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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 

hardnekkige schrijf-
microbe. Ze houdt van 

ontdekkingen en 
uitdagingen, blijft immer 

kritisch en verwonderd.

MINOU, KARMEL EN MARIA

Minou en Karmel heten ze. Mijn twee tijgers. Hele con-
versaties voeren we, maar nooit luidop. Minou is vijftien 
jaar. Gekregen van mijn jongste zoon Maarten na het 
overlijden van zijn pa, mijne Jules. Maarten wilde niet 
dat ik alleen achter bleef in dat grote huis en hij schonk 
me Minou. Later kwam Karmel, die is er nu tien. Zij was 
een cadeau van Gill. Gill was verzot op karamellen. Ze is 
nu drie jaar dood. 

Dood. 

Ja, nu kan ik het zeggen. Begra-
ven. Heengegaan. Zulke dingen. 
Niet om het te verbloemen, het 
heeft gewoon lang geduurd 
voor ik het zelf gezegd kreeg. 
Eerst zei ik ‘weg’, alsof ze nog kon 
terugkomen. Dan ‘verdwenen’, 
alsof ik haar niet meer vond. Nu 
zeg ik ‘dood’. 

Voortleven. Alleen. Voor de 
tweede keer, want na Jules moet 
ik nu ook verder zonder Gill. 
Jules was een fijne man. Niets 
op aan te merken. We hadden 
een geweldige tijd samen. Drie 
kinderen. Reizen naar Mallorca 
en een afbetaald huis. Toen plots 
een hartaanval en niet meer te 
redden. Hij was nog maar drie 
jaar met pensioen. Jules was 
weg en ik maar zoeken tussen 
de scherven van het leven dat hij mij achterliet. Ik vond 
niets. Tot ik op Gill botste. Gill met haar warme armen, 
zachte handen en lachende ogen. Ze bood troost, 
koffie en cake. Samen wijn proeven op de cursus. Een 
uitstap naar Keulen… We deden alles samen. Tenslotte 
ook ‘meer’. Woordeloos. Zo’n warm lijf. Ik schrok me een 
ongeluk die eerste nacht, maar het was zo heerlijk. 

Ik vond mezelf terug bij haar. En blijkbaar voelde ze zich 
ook goed bij mij. Ik lesbisch? Nee… Het was gewoon 
gezellig en liefdevol, anders dan met Jules. En hij was er 

toch niet meer. Gill leerde me opnieuw genieten, 
ook in de dagelijkse dingen. Ik was vergeten 
hoe dat moest, vergeten dat ik het kon. We wandelden 
de bossen plat. We aten samen. We sliepen samen. We 
gingen zelfs af en toe uit. Naar de vriendinnen, zei Gill 
dan. En de vriendinnen hadden ook vriendinnen. Na 
een tijdje begreep ik het, liefde tussen vrouwen. Wat een 
geweldige avonden, zo op ons gemak! Dansen! Dat was 
geleden van mijn trouwfeest! Op mijn leeftijd… heerlijk. 
Ik krijg er nog kriebels van als ik eraan terugdenk.   

De kinderen begrepen het 
niet. Vonden het raar. Marleen 
heb ik al vier jaar niet meer 
gezien. Ze kwam zelfs niet 
naar Gills begrafenis. Maarten 
en Vera gelukkig wel. De vrien-
dinnen waren er ook. Ja, toen 
Gill dood ging, wist ik wel wat 
vrouwenliefde was. 

Net nu ik opnieuw een beetje 
mijn draai gevonden heb in 
dat grote huis, in dat lege bed, 
zeggen de kinderen dat het 
tijd is. ”Ma, het is zover”, zeg-
gen ze. Tijd om te gaan, om 
af te sluiten. Maar ik wil niet 
afsluiten. Ik wil Gill. Waarom 
moest zij… Het is zo oneerlijk. 

Morgen moet ik dus weg. Het 
is er katholiek. Elke zaterdag 

om vijf uur spelen ze de mis. Daar heeft Marleen waar-
schijnlijk voor gezorgd, dat er een of ander heilig vrouw-
tje achter zit. Ondertussen durf ik mezelf wel lesbisch 
noemen, maar Maria vertrouw ik voor geen haar. Ik wil 
niet gaan. Ik kan er niets vertellen over Gill, want ze zul-
len me niet begrijpen. Zelfs die verzorgsters… Kunnen 
zij zich inbeelden dat ik met mijn tweeëntachtig jaar 
een man én een vrouw heb overleefd? En weet je wat 
echt mijn hart breekt? Dat Minou en Karmel niet mee 
mogen! Dus ja, mocht jij iemand kennen met plaats 
voor twee tijgers… 
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Gill leerde 
me opnieuw 
genieten, ook 
in de dagelijkse 
dingen. Ik was 
vergeten hoe dat 
moest, vergeten 
dat ik het kon


