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Het  weerzien
 N atuurlijk ken ik jou. Ik ken jou al jaren. Zo lang al dat ik niet meer 

weet wanneer of waar onze eerste ontmoeting plaatsvond. We  

lopen rond in elkaars omgeving en af en toe komen we elkaar tegen. 

Vanavond zie ik je weer. Een aangekondigd weerzien, waar ik naar uitkijk 

met kinderlijk enthousiasme. Of jij even nadrukkelijk anticipeert op mij, weet 

ik niet. Ik beeld me in van wel. Ik speculeer. 

Uiteraard zal zij erbij zijn vanavond. Zij, met wie jij al lange tijd veel deelt. 

Hoeveel? Geen idee, zo goed kennen we elkaar niet. Mocht ik dat te weten 

komen, zou mijn avond al deels geslaagd zijn. Als een volleerde detective  

bedenk ik welke receptietafel ik het beste kan kiezen, strategisch, om uit- 

eindelijk bij jullie in de buurt te belanden. Ik som voor mezelf een paar 

herkauwde onderwerpen op die mij zonder twijfel een houding geven, 

mocht er een stilte vallen. Zorgvuldig uitgekozen kleren – mijn soort casual 

chic – een tevreden oogopslag in de spiegel en een stalen ros die me naar 

de plaats van afspraak brengt. Meer heb ik niet nodig. Mijn buik loopt vooruit 

op jouw blik.

Daar sta je dus. Je draagt een hemd, een broek en een vestje, even sierlijk als 

stoer. Wat ik – goh, soms ben ik toch een durfal – ook tegen je zeg, bij wijze van 

ijsbreker. Jouw knipoog naar me doet me blozen en ik hoop dat je het niet ziet. 

Maar jij ziet zulke dingen. Ik licht op en je glundert. Jouw aandacht voor mij is 

onverwacht. Minder vrijblijvend, minder onschuldig en minder toevallig dan ik 

me al die jaren had voorgehouden. Jij ziet me. Dus toch. Alle droombeelden, 

die ik zorgvuldig bewaar als gekoesterde scènes uit een film noir, lichten op in 

kleur. Ik beeld het me in. Ongetwijfeld. Zij is er immers bij. Ze staat naast jou, 

met in haar ogen iets van ‘zij en ik, wij hebben elkaar gevonden’. Ze lijkt tevre-

den, gesetteld. Saai geluk. Jouw flirterige blik maakt me iets anders duidelijk. 

Mijn buik woelt als een vulkaan. Straks kook ik nog over. 

Je kijkt naar me. Indringend. Dan sterven geroezemoes en muziek weg. 

Die ene fantasie neemt het over. Jij en ik zijn alleen. We staan tegenover 

elkaar. Langzaam knoop ik je hemd los. Ik zie je buik en de aanzet van je 

borsten. Ik wil kijken. Naar hoe mijn vinger over jouw huid een spoor trekt en 

bijna onmerkbaar je poriën een voor een beroert. Alsof ik de wind ben en jij 

het gestreelde graan. Kippenvel. Ik zoen je niet. Nog niet. Ik geniet van het  

effect dat ik heb op jou. Gisteren bedacht ik zelf nog je verlangende ogen, 

vanavond kijk je echt naar me. Tijd en ruimte vervagen. Gevaarlijk terrein. Ik 

wil jou meer dan ik me kon voorstellen. 

Een vallend dienblad schudt me wakker. Onze blikken laten elkaar los. Jij 

kijkt de zaal in. Ik, omdat ik het toch niet helemaal koosjer vind, kijk naar 

haar. Ze lijkt niets in de gaten te hebben. Ze is druk in gesprek met een  
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andere tafelgenoot. Dan volgt de scène die ik niet meer uit mijn hoofd zal  

krijgen. Dat weet ik niet op dat moment, maar later zal het me pijnlijk duide-

lijk worden. De volgende seconden zullen zich uitrekken tot ze een hele 

avond kunnen vullen. Elk detail zal uitgroeien tot een op zichzelf staande 

hoofdlijn en betekenis krijgen. Jouw hand en de beweging die ze zal maken, 

jouw schouder die langzaam naar voor zal komen en het gewicht van je  

lichaam dat zich van de ene naar de andere voet zal verplaatsten. Nog 

later zullen de dingen die me op dat moment niet opvallen, komen  

bovendrijven. Een haarlok, je wenkbrauw, je mond. Deze momenten zullen 

schaamteloos veel plaats innemen en andere herinneringen verdrukken 

naar de uithoeken van mijn geest. Liefde snijdt. Ook in al wat geweest is. 

Je hand schuift langzaam over tafel. Even verwacht ik dat je naar me zal 

kijken, maar dat doe je niet. Je kijkt naar haar. Zij ziet niet wat we doen, en 

dat is de bedoeling. Ik volg je als een spiegelbeeld. Mijn hand kruipt over 

het tafelkleed. Langzaam. Vertraagd. Ongeveer in het midden van de tafel 

ontmoeten onze vingers elkaar. Het voelt als een elektrische schok. Want 

– laat ons eerlijk zijn – dit is onze eerste aanraking van de avond. Twee van 

je vingers duwen mij een propje papier toe. Drie van mijn vingers  

nemen het stevig vast. Trillend, maar even traag als daarnet, trek-

ken we allebei onze handen terug. Jij bent naar haar blijven kijken, 

goed wetende dat ik exact zal doen wat je van me verwacht. 

Als ik mijn hand uiteindelijk in mijn andere hand leg en 

het propje papier als een breekbaar ei vasthoud, beef 

ik te hard om nog naar jou te kijken. Ik draai mijn hoofd 

naar links om geveinsd onverschillig de zaal in te turen. 

Met al mijn zintuigen heb ik je handelingen waargenom-

en en vastgelegd. De rest van de avond breng ik door 

aan andere tafels met andere mensen. Ik ben er nog 

maar half bij. Ik kan me er niet toe brengen naar het 

propje te kijken zolang jij er nog bent. Het besef  

dat dat papiertje mijn toekomst zal bepalen, is on-

draaglijk. Een telefoonnummer? Een kattebelletje? 

Een liefdesverklaring? Alleen het schemerdonker van 

mijn huis mag getuige zijn van de boodschap. Het briefje 

kriebelt in mijn palm, ik durf het niet los te laten. Ik neem 

het ook niet te stevig vast, want het zweet van mijn hand 

zou de letters kunnen uitvegen. Jij, en zij, vertrekken op 

een respectabel uur. We nemen geen afscheid, maar dat 

vind ik niet erg. Je woorden in mijn hand, dat is meer dan 

 ik me kan wensen. Tien minuten nadat jij en zij vertrokken 

zijn, fiets ik naar huis. Naar dat schemerdonker. Met de nachtwind op mijn 

gezicht en het stadslicht dat speelt met mijn schaduw. 

Thuis manoeuvreer ik mijn fiets door de te smalle deur naar binnen. 

Het pedaal slaat tegen de deurlijst. En tegen mijn scheen. Dan laat ik 

alles vallen. Mijn sleutels, mijn rugzak. Ik grabbel in mijn zak en haal het  

propje eruit. Ik ontvouw het traag, trillend. Mijn benen zijn week en  

onzeker. Mijn buik plakt tegen mijn ribben, ik houd mijn adem in.

Drie woorden. Het schemerdonker leest sneller dan ik. 

‘Laat mij los’, staat er. 

Ik val. De muur vangt me op. 

'Jouw knipoog naar me

doet me blozenen ik hoop dat je 
het niet ziet '


