ik voel me misselijk. En het verband met het moeten 

verlaten van Elena ontgaat me. 

“Ja”, zeg ik dan maar, om er van af te zijn. 

“Ik zou hetzelfde zeggen, zei Alex. Het hangt natuurlijk af van je definitie van geluid, of 

je geluid ziet als trillingen van de lucht, of als gehoorde trillingen van de lucht. Maar 

het is eenvoudiger als je het probleem op een andere manier formuleert.” 

We wachten voor het rode licht. Hij, de auto, ikzelf, alles mag nu gestolen worden. 

“Als iemand een relatie heeft en die persoon neukt met iemand anders, en de andere 

helft van de relatie weet dat niet, is het dan gebeurt?” 

Het blijft nog een tijdje rood, we zeggen niets.  


