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Dit verhaal begint met kerstmis. Buiten in de oude straten ligt een dik 

pak sneeuw. Op de vensterbanken tegen de ruiten stapelen zich de witte 

hemelvlokken op tot romantische, driehoekige hoopjes. Binnen in het 

huis is het warm en gezellig. Het hele gezin is er. Vader, moeder en de 

drie kinderen; Jean, Marijke en Pim. Pim is de jongste, een nakomertje, 

een kind met het syndroom van Down. Pim mag de ballen in de met 

zilveren kralen en glinsterende lichtjes versierde kerstboom hangen. 

Iedereen houdt van Pim. Pim houdt van iedereen. 

 

Op een andere plek in een andere tijd. 

“Maar het is toch wel mogelijk? Ik bedoel, dat hij helemaal verandert en 

precies wordt als andere kinderen die …” 

“Er zullen een heel aantal operaties nodig zijn. Operaties waarvan enkele 

nog nooit eerder zijn uitgevoerd. Geen enkele operatie is zonder risico en 

zeker in dit geval zal ik niet kunnen garanderen dat elke ingreep 

succesvol zal zijn. Tevens moet je rekening houden met de lange 

herstelperiodes die na iedere ingreep nodig zijn. Dan ligt het er 

bovendien aan hoe ver je wilt gaan. Niet alles wat mogelijk is, lijkt me 

ook noodzakelijk of wenselijk. De materie is heel complex. Ik zal erover 

moeten nadenken. En ik zal heel wat vakliteratuur moeten raadplegen. 

En als je over een vergaande graad van perfectie praat, zullen mogelijk 

bepaalde hulpmiddelen ontworpen en geconstrueerd moeten worden. 

Wat je wilt, is bepaald niet alledaags te noemen. Maar dat is juist de 

reden dat het voor mij als arts buitengewoon interessant kan zijn. Niet 

alleen vanuit fysiologisch oogpunt. Vooral de psychologische 
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consequenties ervan boeien mij. Uiteraard zou ik het hele proces blijven 

volgen vanaf het begin tot … wie weet hoe lang.”  

“Ik ben naar jou toe gekomen, Gerard, omdat ik weet dat jij open staat 

voor dit soort ideeën. En ik weet dat jij een bijzonder knap chirurg bent.” 

“Ik zeg nog niet definitief toe, maar ik ben, om het zo maar eens te 

zeggen, gefascineerd. Ik zal het trouwens ook bespreken met mijn vrouw 

Ria. Zij is mijn assistente en anesthesist.”  

Barend tilt zijn glas omhoog. Een moment staart hij in het warme hart 

van zijn cognac. “Op ons project.” 

“Op je armzalige zoon, Barend.” 

Barend heeft zijn glas nog maar half leeg of hij zet het naast zich op het 

bijzettafeltje en staat op. “Goed, ik ga maar weer eens.”  

“Barend, ik zal er vannacht goed over slapen en als ik er morgenochtend 

nog steeds in geloof, ga ik aan het werk met het verzamelen van 

informatie.”  

“Mooi. Ik ga er van uit dat je morgenochtend zelfs nog meer overtuigd 

bent. Mooie sculptuur, trouwens. Nieuw?” Barend tikt met zijn 

verzorgde nagels tegen de donkerblauwe glazuur van een keramische 

figuur.  

Het kantoor van Gerard Peters is groot. De wanden zijn gevuld met 

vakliteratuur, romans, boeken over psychologie, filosofie, wetenschap en 

wat al niet meer. Ook het zware bureau is gevuld met naslagwerken en 

paperassen. De hoek waar Gerard zit, is ingericht met een salontafel en 

twee fauteuils. Alles zoals het een man van Gerard’s positie betaamt. 

Een vreemde, kleine wereld in dit werkinterieur vormt echter een één 

meter zestig hoge figuur, die op de rand van een rond tapijt staat en in 

een driedelige kapspiegel staart. 

“Ja, onlangs gekocht van een kunstenares. Niet goedkoop, maar ik vind 

dit beeld briljant.” Gerard komt veerkrachtig uit zijn fauteuil overeind, 

gaat voor zijn nieuwe aanwinst staan en zucht. “Prachtig. Zoiets geeft 

het leven zin.” 

De sculptuur stelt een mensfiguur voor. Een diepblauwe, glanzende man 

met brede borst en brede schouders. De benen, dik als boomstammen, 

zijn afgezaagd bij de knieën. De armen zijn afgezaagd bij de oksels. Het 

hoofd mist een gezicht en is hol. Het lijkt in feite meer op een dik, hard 

duikerspak of een soort supermankostuum dan op een mens. Zo diep 

blauw als de buitenkant is, zo fel geel is de binnenkant van de holle 

figuur. Rond zijn ontbrekende gezicht loopt een witte lijn met een rode 

lijn erin. Deze wit-rode lijn maakt op het hoofd twee spitse lijnen naar 

achteren. 
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“Zo klassiek en tegelijk zo verdomd modern, vind je niet? Wat een 

kracht! Kijk die stoere rug. Wat een kracht heeft dat wijf erin gelegd.” 

Barend loopt om het beeld heen en bekijkt goedkeurend de rug. Hij 

knikt. Dan stapt hij weer terug. “De voorkant is ook prachtig. Doet me 

denken aan van die comix-boekjes die ik vroeger als kind stiekem las. 

Stille kracht, dat is het. Alsof je zo’n held ziet, in zichzelf gekeerd. Met 

niemand iets te maken. Boven alle kleine volk verheven en niemand kan 

hem raken. Wie hij werkelijk is en wat hij doet, begrijpt geen mens. En 

toch doet hij het. Alleen. En wat er ook gebeurt, hij vervolgt zijn weg, 

zijn eigen weg.” Barend grijnst om zijn imitatie van een comixtekst. 

Gerard klopt Barend zacht op de schouder. In zijn linkerhand bungelt 

losjes zijn glas. “Tja, ik heb nou eenmaal oog voor kwaliteit, kerel. En 

als ik kwaliteit zie, moet ik die hebben. Je kunt jezelf niet genoeg 

verwennen. Neem het ervan voordat iemand anders het van je neemt, zeg 

ik altijd maar.” 

Barend lacht. “Je hebt gelijk. Maar kom, ik moet nu toch maar eens 

gaan. Ik kan niet wachten Elselien te vertellen dat je mijn plan een kans 

geeft.” 

Barend loopt de hal in. “Ik bel je morgenavond.”  

Gerard draait zijn rug naar Barend toe, neemt een slok van zijn cognac 

en zwaait, zonder om te kijken, naar Barend, die de voordeur opent en 

naar buiten stapt. Als de deur in het slot valt, zit Gerard alweer in zijn 

bruine, leren fauteuil.  

“Ingewikkeld, maar interessant.”  

Hij blijft nog lang zitten nadenken voor hij die avond naar bed gaat. 

 

2 

 

Elselien zit met kaarsrechte rug op de Italiaanse stoel. In haar handen het 

jasje van haar tweejarige zoontje. Ze staart naar buiten naar de vijver met 

zijn riethalmen. De halmen wuiven nat in de regen, die duizenden cirkels 

in het water slaat. De lucht verloopt van grijs tot donkerpaars. Het gras 

in het kleine privé-parkje ligt er koud bij.  

Elselien is eenendertig. Het is een aantrekkelijke vrouw. Ze heeft 

donkerbruin, niet te dik, lang haar, enigszins golvend. Een slank, 

afgetraind lichaam. Elselien vind haar voorhoofd eigenlijk net iets te 

hoog en haar voortanden, hoewel prachtig wit en symmetrisch, zijn net 

een tikkeltje te groot. Daarom sluit ze als ze lacht vaak haar lippen over 

haar tanden, waardoor twee lijnen vanaf haar mondhoeken omhoog 

lopen naar twee ronde wangbilletjes die haar duidelijk aanwezige 
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jukbeenderen bedekken. Haar wenkbrauwen zijn van nature al dun, maar 

worden met regelmaat nog uitgedund en scherp gehouden. Elseliens 

amandelvormige ogen zijn zonder twijfel de meest opvallende van haar 

gelaatskenmerken. Ze zijn groen. Geen koel groen, geen berekenend, 

beheersend groen. Het is een zenuwachtig groen. Een haast onmerkbare 

trilling lijkt voortdurend in Elseliens ogen aanwezig, alsof ze met moeite 

het panische in haar wezen kan controleren en binnenhouden. En het is 

deze imbalans die weliswaar de hele tijd in balans lijkt te zijn, waarop 

Barend bij Elselien gevallen is. Elselien heeft in het verleden zoveel 

mannen gehad, voordat ze Barend leerde kennen. Maar nooit had ze van 

één van hen gehouden. Barend bleek echter anders dan iedereen die ze 

eerder ontmoet had. Barend leek haar vanaf het eerste moment dat ze 

elkaar waren tegengekomen volledig aan te voelen en te begrijpen. 

Totdat ze Barend ontmoette dacht ze dat ze anders was dan andere 

mensen. Soms dacht ze dat ze niet normaal was. Maar Barend was als 

zij. Nee, Barend was beter dan zij, verder. Met hem voelde ze zich zo 

verbonden als twee zielen zich maar verbonden konden voelen en 

tegelijkertijd ervoer ze Barend als een soort leermeester. Ook al was 

Barend maar drie jaar ouder dan zij.  

Toen Elselien merkte dat ze zwanger was, kreeg ze een hysterische 

aanval. Afschuw vervulde haar als ze maar dacht aan een ander wezen 

dat in haar zou groeien en waar ze de rest van haar leven voor zou 

moeten zorgen. Elseliens eerste en diepste wezenstrek was namelijk 

egoïsme. Een egoïstisch kreng was ze heel haar leven al geweest. Er was 

dan ook geen seconde twijfel in haar hoofd dat ze abortus zou laten 

plegen en ze wist ook zeker dat dit Barends gedachte over de zaak zou 

zijn. Maar Barend zweeg een tijd lang nadat Elselien hem verteld had dat 

ze zwanger was. Toen glimlachte hij. “Eruit!,” had Elselien 

geschreeuwd. “Weg uit mijn lichaam, het moet d’r uit.” Ze was helemaal 

overstuur. Het voelde voor haar alsof een buitenaards wezen in haar 

lichaam was gedrongen en haar nu van binnenuit begon aan te vreten. 

Maar Barend had haar vastgepakt. “Nee, Elselien, we gaan ons kind niet 

doodmaken. Je moet het uitdragen. Ik wil dit kind van jou.” Barend had 

Elselien recht in haar ogen gekeken en hij had met de hem eigen 

autoriteit beslist dat dit kind zou leven. Het was vreemd, maar vanaf het 

moment dat Barend “nee, Elselien” had gezegd, was de zaak beslist en 

bezegeld. Elseliens angsten of wensen legden geen enkel gewicht in de 

schaal. Het kind zou geboren worden. 

Elselien had altijd een goed figuur gehad. Maar door de zwangerschap 

en de bevalling had ze flink aan schoonheid en elegantie in moeten 
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boeten. Geen enkele keer kon Elselien meer in de spiegel kijken, zonder 

van zichzelf te gruwen en zonder haar baby Binno daarvan de schuld te 

geven. Barend, die sinds jaar en dag naar de fitnessclub ging om de 

spieren van zijn lichaam uit te bouwen en op peil te houden, nam 

Elselien daarom mee naar zijn sportclub Shape. Vanaf de eerste dag dat 

Elselien daar kwam, was zij de fanatiekste sportster die er trainde. 

Binnen korte tijd had ze haar figuur terug en begon ze te werken aan 

haar spierbouw. Ze lette erop dat ze, ondanks de geprononceerde 

spiermassa’s die ze kweekte, er toch uitermate vrouwelijk uit bleef zien. 

Ze kleedde zich altijd sexy zodat haar slanke taille, haar mooie borsten 

en haar fraaie benen benadrukt werden. 

En ook nu Elselien zit te wachten tot haar zoontje uit de operatiekamer 

komt, lijkt het eerder alsof ze wacht op de limousine die haar naar een 

chique feest zal brengen. 

“Hij is in goede handen, Elselien. Ik weet zeker dat de operatie zal 

slagen.  

Elselien draait haar hoofd om naar Barend. Ze glimlacht, maar haar 

gezicht staat gespannen.  

“Je hebt toch geen twijfels?” vraagt Barend op wat haast een 

bestraffende toon lijkt. 

“Nee, nee, natuurlijk niet,” antwoordt Elselien. “Ik hoop alleen maar dat 

het goed gaat. Het is tenslotte de eerste operatie.” 

“Ja, de eerste.” 

Barend straalt bij de gedachte aan hoe Binno langzaam zal veranderen 

door de operaties.  

“En het gaat niet alleen om de operatie. Dat moet je in gedachten 

houden. Het gaat er vooral om hoe we hem deze hele tijd begeleiden.” 

Elselien staart weer naar buiten. Barend staat op uit de fauteuil waarin 

hij zit. Hij loopt naar Elselien toe en pakt haar kin vast met zijn sterke 

rechterhand. “Hee, het lijkt wel of je er niet blij mee bent.” 

“Hè? Oh, nee, nee ik zat aan onze vakantie te denken. Hoe lang we die 

nu moeten uitstellen. Het is zo’n ontzettend kutweer hier. Ik wou dat we 

in Brazilië zaten.” 

Elselien pakt Barend’s pols vast en duwt zijn arm zacht weg van haar 

gezicht. “Weet je nog, zoals vorig jaar.? Estrela de Agua. Wat een 

paradijs. Ach, hoe mis ik de caipirinha. Nergens word ik zo heerlijk 

dronken van als van caipirinha. En de lokale dansavondjes, de forro’s.” 

Barend glimlacht. “Ja, inderdaad, hoe heten ze ook alweer? De mela 

cuece’s, de gevaarlijke avondjes, wat zoveel wil zeggen als het oplopen 

van een natte onderbroek. Geweldig.” 
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Barend droomt zelf bijna weg bij de gedachte aan die paradijselijke tijd. 

“Maar we moeten nu denken aan wat er met Binno gebeurt, schat. Straks 

kunnen we hem zien. Het zal niet lang meer duren.” 

Elselien kijkt Barend aan. “Tuurlijk, schat, sorry. Het is alleen… het is 

zo’n nare plek hier. Zo’n privé-kliniek heeft zo’n rotsfeer.” 

“Alle klinieken hebben een rotsfeer. Maar denk je eens in hoe het voor 

Binno moet zijn. En hoe vaak zal hij hier nog terug moeten komen voor 

al die vreselijke operaties? Hoe traumatiserend zal deze plek niet voor 

zo’n klein kind zijn? En al die pijn die hij moet lijden na die bezoeken 

aan Gerard.” 

“Ja, je hebt gelijk. Daar moet ik maar aan denken. Maar ik weet niet of 

ik het aankan om elke keer mee hiernaartoe te komen, Barend.” 

“Dat hoeft ook niet. Volgende keer breng ik hem wel alleen. Dat is 

misschien beter ook.” 

“Jij lijkt altijd zo koel, Barend. Ik wou dat ik dat kon leren.” 

“Jij bent perfect zoals je bent.” Barend kust Elselien op haar lippen. “Je 

weet dat ik van je vibrerende persoonlijkheid houd. Mensen die niet 

trillen vanbinnen zijn wat mij betreft dood. Je moet trillen.” 

Op dat moment gaat de deur open en dokter Peters komt met een brede 

lach op zijn gezicht de kamer binnen. Hij houdt zijn armen gespreid 

alsof hij Barend en Elselien wil omarmen.  

“Ik mag wel zeggen dat de operatie geslaagd is.” 

Barend kijkt Elselien aan met een haast triomfantelijke blik in zijn ogen. 

“Binno is nog onder narcose. Hij maakt het goed. Alles is goed gegaan. 

Over een half uurtje mogen jullie hem zien. We moeten natuurlijk 

afwachten hoe alles heelt. Maar ik denk dat het heel mooi wordt. Er 

zullen geen zichtbare littekens overblijven. Dat was belangrijk. Dus ik 

denk dat als de zwellingen weggetrokken zijn en alles een beetje 

normaal verloopt, de eerste stap succesvol is gezet.” 

Barend loopt naar de dokter toe en schudt zijn hand. “De eerste stap…, 

ik kan niet wachten tot we hem kunnen zien. Jij Elselien?” 

Elselien knikt. 

“Jullie zullen wel in de zenuwen hebben gezeten, kan ik me voorstellen,” 

reageert dokter Peters, terwijl hij naar de kleine bar in de hoek van de 

kamer loopt. “Hebben jullie je drankje al op, ik zal even bijschenken, 

goed?” 

Terwijl de dokter het whiskyglas van Barend nog eens navult, wordt hij 

door Elselien gadegeslagen. Een lange, wat dunne man. Een schril 

contrast met haar Barend. Goed, dokter Peters is een knap chirurg en hij 

ziet er gesofisticeerd uit. Hij is altijd zeer goed gekleed en zijn leeftijd 
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van zevenenzestig zie je hem niet aan. Maar Barend straalt lichamelijke 

kracht uit. Over zijn hele persoon. Hij is vitaal en mannelijk. Zijn korte, 

zwarte haar krult om zijn gebruinde gezicht. Barend heeft brede kaken 

en een mooi gevormde neus. Zijn mond is welgevormd en hij heeft 

mooie ogen. Hoewel Barend een sympathiek, open gezicht heeft, is het 

moeilijk ervan af te lezen wat hij werkelijk denkt. Van de andere kant is 

Barend een man die weet met wie hij van doen heeft als hij een paar 

zinnen met die persoon gewisseld heeft. Barend kleedt zich met 

uitzonderlijke klasse. Zijn dure maatkostuums verhullen zijn 

spierbundels, maar accentueren zijn welgevormde postuur. Het enige 

sieraad dat hij draagt is een horloge van Piaget, uiterst simpel van 

vormgeving, maar zeer kostbaar. Elselien kan zien dat dokter Peters ook 

in zijn jonge jaren nooit had kunnen tippen aan Barends kracht en 

uitstraling. 

Barend was de naam van Gerard Peters tegengekomen nadat hij een 

artikel in een tijdschrift had gelezen. Daarin werd geschreven dat in 1999 

bekend was geworden dat in 1960 Baby’s en jonge kinderen met het 

Downsyndroom die in inrichtingen woonden, door Britse artsen als 

proefkonijnen waren gebruikt om een experimenteel vaccin tegen 

mazelen te testen. En dat scheen nog maar het topje van de ijsberg te zijn 

van wat er met die kinderen was aangericht. Nadat Barend dat artikel 

had gelezen, had hij proberen uit te vinden wie die artsen waren. Hij was 

er toen achter gekomen dat zich onder de Britse artsen ook een jonge 

Nederlandse dokter bevonden had. Dat was dokter Gerard Peters. Deze 

leefde toen alweer een hele tijd in Nederland en voerde zijn eigen privé-

kliniek.  

 

“Goed. Het helingsproces zal bij deze operatie niet zo ontzettend lang in 

beslag nemen. We kunnen vrij snel, ik stel voor over een maand, 

doorgaan met de volgende stap. Proost.” Dokter Peters neemt een slok 

van zijn whisky. “Hebben jullie ondertussen nagedacht over wat jullie 

nou precies wel of niet gedaan willen hebben? Barend, jij en ik hebben 

natuurlijk al wat dingen besproken in het verleden.” 

“Nou, in ieder geval het gezicht voor zover mogelijk. Da’s het 

belangrijkste, dat hij er goed uitziet. Al het andere wil ik nog uitvoerig 

met jou bespreken.” 

“Mooi, Barend, dan maken we gelijk een afspraak voor, wat mij betreft, 

over drie dagen, donderdag om elf uur, okee? Dan halen we Binno’s 

verband er eerst af en praten we daarna verder.” 
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“Nee, elf uur kan ik niet,” antwoordt Barend. “Dan moet ik naar de 

Shape. Half een, akkoord?” 

“Akkoord. Kom dan gaan we nu jullie Binno bekijken.” 

 

Als dokter Peters het recovery-kamertje binnen loopt en naast het voor 

het kleine kind te grote bed gaat staan, lijkt hij een kunstenaar die zich 

vol trots naast zijn pas voltooide kunstwerk opstelt. Hij kijkt vol 

verwachting naar de gezichten van de ouders. Maar Barend en Elselien 

zeggen niets. Een minuut lang is het doodstil in het kamertje.  

In het bed ligt een klein hoopje van een kind. Het gezichtje rond de ogen 

ingepakt in verband. Alleen de middelste stukjes van de ogen zijn open 

gelaten. Er is duidelijk te zien dat de oogleden zwaar opgezwollen zijn. 

Slangetjes lopen uit het kleine neusje en blauwe en rode vlekken komen 

vanachter het witte gaas tevoorschijn.  

Elselien voelt dat ze een beetje misselijk in haar maag wordt . Ze wendt 

haar gezicht af van haar kind. Barend glimlacht terwijl hij naast het bed 

van Binno gaat staan. Hij buigt zich voorover om zijn zoontje van 

dichtbij te bekijken. Op dat moment opent het jongetje langzaam zijn 

gezwollen oogjes tot een minuscuul stukje van de pupil door een smal 

spleetje naar buiten tuurt. 

“Je lijkt wel een klein boksertje dat net zijn wedstrijd verloren heeft, 

jochie,” fluistert Barend.  

“De zwelling trekt over een dag of vier vijf langzaam weg. Daarna zal 

het nog een week duren eer het blauwe helemaal begint te verdwijnen.” 

De dokter kijkt naar Elselien, die met haar rug tegen de muur staat. Haar 

aandacht wordt getrokken door een blonde vrouw in een 

verpleegstersjurk die net de kamer binnenkomt. 

“Hoe gaat het met ons patiëntje, schat?” vraagt dokter Peters aan zijn 

vrouw. Het is een vrouw van een jaar of vijftig met een onsympathiek, 

hard gezicht.  

“Je hebt je werk goed gedaan, het gaat naar verwachting goed met hem. 

Hij is nog suf en slaperig van de operatie. Het kan zijn dat hij dadelijk 

nog wat overgeeft van de anesthesie. Maar verder zijn er geen 

complicaties. Ze kunnen hem wat mij betreft gelijk meenemen.” 

“Kan hij niet nog een dagje blijven?” reageert Elselien verschrikt. “Ik 

bedoel, hij ziet er nog zo slapjes uit en jullie kunnen hem beter 

verzorgen. Stel dat dat verband eraf gaat tijdens de reis?” 

Ria kijkt Elselien met een afkeurende blik aan. “Dat verband heb ik er 

zelf opgedaan. Dat gaat er niet vanaf. Wij kunnen hier verder ook niets 

voor hem doen. Hij zal nog wel een aantal uren slapen. In die tijd kunnen 
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jullie hem naar huis vervoeren. En straks als hij wakker is, geven jullie 

hem de pijnstillers die ik jullie meegeef en laat je hem veel drinken. De 

rest is aan jullie.” 

“Het lijkt allemaal erger dan het is,” komt dokter Peters tussenbeide. “De 

nacht mag misschien nog wat zwaar worden. Maar daar hebben jullie de 

pijnstillers voor. En morgen zal het alweer wat beter gaan.” 

Barend knikt. Hij tilt zijn zoontje met dekens en al op, slaat de dekens 

goed om hem heen en loopt in de richting van de deur. “Komt wel goed, 

hoor. Ik zie je overmorgen, Gerard, zoals afgesproken. Bedankt alvast, 

kerel. Ria, jij ook bedankt.” 

Ria knikt met een zure glimlach in de richting van Barend.  

Als Barend met Binno in zijn armen in de richting van zijn Jaguar loopt, 

kermt het jongetje stilletjes.  

“Rustig boksertje, we gaan naar huis. Daar kun je uitslapen. Dit is de 

eerste dag van een boeiend leven, mijn zoon.”  

Hij legt het kind op de achterbank. Barend en Elselien stappen in en 

gedrieën rijden ze huiswaarts. 

 

3 

 

“En Barend, hoe is het gegaan, de afgelopen dagen?” 

“Goed, goed,” antwoordt Barend. “We moesten alleen goed op hem 

letten, omdat hij het verband er zelf af wilde halen. En hij begon als een 

wild varken te krijsen toen we vandaag jouw oprit opreden.”  

Tussen de repen verband kijken twee doodsbenauwde oogjes naar de 

dokter. Binno staat bij de ingang van dokter Peters’ kantoor, met zijn rug 

vast tegen de deurstijl aan gedrukt. 

“Kom eens hier, jochie,” zegt Gerard Peters vriendelijk.  

Maar Binno blijft staan waar hij staat. Zijn kleine knietjes trillen. 

De dokter strekt zijn armen uit in de richting van het jongetje. “Ik doe je 

geen pijn. Vandaag gaan we eens kijken hoe mooi je bent geworden.” 

Als Barend zijn zoontje een wenk geeft, begint Binno langzaam in de 

richting van de dokter te schuiven. De dokter tilt Binno op en neemt hem 

mee naar een kamertje waar een eenvoudig, hard bedje op wielen staat. 

“Zo, ga hier maar zitten, dan komt de zuster zo om je verband weg te 

halen.” Hij gaat weg en komt terug met zijn echtgenote, die een witte 

ijzeren doos draagt.  

Binno kijkt met bange oogjes vanuit zijn verband naar de doos en dan 

naar het strenge gezicht van de vrouw. Twee traantjes vullen zijn oogjes, 
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maar hij maakt geen enkel geluid. Dan begint de vrouw zonder een 

woord te zeggen aan haar werk. 

“Kijk, het is natuurlijk nog allemaal vreselijk opgezwollen, maar je kunt 

wel al zien hoe mooi de oogleden hier omhoog lopen.” Dokter Peters 

wijst aan hoe de oogspleet haar lijn vervolgt. “Je ziet nog de naden lopen 

waar we ze hebben losgesneden. Maar ik ben persoonlijk erg trots op de 

hechtingen. Straks zul je van de operatie helemaal niets meer zien. En 

het gaat om de vorm. Subliem. Het is werkelijk goed gelukt.”  

Barend kijkt gebiologeerd naar de ogen van zijn zoontje. “Ja, inderdaad 

fantastisch. Ik ben erg benieuwd naar hoe het er uitziet zonder die 

zwelling.” Hij draait zich om naar de dokter. “En ik kan niet wachten tot 

we het volgende kunnen doen.” 

“Geduld, geduld, kerel,” reageert de dokter. “Ik begrijp je enthousiasme, 

maar je kunt niet teveel te snel achter elkaar doen. En ik moet de 

volgende operatie ook nog voorbereiden. Maar kom, we bespreken de 

rest in mijn kantoor. Ria, zet jij het joch in de speelhoek neer? En haal 

d’r even iemand bij die op hem let, ja?” 

 

Gerard leidt Barend naar zijn kantoor. Hij gaat zelf achter zijn bureau 

zitten. Barend neemt plaats in een van de stoelen aan de andere kant van 

het bureau. 

“Zoals je zag, Barend, loopt de oogspleet bij beide ogen heel mooi 

vanuit de neus naar de zijkant van het hoofd in de juiste hoek. En als 

straks de zwelling weg is, zie je hoe het bij de binnenooghoek ook heel 

erg mooi is geworden. Dat versterkt het effect nog dat we wilden 

bereiken.” Gerard krabbelt iets op een blaadje en schuift het naar Barend 

toe. “Zo ongeveer zal het dadelijk worden. En ik dacht als volgende de 

tong aan te pakken. Maar dat is een stuk ingewikkelder. Wat ik van jou 

wil weten, Barend, is hoe ver je wilt gaan. Wat wil je aan Binno 

veranderen en wat niet? Je weet wel ongeveer wat de uiterlijke 

kenmerken zijn van een mongooltje of een kind met het Syndroom van 

Down. Maar als ik uitvoeriger inga op de verschillen tussen zo’n kind en 

een gezond kind, komt er heel wat meer bij kijken. Laten we ze eens 

bekijken, te beginnen met het gezicht. De oogleden hebben we nu 

gedaan. Die vormen mede het belangrijkste en opvallendste verschil met 

een gewoon kind. Vaak komt bij een Downsyndroomkind troebelheid 

van de lens, bijziendheid en aanvankelijk scheelzien voor. Daar moeten 

we te zijner tijd ook nog eens naar kijken. Dan is er natuurlijk de tong. 

Die is bij een kind met het Downsyndroom vaak te groot voor de over 

het algemeen wat kleinere mond van zo’n kind. Niet alle medici zijn het 
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erover eens dat de tong bij allemaal te groot is. Veel mongooltjes hebben 

namelijk de gewoonte om hun mond open te houden en hun tong uit te 

steken. Soms kan dit ook komen door vergrote amandelen of door 

spierslapte. In ieder geval hebben mongooltjes die kenmerkende open 

mond en uitstekende tong. Daarnaast hebben ze, maar dit treedt meestal 

pas rond het vierde jaar op, dwarse groeven in hun tong en vergroting 

van de smaakknopjes, maar dat lijkt me voor ons niet relevant.” 

“De tong, ja, daar wil ik absoluut iets aan gedaan hebben,” reageert 

Barend op de uitleg van de dokter. “Cruciaal.” 

“Goed, zo zie ik het ook,” zegt Gerard, “alleen is het niet zo simpel. 

Maar daar hebben we het later over. Ik ben daar mee bezig. In ieder 

geval kun je deze kinderen met een aantal trucs en therapieën, die de 

ouders zelf kunnen toepassen, leren hun tong binnen te houden. Net zo 

kun je met na-aapspelletjes een kind leren zijn tong uit te steken.” 

“Ik heb Elselien al verteld dat een groot deel van het werk bij ons zal 

liggen.” 

“Een heel groot deel, mag ik wel zeggen,” vult Gerard aan. “Het is 

voorts niet alleen de tong die anders is aan de mond van mongooltjes. 

Hun lippen zijn meestal sterk gegroefd, maar dat is pas op latere leeftijd 

en het komt omdat ze met hun uitstekende tong hun lippen steeds nat 

maken. Dus dat gebeurt automatisch. Hun tanden zijn ook nog eens 

anders. Het melkgebit is veel later volgroeid dan bij andere kinderen en 

ze hebben veel eerder en veel erger last van tandvleesontsteking, vooral 

als er niet goed wordt gepoetst. De aantasting van het tandvlees kan al 

rond het derde levensjaar beginnen en kan verlies van tanden 

veroorzaken. Bij dertig procent van de mongolen blijkt door aangeboren 

afwijkingen de buitenste snijtand van het blijvende gebit aan de 

bovenkant te ontbreken. Ze hebben soms kleinere tanden, soms minder 

tanden en soms abnormaal gevormde tanden en ze hebben botverlies.” 

“De tanden kan ik zelf bijhouden,” merkt Barend op. 

“De oren,” gaat Gerard verder. “Door vocht in het middenoor of andere 

redenen heeft zeker de helft een verminderd gehoor. De huid en het haar; 

mongooltjes hebben vaak een rimpelige huid, vooral op de handen en de 

voeten. Het lijkt me dat we daar niet echt iets aan kunnen doen. Het 

hoofdhaar is vaak dun en zacht. De kleur kan alle kanten op, maar 

krullen of golven zie je maar zelden.” 

Barend lacht. “Da’s een taak voor de coiffeur, makkelijk zat.” 

“Wat moeilijker te veranderen is,” vervolgt Gerard zijn verhaal, “is dat 

de buik van een mongooltje vaak vooruit steekt. Waarschijnlijk door 

slapte van de spieren. En mongolen hebben over het algemeen nogal 
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eens last van overgewicht als ze volwassen zijn. Dit kan komen door een 

slechte werking van de schildklier. Over het algemeen worden ze ook 

niet zo groot als de gemiddelde normale mens. Dan hebben we nog de 

geslachtsorganen. Bij jongens komt het vaker dan normaal voor dat de 

zaadballen of tenminste één ervan niet indaalt. Verder is hun zaad altijd 

steriel. Ze kunnen geen kinderen verwekken.” 

“Een geluk bij een ongeluk, maar wel een punt van belang voor waar het 

onze Binno aangaat,” onderbreekt Barend Gerard’s verhaal. “Maar ga 

verder.” 

“Goed, het is een vrij lange opsomming, maar zo meteen kunnen we d’r 

wat punten uithalen. De voeten en handen zijn vaak kort en breed. De 

pink is vaak klein en krom naar de andere vingers toe. Een detail, ik weet 

niet hoe perfect je Binno wilt maken.” 

Gerard kijkt Barend aan, maar deze wacht op de rest van Gerard’s 

verhaal. 

“Typerend voor een mongool is de viervingerplooi. Dat is één 

doorlopende plooi die in de handpalm van links naar rechts loopt. Het 

lijkt me dat daar niets aan te doen is door ons. Anders wordt het 

gekunsteld en je krijgt het nooit helemaal goed. Bij de voet bevindt zich 

tussen de grote teen en de tweede teen vaak een grote ruimte en vaak is 

er sprake van platvoeten. En wat hebben we nog meer aan 

mogelijkheden: zadelneus, vlakke onderkaak en terugwijkende kin, 

kleine schedel, abnormale ribben. Daarnaast hebben we nog een aantal 

kenmerkende problemen aan de organen. Vaak is er sprake van een 

hartafwijking, zoals een gaatje tussen zowel de boezems als de kamers. 

Soms groeit dit dicht, maar bij sommige hartproblemen moet de persoon 

met Downsyndroom een heel aantal specifieke activiteiten ontzegd 

worden en worden ze over het algemeen heel snel moe. De longen; vaak 

last van bronchitis. De spieren; weinig en slappe spiertonus. Door de 

spierslapte, die later vaak weer minder wordt, kan hun manier van lopen 

onevenwichtig zijn en onhandig overkomen. Dit heeft te maken met 

ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel. De nek en hals; er 

bestaat een grote kans op een afwijkende stand van de eerste en tweede 

halswervel, ook wel de atlas en draaier genoemd. Bestaat de aanleg voor 

een abnormale stand doordat het tussenliggende weefsel te week is, dan 

zou sporten verboden moeten zijn. Zelfs een koprol maken, duiken, een 

bal koppen, etc. kan heel gevaarlijk zijn. Zelfs agressieve 

kermisattracties met sterke acceleraties, vertragingen of schokkende 

bewegingen zijn onveilig. Mongooltjes hebben meer kans op leukemie, 

ze hebben een vertraagde taal- en spraakontwikkeling, ze spreken 
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onduidelijker door hun grote tong, Ze hebben mogelijk een tekort aan 

vitaminen en mineralen, een hogere kans te sterven aan een infectie van 

de luchtwegen, meer kans op heup- en kniedislocaties, de werking van 

de schildklier kan verminderd zijn waardoor de leermogelijkheden en de 

groei beïnvloedt wordt, ze hebben kans op huidinfecties en andere 

chronische infecties omdat ze problemen hebben met hun 

immuunsysteem, vervroegde veroudering, problemen op het gebied van 

dieet en metabolisme. Alle kinderen met Downsyndroom zullen één of 

ander neurologisch defect vertonen vóór ze zes jaar zijn geworden. Dit 

betekent problemen met concentratie, met leren, met lopen, praten, etc. 

Genoeg gehoord, Barend, of moet ik nog verder gaan?”  

Gerard heeft helemaal een rood hoofd gekregen van de opsomming. Hij 

strijkt door zijn goedgeknipte, grijze haar. “Natuurlijk zal niet alles wat 

ik net genoemd heb voorkomen bij één enkel individu.” 

“Nee, natuurlijk niet, dat begrijp ik, Gerard, maar het zet me wel aan het 

denken over wat er allemaal mogelijk is.” 

“Maar waar gaat het eigenlijk om, Barend? Dat zul je moeten 

formuleren.” 

Barend staat op en begint door de kamer te lopen. “Binno’s zelfbeeld in 

eerste instantie. Dat wordt gevormd door hoe de wereld hem ziet en hem 

behandeld en door hoezeer hij uiterlijk verschilt van of overeenkomt met 

het overgrote deel van de mensheid. Daarnaast zijn zaken als gezondheid 

en levenskwaliteit belangrijk voor hoe Binno zich later zal voelen. Ik heb 

goed naar je geluisterd, Gerard, en ik heb een goed geheugen. Ik zal die 

verschillen tussen een Downkind en een gewoon kind noemen die mij 

interesseren en dan moet jij daarna maar zeggen of je medische 

mogelijkheden voor een verandering bij Binno ziet.” 

 

Barend gaat voor het raam staan en kijkt naar buiten. 

“Zoals ik al zei; het uiterlijk is het belangrijkste. Binno’s ogen moeten 

schuin staan en zijn tong moet dik en lang zijn en uit zijn mond steken. 

Dit hebben we een tijd geleden besproken en hiermee zijn we nu ook 

bezig. Dus daar hoeven we niet verder op in te gaan. Het lijkt me niet zo 

moeilijk om Binno scheel te laten kijken.” 

“Nee,” beaamt Gerard, “dat is een kwestie van spieren korter maken. Dat 

is mogelijk. Alleen blijft Binno dan zijn hele leven lang scheel kijken als 

er geen corrigerende operatie meer volgt. Bij de meeste mongooltjes 

trekt het na een tijd namelijk bij.” 

“Geen probleem wat mij betreft,” reageert Barend. “We moeten 

eventueel alleen zien in welke volgorde we de veranderingen 
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doorvoeren. Een operatie die ik in ieder geval na de tong wil laten doen, 

is het veranderen van de onderkaak en de kin.” 

“Ja, de vlakke onderkaak en de terugwijkende kin. Dat zal een zware 

operatie worden. We kunnen onder andere wat van het bot van de kin 

weghalen. Het naar achteren halen van de kaak zou op de leeftijd die 

Binno nu heeft voor grote problemen kunnen zorgen. Ik denk dat we 

daar in ieder geval een aantal jaren mee moeten wachten.” 

“Wat ik jou niet heb horen noemen, Gerard, zijn de schouders. Ik dacht 

dat die mongooltjes vaak van die afhangende schouders hebben.” 

“Komt voor, maar hoeft niet.” 

“Is daar wat aan te doen? An sich vind ik dat wel wat hebben. Misschien 

is er wat te veranderen aan de schoudertjes door ze met een soort nek-

schouderkorset of zo neer te drukken. Bij een klein kind groeien de 

schouders dan toch naar beneden, denk je niet?” 

De dokter denkt na. 

“Zou eventueel mogelijk zijn. Maar dan zou zo’n accessoire uitgedacht 

en gemaakt moeten worden. In principe is het mogelijk.” 

“En nu we het toch over de nek hebben,” gaat Barend verder, “dat met 

die halswervels wat je vertelde, dat wil ik absoluut.” 

Gerard kijkt naar Barend, die nog steeds voor het raam staat met de rug 

naar de dokter gekeerd. “Waarom zou je dat willen, als ik vragen mag.” 

Barend draait zich om en kijkt Gerard aan met een koude blik in zijn 

ogen. Gerard begint door dat ijskoude gezicht plots bijna te twijfelen aan 

dit samenwerkingsverband. 

“Ik wil dat Binno zich niet alleen verraden voelt door de wereld om hem 

heen, maar vooral ook door zichzelf. Hij moet zijn eigen vijand worden. 

Zijn lichaam en zijn geest moeten zich tegen hem keren. Hij moet weten 

dat hijzelf de oorzaak is van zijn ongeluk. Hij moet beseffen dat andere 

kinderen koprollen mogen maken, in het water kunnen duiken en een bal 

kunnen koppen. Maar hij mag dat niet. Daarom wil ik dat je zorgt dat 

Binno een afwijkende stand krijgt tussen die twee halswervels die je 

noemde.” 

Gerard zwijgt een moment lang. 

“Je gaat heel ver, Barend. Veel verder dan ik tot nu toe had 

aangenomen.” 

“Ik ben een perfectionist. Ik ga all the way, Gerard. Het heeft geen zin 

om halfslachtig bezig te zijn. Als we optimaal effect willen, moeten we 

niet alleen aan de buitenkant bezig zijn. Of wel soms?” 
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“Nee, nee, je hebt gelijk. Alleen… Een operatie aan de nekwervels is te 

riskant. Veel te riskant. Je wilt hem toch niet helemaal verlammen. Als 

Binno in een rolstoel terechtkomt, schiet je je doel voorbij lijkt me.” 

Barend draait zich weer om naar het raam. 

“Jij bent de dokter, Gerard. Aan jou is het om de praktische problemen 

op te lossen. Ik wil dat je er op zijn minst over nadenkt. Maar verder. 

Spierverslapping en de slechte werking van de schildklier. Ik neem aan 

dat dat soort dingen geregeld kan worden met medicijnen?” 

“Dat kan. We moeten dan alleen heel goed de werking van die 

medicijnen controleren en bijhouden. Binno moet wel redelijk normaal 

kunnen blijven functioneren. Als hij helemaal niets meer kan en hij ligt 

alleen maar thuis in bed, heeft het hele experiment geen zin. We kunnen 

spierverslappers in hele lage kwantiteiten beginnen toe te dienen en dan 

zien wat er gebeurt. Ik ken een apotheker die we bereid zouden kunnen 

vinden een heel schema op te stellen voor Binno’s medicijngebruik. 

Maar dit deel van het plan vereist net zo veel precisie als de operaties.” 

Barend draait zich om, loopt weg van het raam en gaat voor een van 

Gerard’s boekenkasten staan. Het lijkt alsof hij iets zoekt. 

“De seksualiteit van de mens.” 

Hij pakt het boek uit de kast en slaat het open. 

“Wat betreft Binno’s seksualiteit … Ik wist niet dat mongooltjes steriel 

waren.” 

“Alleen de mannen,” antwoordt Gerard. Er is nog nooit een man met het 

syndroom van Down geweest die een kind heeft verwekt. Wel zijn er 

vrouwen met het syndroom die kinderen hebben gebaard.” 

“Gerard, ik wil Binno persoonlijk castreren.” 

Als Barend deze macabere mededeling doet zonder zelfs maar uit zijn 

boek op te kijken, trekt Gerard zijn wenkbrauwen op. 

“Een vader die zijn zoon eigenhandig wil castreren. Het klinkt als een 

Griekse tragedie. Ben je bang dat hij je later vermoordt en er met 

Elselien vandoor gaat?” 

“Ik wil zelf de draden waaraan zijn balletjes hangen, doorsnijden.” 

Barend kijkt op uit het boek, hij kijkt de dokter glimlachend aan en 

maakt met zijn rechterhand de knippende beweging van de schaar. 

“Maar je beseft wel dat dit een uitwerking op Binno’s gehele 

hormoonhuishouding zal hebben? Er zullen reacties optreden die niks 

met het syndroom van Down te maken hebben.” 

“Kunnen we dat niet controleren met het toedienen van hormonen?” 

Gerard kijkt zorgelijk. “We gaan hier gigantisch aan iemands hele 

metabolisme, zijn klierfuncties, zijn hormoonhuishouding, zijn organen, 
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en weet ik wat niet meer rommelen. Een of twee dingen okee, maar of 

we dit allemaal tegelijkertijd kunnen controleren en in de hand houden. 

We moeten uitkijken dat we geen doodziek mens creëren, waarbij niets 

meer functioneert.” 

“Nee, hij moet functioneren. Mijn zoon moet ziek zijn, vanbinnen en 

vanbuiten, maar hij moet lopen en praten. Hij moet contacten met de 

wereld om hem heen onderhouden. Hij moet redelijk fit en actief zijn. Je 

hebt gelijk. We moeten een aantal dingen tegen elkaar afwegen. 

Misschien is niet alles mogelijk. Maar ik wil dat die zaadballetjes 

verdwijnen. Dan vinden we maar iets op die hormoonkwestie.” 

Barend laat zich onderuit in een fauteuil zakken. 

“Ik zou het niet slecht vinden als we zo’n gaatje tussen zijn hartkamers 

zouden kunnen maken. Net groot genoeg dat hij de hele tijd een beetje 

moe is, maar niet dat wij er last van krijgen. Ik wil niet dat we de hele 

tijd bij je terug moeten komen omdat hij ziek is. En ik zat te denken; jij 

had het over een spraak-en taalachterstand. Zou er eventueel operatief 

iets te beschadigen zijn aan het spraakcentrum in zijn hersenen?” 

De dokter laat nu een diepe zucht. 

“Barend, je weet niet wat je allemaal vraagt. Onze wetenschap is nog 

niet zover om met precisie maar van alles in het lichaam aan te tikken en 

daarmee nauwkeurig de gewenste reactie op te roepen. Als het zo was, 

zouden veel meer ziektes en mankementen kunnen worden verholpen. Ik 

kan wel iets stuk maken in het gedeelte van de hersenen waar het 

spraakcentrum zit, maar het resultaat zal onvoorspelbaar zijn. Nee, als je 

wilt dat Binno een spraak- en taalachterstand op andere kinderen heeft, 

zul je dat toch echt zelf moeten doen. Jij en Elselien leren Binno te 

praten. Of je leert hem niet te praten. Dat is aan jullie. Daarbij, ik denk 

dat het psychologisch gezien veel interessanter is als Binno zijn volle 

verstandelijke vermogens kan ontwikkelen. Je wilt geen persoon met het 

syndroom van Down als kind. Jij wilt een normaal kind dat er uitziet als 

een kind met Down. Hij moet kunnen nadenken over zijn gruwelijke lot. 

Hij moet merken dat hij niet alleen anders is dan normale mensen, maar 

dat hij ook anders is dan degenen waar hij op lijkt. Niet dat er niet best 

redelijk intelligente mensen zijn met het syndroom van Down. Die zich 

verduiveld goed bewust zijn van wat en wie ze zijn. Het komt in de 

meest uiteenlopende gradaties. Maar Binno’s IQ is natuurlijk hoger dan 

dat van iemand met het Downsyndroom. En zijn geest moet zich 

afvragen hoe het kan dat hij met de capaciteiten die hij heeft toch zo 

anders behandeld wordt dan de gewone mensen om hem heen. Ik denk 

juist dat zijn taalvaardigheid buitengewoon goed ontwikkeld moet 
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worden. De mens denkt door middel van taal. Via de taal kan hij zijn 

diepste leed verwoorden en doorvoelen. Door middel van zijn 

denkvermogen gaat hij zich verzetten tegen wie hij is. Hij wil begrijpen 

wie hij is, maar hij is niet wie hij is. Dat lijkt mij toch het doel van al de 

veranderingen die we hem laten doormaken?” 

“Je hebt gelijk, Gerard. Ik liet me even meeslepen door de 

mogelijkheden die er zijn. We moeten kiezen, dat begrijp ik. Het heeft 

geen zin om Binno leukemie te geven, als hij daaraan dood gaat. Hij 

moet leven om te lijden. En de veranderingen aan zijn lichaam dienen 

uiteindelijk alleen om Binno’s gedachten te veranderen. Het gaat om de 

mens in zijn verhouding tot het leven en tot de wereld. Die wordt 

hierboven bepaald.” Barend tikt op zijn schedel. “Maar zijn pinkjes 

kunnen we wel nog breken en scheef weer laten helen.” Hij lacht. 

“Barend, we gaan zien hoever we komen. Ik ben er zelf ook voor om een 

mooi product neer te zetten. Ik denk alleen dat het belangrijk is om 

binnen niet al te lange tijd, misschien in één of  twee jaar tijd, zoveel 

mogelijk te doen en dan eventueel af en toe nog een kleine correctie hier 

en daar toe te passen, maar dan Binno de rest te laten doen. Binno is nu 

nog jong genoeg om niet helemaal te begrijpen in wat wij hem aan het 

veranderen zijn. Hij moet denken dat wij hem verbeteren. Dat hij niet 

door ons gemaakt is tot wat hij dadelijk gaat zijn, maar dat wij juist 

hebben geprobeerd dat effect te verminderen. Als je wilt dat hij zichzelf 

de schuld geeft van hoe hij is, kun je niet te lang doorgaan met deze 

veranderingen.” 

“Goed, als jij een rooster kunt opstellen van de operaties die we kunnen 

doen, dan nemen we dat de volgende keer door.” 

Barend staat op, loopt naar Gerard toe en geeft hem een stevige hand. 

“Ik vertrouw erop dat je er alles uithaalt wat er uit te halen is.” 

Gerard heeft even het gevoel dat er een bedreiging achter de woorden 

van Barend schuilt. Maar hij schudt dat gevoel meteen weer van zich af. 

“Ik doe mijn best, kerel. Maar zoals ik al eerder zei; jij en Elselien zullen 

ook behoorlijk wat bergen moeten verzetten.” 

“Oh, maak je daar maar geen zorgen over, kerel. Wij zijn fanatiek. Maak 

je daar maar geen zorgen over.” 

Gerard staat op vanachter zijn bureau. “Kom, we gaan ons slachtoffertje 

ophalen. Dan kan ik verder met mijn overige werk.” 

 

4 
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Elseliens hakken tikken op de trap terwijl ze naar boven loopt. Het 

signaal voor Binno om diep onder zijn dekbed te duiken en zich als een 

egel op te rollen. Zijn kleine ruggetje bibbert als hij de tikken door de 

gang in zijn richting hoort komen. Hoewel hij weet dat de deur open zal 

gaan, schrikt hij toch als het gebeurt. Met beide armpjes omklemt hij 

Bollie, het clowntje dat Binno zelf met een elastiek en een zwarte stift 

heeft gemaakt uit een oud kussentje. Elselien gaat op het dekbed zitten 

waaronder haar zoontje zich heeft verscholen.  

“Ondankbaar kind. Weet je wel wat je vader en ik voor je doen? En wat 

doe jij? Jij huilt als een baby. Heb ik ook gehuild toen jij mamma’s leven 

kwam verstieren? Nou?” 

Elselien kijkt met haat in haar ogen naar de bibberende bult naast haar. 

Met haar platte hand geeft ze een klap ophet dekbed dat het kind 

verbergt. 

“Jij bent ons mislukte kind. En je kunt blij zijn dat je zo’n goeie pappa 

en mamma hebt dat we je proberen wat beter te maken. Hoor je dat, 

ondankbare hond, die je d’r bent. Hoor je dat?” 

Maar het kleine jongetje houdt zich zo stil als het maar kan. 

“Mamma praat met je,” roept Elselien dan harder. Ze wordt boos. “Kom 

onder dat dekbed uit. Kom d’ronderuit, zeg ik je!” 

Elselien probeert het dekbed weg te trekken, maar Binno houdt het stof 

zo goed hij kan met zijn kleine knuistjes vast. 

“Laat los, klein mormel,” schreeuwt Elselien terwijl ze met geweld het 

dekbed van het kind aftrekt en op de grond gooit. Ze begint meteen met 

beide handen op het kind te slaan. Het enige dat het kleine jongetje kan 

doen is zich nog meer oprollen en zijn gezichtje tussen zijn armpjes 

verbergen. Dan stopt ze plots. Ze veegt haar haren naar achteren en loopt 

het kamertje uit zonder meer iets te zeggen. 

Binno begint zachtjes te snikken. Zijn mamma houdt niet van hem. Ze 

zegt dat hij stout is. En dat pappa niet van hem houdt. Dat er helemaal 

niemand van hem houdt. Binno pakt ineens zijn Bollie en slingert hem 

zo op de grond. “Bollie hou nie va Binno.” Maar dan bedenkt hij zich. 

Hij springt uit zijn bed, pakt Bollie beet, graait zijn dekbed van de grond 

en kruipt terug in bed waar hij zich weer in zijn schuilplaatsje verstopt. 

“Bollie hou wel va Binno.” 

 

Later die dag ligt Binno op het grasveld achter het huis te genieten van 

de warme zon. Hij laat zijn hoofd in het gras rusten. Zijn oogjes tot 

spleetjes dichtgeknepen tuurt hij naar een kevertje dat aan het stengeltje 

van een bloemetje omhoog klimt. 
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“Kijk Bollie, kevetje. Kijk kevetje, Bollie. Als je wil, kevetje, mag je ons 

vriendje worden.” 

“Binno!” 

Barends stem buldert door de tuin. Binno schrikt ervan. Hij springt op en 

staart naar zijn vader, die met grote stappen op hem af loopt. 

“Hoor je me verdomme niet?” 

Barend bekijkt zijn zoontje dat nu al aardig op een mongooltje begint te 

lijken. De ogen zijn prachtig geheeld en lopen mooi schuin omhoog 

vanuit de ooghoeken, die een beetje afgedekt worden door een 

huidplooitje dat de dokter in beide binnenste ooghoeken heeft weten te 

construeren.  

Barend gaat wijdbeens voor zijn zoontje staan, houdt zijn handen in zijn 

zij en zegt:”Nou?” 

Meteen steekt Binno zijn tong uit zijn mond. Hij weet dat wanneer zijn 

ouders in de buurt zijn, hij zijn tong moet uitsteken. Anders zwaait er 

wat. Dat heeft hij geleerd. Dus dat doet hij.  

Barend heeft goed geld betaald om Binno’s tong te laten verdikken en 

om het lelletje onder zijn tong weg te laten snijden. Dat eerste was nog 

helemaal niet gemakkelijk. D’r was nog nooit een arts geweest die 

implantaten in de tong had ingebracht. Maar het was Gerard gelukt de 

tong net zo dik te maken dat het gewenste resultaat bereikt werd. 

Tegelijkertijd wilde Barend Binno’s spraakvermogen ook weer niet te 

zeer beperken, zodat Binno redelijk normaal zou kunnen praten. Voor 

Binno waren de dagen na de operatie vreselijk. Het was zo moeilijk 

adem te halen en te slikken. Binno dacht dat hij zou stikken. Hij had ook 

erg veel pijn geleden en nog steeds voelt zijn tong vanbinnen alsof er 

kleine naaldjes in steken. En zijn mond is nu zo vol.  

Maar het zijn niet alleen de naweeën van elke ingreep die Binno 

ondergaat, die hem traumatiseren. ’s Nachts ligt hij vooral wakker van 

de angst dat hij binnenkort weer naar dat vreselijke huis moet met die 

vreselijke dokters die hem zozeer pijn doen. Dan plast hij in bed. Maar 

dat mag niet van zijn mamma. Dus dan kruipt hij onder het bed. Daar is 

het koud, maar als hij daar plast, loopt het tussen de planken door weg in 

de vloer en dan merken zijn ouders er niets van. En de kleine Binno 

vraagt zich af wat hij dan toch fout doet. Waarom zijn ouders hem zo’n 

stout jongetje vinden. Ja, ze vinden hem lelijk. Zijn gezichtje is niet 

goed. Mamma en pappa nemen hem nooit mee ergens naar toe, omdat hij 

niet goed is. En daarom heeft hij ook geen vriendjes. Dat vertellen 

mamma en pappa hem. Daarom moet hij geopereerd worden. Zodat ze 

hem straks wel mee kunnen nemen. Want als hij straks mooi genoeg is, 
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dat houden ze van hem. Dat weet Binno zeker. En dat is wat hij aan 

Bollie verteld voor hij in slaap valt onder zijn bedje. 

  

Barend tilt Binno op in zijn gespierde armen en loopt terug in de richting 

van het huis. 

Het is een groot landhuis, een stukje buiten Tiel, dat Barend van zijn 

ouders heeft geërfd. Vanaf de straat rij je door een hek een lange laan op 

met bomen aan weerszijde. De laan mondt uit in een kleine rotonde van 

witte kiezelstenen die zich rond een grasveld met taxushaagjes en een 

zonnewijzer krult en grenst aan de hoge, brede trap die omhoog naar de 

hoge voordeur van het huis leidt. De gevel vertoont negen grote ramen 

met zwarte zonnepanelen. In feite is de gevel een grote rechthoek met als 

enige uitstekende details de brede trap die vanaf de deur naar beneden 

loopt en in het midden op het dak een klein timpaan met een raampje 

erin. Onder de onderste grote ramen, boven de grond, bevindt zich een 

band van kleine venstertjes met tralies. Dit zijn de ramen die 

binnenkijken in de vroegere bediendenvertrekken.  

Het huis maakt de stabiele indruk van geld. De mensen die dit huis 

hebben laten bouwen, twijfelden niet over hun macht en hun rijkdom. Ze 

vergaarden hun rijkdom met serieuze zaken. De driehoek op het dak en 

de zonnewijzer voor het huis zijn de enige frivoliteiten die ze zich 

permitteerden.  

Achter het huis bevindt zich een immense tuin. Het is eerder een park 

dan een tuin. Direct aan het huis ligt een uitgestrekt gazon, dat begrensd 

wordt door velerlei hagen en kleine boompjes. Daarachter ligt een ruime 

bostuin met eikenbomen, kastanjebomen en berken, met laantjes die 

helemaal overgroeid zijn en met een grote vijver. Dit gedeelte is 

verboden gebied voor de zoon des huizes. 

Terwijl Barend met Binno in de richting van het huis loopt, steekt Binno 

ijverig zijn tong uit. In de keuken wordt Binno aan een apart klein 

tafeltje gezet, terwijl Barend en Elselien aan de keukentafel plaats 

nemen. Sinds de tongoperatie mag Binno niet meer aan dezelfde tafel 

met zijn ouders eten. Elselien kan niet aanzien hoe onsmakelijk Binno 

met zijn dikke tong eet. De helft van elke hap slobbert weer uit zijn 

mond nog voor het er goed en wel in gezeten heeft. De oude Margaretha, 

huishoudhulp en kinderjuf, gaat nadat ze Barends en Elseliens eten 

geserveerd heeft, altijd bij Binno zitten om hem te voeren. Margaretha is 

sinds Binno’s geboorte bij de familie. Margaretha is niet helemaal goed. 

Ze heeft bij haar geboorte korte tijd een zuurstoftekort in haar hersenen 

gehad. Het heeft maar een paar seconden lang geduurd, maar dat was 
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genoeg om haar voor de rest van haar leven geestelijk gehandicapt te 

maken. Nu is Margaretha drieënzeventig jaar oud. Haar hele leven heeft 

ze in de huishouding gewerkt. Zolang haar maar duidelijk uitgelegd 

wordt wat ze moet doen en het geen al te moeilijke klussen zijn, kan ze 

het aan. Het eten wordt altijd besteld. Barend en Elselien willen geen 

kok die in huis gaat rondsnuffelen. Barend zelf heeft geen zin om te 

koken en Elselien heeft het nooit geleerd. Op een vrouw die kookt kijkt 

ze neer. In huis werken is voor personeel. Voor het grote poetswerk heeft 

Barend drie Marokkaanse vrouwen ingehuurd. Die verstaan en spreken 

geen Nederlands. Ze komen, poetsen en gaan weer weg. Tijdens de drie 

keer per week dat ze komen, wordt Binno door Margaretha in zijn 

slaapkamer gehouden, zodat ze hem nooit te zien krijgen. 

“Worteltjes onder mekaar, lekker, Binnootje,” lispelt Margaretha. 

Zo noemt Margaretha wortelstamppot; worteltjes onder mekaar. 

Margaretha vindt het wel gezellig klinken. Alsof de worteltjes fijn bij 

elkaar zijn en het samen leuk hebben. Margaretha doet haar best alles 

wat uit Binno’s mond valt bij elkaar te schrapen en bij een volgende 

poging weer naar binnen te duwen. Het is Margaretha helemaal niet 

opgevallen dat Binno langzaam maar zeker verandert in een mongooltje. 

Zij denkt gewoon dat het jongetje steeds naar het ziekenhuis moet omdat 

hij ziek is. En eigenlijk vindt ze dat hij er steeds leuker begint uit te zien 

met elke operatie. 

“Mijn mooie jongetje,” zegt ze steeds tegen hem. “Je wordt maar steeds 

mooier en mooier, weet je dat?”  

“Kan ‘ie niet ergens anders eten?’ klaagt Elselien, terwijl ze haar hoofd 

demonstratief de andere kant opdraait, weg van waar Margaretha en 

Binno zitten. 

Barend glimlacht. “Ik wil bewonderen wat ik creëer, schat. Kijk hem 

toch eens zitten daar.” 

Margaretha kijkt om naar Barend. Ze lacht haar tanden bloot. Ze weet 

dat Barend van zijn zoontje houdt. Elselien mag ze niet. Ze let er wel op 

steeds beleefd tegen Elselien te zijn, maar Margaretha vindt Elselien een 

hele slechte moeder. Eigenlijk ziet Margaretha zichzelf eerder als 

Binno’s moeder. Het is háár zoontje. Het zoontje dat ze altijd wilde 

hebben. En ze weet zeker dat Binno Margaretha ook als zijn moeder ziet. 

Geta noemt hij haar. Geta. Daar houdt ze zo van. Margaretha zorgt goed 

voor Binno. Ze kan uren met hem spelen of hele nachten aan zijn bedje 

zitten als hij ziek is. En de laatste tijd is hij veel ziek. Dat doet de oude 

vrouw veel verdriet. Maar als Binno zich dan weer beter begint te 

voelen, fleurt ook zijn ijverige verzorgster weer op.   
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Op een ochtend wordt Margaretha weer eens naar de stad wordt gestuurd 

voor een paar boodschappen. Ze moet naar de apotheek, waar ze wel 

vaker komt de laatste tijd. En dan moet ze nog even naar de bakker. 

Want als ze naar de stad gaat, trakteert ze zichzelf altijd op een 

roombotercroissant en een puddingbol. 

Margaretha fietst vrolijk fluitend langs hoge bomen en wijde velden. 

Haar korte haar wappert in de wind. Heerlijk zo´n ochtendje uit. Ze 

geniet er elke keer weer met volle teugen van. In haar zwarte jurk met 

wit kanten kraagje ziet ze er een beetje ouderwets uit, maar Margaretha 

is trots op haar uniform. Ze heeft het gevoel dat ze daarin iemand is. 

Belangrijk, jawel meneer. 

“Hee, een roodborstje,” spreekt ze hardop. “Dat moet ik onthouden en 

Binno vertellen.” Meteen wordt ze echter afgeleid door een konijntje, dat 

door het veld hupt, een moment zijn snuitje omhoog in de richting van 

de voorbij fietsende Margaretha steekt en dan verdwijnt in een bosje 

hoog gras. “Hihihi,” giechelt Margaretha, “Nijntje.” 

Ah, daar ziet ze de eerste huizen al opdoemen. Leuk. Margaretha vindt 

het leuk om andere mensen te ontmoeten. En de mensen in de stad zijn 

altijd aardig tegen haar. Ze moet alleen onthouden dat ze in de stad niks 

over Binno mag zeggen. Dat is soms wel moeilijk, maar meneer heeft 

het uitdrukkelijk verboden. “Als je ook maar één woord in de stad zegt 

over Binno, kun je meteen vertrekken,” had Barend tegen haar gezegd en 

hij had haar daarbij zo streng aangekeken dat ze het goed in haar hoofd 

geprent had. Want ze moest er niet aan denken weg te moeten van haar 

kind. 

 

“Goeiemorgen, bakker,” roept Margaretha vrolijk als ze bij de bakker 

binnenkomt. 

“Wie hebben we daar?” beantwoordt de bakker haar groet. “Wacht, niks 

zeggen. Laat me raden.” De bakker lijkt een moment diep na te denken. 

“Ja, ik weet het al. Jij wilt een half volkoren en een krentenbol.” 

“Nee, da’s helemaal fout, bakker,” antwoordt Margaretha lachend. “Ik 

wil een roombotercroissant en een puddingbol.” 

De bakker maakt altijd grapjes met haar. 

“Oh ja, da’s waar ook, altijd een roombotercroissant en een puddingbol. 

Hoe kon ik nou zo dom zijn en dat vergeten?” De bakker pakt de 

gevraagde artikelen en stopt ze in twee zakjes. “Alsjeblieft, en de 
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puddingbol gaat op mijn rekening dit keer, Marga. Zeg, wil je nog steeds 

niet met me trouwen, mooie meid?” 

Margaretha wordt helemaal verlegen. Die bakker toch. “Nee, ik moet 

werken voor de familie Veldermaat.” 

“Ach, dan kom je toch hier in de winkel voor mij werken. Ik kan wel 

zo’n harde werkster gebruiken. En in jouw mooie uniform pas je 

prachtig in mijn winkel.” 

“Nee, bakker, dat gaat niet,” antwoordt Margaretha nu heel serieus. Ze 

zou wel willen zeggen dat ze voor Binno moet zorgen. Dat die niet 

zonder haar kan. Maar dat mag ze nou eenmaal niet verklappen. Dus legt 

ze haar beurs op de toonbank en wacht ze tot de lachende bakker het 

gepaste geld eruit heeft gepakt en ze weer verder kan gaan met haar 

boodschappen. 

“Dag bakker,” roept ze als ze de twee zakjes in haar tas stopt en de 

winkel weer uit stapt. 

“Tot de volgende keer, Marga,” roept de bakker haar vriendelijk na. 

Zo, eerst naar de apotheek en dan mag ze haar gebak en haar croissant 

gaan opeten. Als ze bij de apotheek binnenkomt, ziet Margaretha het 

hoofd van de apotheker vanachter een rij kasten naar haar kijken. Barend 

belt hem altijd eerst op voor hij zijn huishoudster naar hem toe stuurt. 

“Laat mij maar, ik neem deze wel,” zegt de magere man tegen zijn 

assistente, die al aan naar de balie was gelopen toen ze de deurbel had 

horen gaan. “Maak jij die levering voor Woerdsma maar af.” 

De assistente loopt naar achteren waar ze verdwijnt tussen de kasten. 

Over zijn halve leesbrilletje heen kijkt de apotheker Margaretha 

enigszins wantrouwig aan. 

“Hallo apotheker,” zegt Margaretha vriendelijk. 

De apotheker antwoordt niet. Hij pakt vanonder zijn toonbank een 

plastic zakje en geeft het aan de vrouw. De apotheker weet dat wat hij 

doet hem zijn licentie als apotheker kan kosten. En meer. Hij zou de 

gevangenis indraaien als men erachter kwam. Deze medicamenten die 

hij uitgeeft, gaan niet op recept. En als je alles bij elkaar zou nemen wat 

al de kant van Barends huis op is gegaan, zouden deze producten een wel 

zeer merkwaardige ziektegeschiedenis schrijven. Nee, elke medische 

tuchtraad zou bij de eerste blik zien dat wat hier gebeurt volledig mis is. 

Maar de heer Barend Veldermaat betaalt veel geld voor de diensten van 

de magere apotheker. Heel veel geld. De apotheker begrijpt alleen niet 

dat Veldermaat zo gevoelige boodschappen nou juist door zo iemand als 

deze simpele vrouw laat doen. Tenslotte mag de apotheker, ook al krijgt 
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hij meer dan goed betaald, er toch wel van uitgaan dat hij niet meer 

risico loopt dan nodig. 

“Dank u wel, meneer,” zegt Margaretha beleefd, als ze het zakje van de 

apotheker in haar tas stopt. Ze kijkt terwijl ze dat doet naar de twee 

verleidelijke zakjes met lekkernijen die nog in haar tas op haar wachten. 

Zo meteen, hmmm. 

 

De zon schijnt warm op het bankje waarop Margaretha is gaan zitten. 

“Hèhè.” Ze doet haar ogen even dicht. Heerlijk hoe warm het haar 

wordt. Zo zou ze wel uren kunnen blijven zitten. Op dit bankje gaat ze 

namelijk altijd zitten als ze in de stad is. Het staat aan een groot vierkant 

plein dat omgeven is door winkels. Verspreid over het plein staan 

keurige boompjes en daartussen spelen de kinderen van de stad. 

Sommige zitten op de grond te krijten. Andere slalommen op hun 

rolschaatsen tussen de bomen door. Vrouwen met boodschappentassen 

lopen van winkel naar winkel of stappen op hun fiets om naar huis te 

gaan. Af en toe hoort Margaretha een auto toeteren, een kind huilen of 

een paar vrouwen met elkaar kibbelen. Margaretha vindt het er altijd 

reuze gezellig. Al die mensen. Ze raakt er nooit op uitgekeken. En als ze, 

zoals nu, haar ogen even dicht doet, stelt ze zich voor dat al die mensen 

die langs haar lopen even stil blijven staan om naar haar te kijken. Dat ze 

even vol goedwillendheid naar haar lachen en dan weer doorlopen. Dit 

moet wel het vriendelijkste plein van de hele wereld zijn, denkt ze dan. 

“Oh ja, mijn puddingbol.” Ze zegt het hardop zoals ze vaak de dingen 

hardop zegt. 

“Uddingol?” 

Margaretha schrikt ervan dat blijkbaar iemand vlak bij haar gekomen is. 

Ze doet haar ogen van verrassing open en kijkt naar rechts. Naast haar 

voor de bank staat een kleine dreumes haar met grote ogen aan te kijken. 

Het kind is niet groter dan Binno. En het vreemde dat Margaretha opvalt, 

is dat het kind op Binno lijkt. Het zou warempel zijn zusje kunnen zijn. 

Dezelfde schuine oogjes. Dezelfde dikke tong die uit haar mond hangt. 

“Uddingol?” vraagt het kind weer. 

“Oh zeg, wat ben jij een lieverd, zeg,” reageert Margaretha verrukt. 

“Waar kom jij vandaan?” Margaretha kijkt om zich heen. Nee, niemand 

te zien die bij deze uk lijkt te horen. “Heb je honger, kleintje?” 

Het kind knikt. 

“Wacht.” Margaretha doet haar tas open en haalt er één van de drie 

zakjes uit. “Kijk eens, een puddingbol. Wil je een helft?” 

Het kind kijkt Margaretha blij aan. 
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“Wacht even.” Margaretha legt het broodje even opzij, tilt het meisje op 

en zet haar op de bank naast haar. Dan scheurt ze voorzichtig het broodje 

doormidden, zonder dat ze de pudding eruit knijpt en geeft ze de helft 

aan het kleine kind. Gretig beginnen de twee aan hun lekkernij.  

“Hmmhoe heemm jij,” vraagt Margaretha met volle mond aan het kind. 

“Hmmabiemm,” mompelt het kind terwijl een klodder pudding uit haar 

mond ontsnapt en op haar mooie blauwe jurkje valt. 

“Mabiem, wat een gekke naam.” 

Het kind begint te lachen van plezier. Ze slikt een hap van de bol door en 

zegt dan: “Sabie.” 

“Oh, Sabie, ja da’s een mooie naam. En waar is je mamma dan, Sabie?” 

“Mamma boossappe doen,” antwoordt het kind. 

Wat een leuk zusje zou je zijn voor Binno, denkt Margaretha, terwijl ze 

zich opmaakt om haar croissant uit haar tas te vissen. Dan zou Binno 

leuk met je kunnen spelen en dan zou hij niet de hele tijd alleen maar 

met volwassenen zijn. 

“Sabie, oh godzijdank, daar ben je kind. Ik heb me zo´n ontzettende 

zorgen gemaakt.” 

Sabie kijkt om. “Mamma.” 

“Dag, mevrouw,” zegt Margaretha als de vrouw het kind van de bank tilt 

en haar in haar armen sluit. “Wat een lief kind heeft u.” 

“Pfoeh,” zucht de vrouw, “ik dacht even dat ik haar kwijt was. Ik had 

één tel niet opgelet en weg was ze. Da’s niet zo braaf, hè, Sabietje?” 

De moeder kijkt haar dochtertje bestraffend aan, maar het meisje lacht 

alleen alsof ze de onschuld zelf is. 

“En dan wordt je ook nog beloond. Krijg je van die aardig mevrouw ook 

nog een gebakje. Heb je wel dankjewel gezegd, Sabie?” 

Het kind kijkt naar Margaretha. Ze lacht en laat haar tong uit haar mond 

hangen. Speels tikt de moeder met een vinger tegen het tongetje. 

Giechelend trekt Sabie haar tongetje weer in. “Goed zo,” spreekt de 

moeder tegen het kind. “Het tongetje in zijn …” “Holletjeeeee,” roept 

Sabie hard. 

Hee, denkt Margaretha, Binno moet juist altijd zijn tongetje uitsteken 

van meneer en mevrouw Veldermaat. 

“Nou, ik ben blij dat u zo goed op haar gepast heeft,” zegt de vrouw 

tegen Margaretha. “En ook nog bedankt voor het heerlijke gebakje. Maar 

we moeten nu weer verder. Zeg maar dag, Sabie.” 

“Daaaag,” zwaait Sabie en ze steekt haar tong uit naar Margaretha. 

“Dag,” zwaait Margaretha terug en ook zij steekt haar tong uit. 
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Als Margaretha het huis binnen komt ziet ze niemand op de 

benedenverdieping. Buiten zijn ze ook niet. Ze loopt de grote marmeren 

trap omhoog naar de eerste verdieping. Halverwege de trap hoort ze 

ineens luid geschreeuw. Het is Binno! Ze zijn Binno aan het 

vermoorden! Margaretha rent snel verder naar boven. Ze vliegt de gang 

door, langs de slaapkamer van Barend en Elselien, langs het 

studeervertrek.  

De deur naar de slaapkamer van het kind staat een twintig centimeter 

open. Margaretha staat daar voor die opening, ze kijkt naar binnen en ze 

kan zich niet bewegen. Ze begrijpt niet wat ze ziet. 

Midden in het kamertje van Binno staat een tafel met een groen kleed 

erop. Daarop ligt het kleine jongetje met alleen een T-shirtje aan. En het 

schreeuwt zijn longen uit zijn kleine lijfje. Elselien houdt de beide 

armpjes van het kind tegen de tafel gedrukt. Een blonde vrouw met een 

gemeen gezicht in een verpleegstersuniform staat aan de andere kant van 

de tafel en duwt Binno’s beentjes plat tegen de tafel. De heer des huizes 

staat naast de tafel. Hij staat over Binno heen gebogen met een scalpel in 

zijn hand. Even kijkt hij naar Elselien. Dan naar Ria. Hij haalt diep 

adem, tilt met zijn vrije hand het minuscule piemeltje van zijn zoontje 

omhoog en zet het scalpel op het kleine balzakje van het jongetje. Binno 

probeert te spartelen en slaat wild met zijn hoofd heen en weer, maar de 

twee vrouwen hebben hem stevig tegen de tafel gespeld. 

Terwijl ze naar de handen van haar werkgever staart, voelt Margaretha 

een pijnscheut in haar borst alsof het scalpel in haar eigen vlees wordt 

gezet. Als de heer Veldermaat in het tere vlees van zijn kind snijdt, als 

hij een fijn, blauwroze vogeleitje aan een draadje uit het zakje trekt en 

hij dat draadje met het mes van het lichaam los snijdt, wordt het de oude, 

simpele Margaretha teveel.  

Margaretha rent de gang door, de trap af en het huis uit. Buiten springt 

ze op haar fiets, die altijd naast het huis geparkeerd staat en als een wilde 

raast ze de oprijlaan af, de straat op. Zo hard haar lijf maar fietsen wil. 

Tot ze aan het veld komt waar die ochtend een konijntje zijn kopje naar 

haar optilde. Daar laat ze zich van haar fiets in het bermgras vallen. Ze is 

helemaal buiten zinnen en begint heftig te huilen. 

  

Ineens schrikt ze wakker. Waar is ze? Ze moet in slaap zijn gevallen hier 

in het gras. De zon schijnt warm. 
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“Neenee. Neenee. Niet waar. Niks gezien. Alles maar gedroomd. Niks 

gezien, Margaretha.” 

Margaretha staat op en kijkt naar haar fiets. 

“Domme, oude Margaretha. Moet nog naar de apotheker. Moet nog naar 

de bakker. Lekker puddingbol kopen. Moet naar de stad. Moet 

opschieten.” 

Margaretha stapt op haar fiets en begint langzaam in de richting van de 

stad te fietsen. Haar hoofd voelt niet helemaal goed. Ze is verward. Maar 

dat is ze wel eens vaker. 

“Naar de apotheek en naar de bakker. Lekker puddingbol kopen,” 

herhaalt ze. Ze heeft haar zwarte tas nog op haar zij hangen met de band 

schuin over haar schouder. Daar moeten de spullen van de apotheker 

straks in. En de croissant en de puddingbol, zolang tot zij ze mag opeten. 

Margaretha zet haar fiets tegen de gevel van de bakkerswinkel en loopt 

naar binnen. Ze is nog niet helemaal bijgekomen en haar gezicht staat 

enigszins bedrukt als ze zegt: “Dag bakker.” 

De bakker kijkt op als hij Margaretha ziet staan. Een vrouw die voor de 

toonbank staat kijkt om. 

“Hee, Marga, ben je daar alweer? Was je bol zo lekker dat je d’r nog een 

wilt?” 

Margaretha kijkt hem niet begrijpend aan. De bakker ziet aan de 

uitdrukking op haar gezicht dat er iets niet helemaal in de haak is. 

“Je bent hier vanochtend toch ook al geweest. Weet je dat niet meer?” 

Margaretha begrijpt er niets van. 

“Neenee. Neenee. Een puddingbol en een croissant graag, bakker.” 

Bakker Stark krabt zich achter zijn oren, rekent de bestelling van zijn 

andere klant af en besluit dan maar te doen wat Margaretha vraagt. 

“Alsjeblieft, Marga, ook deze puddingbol is op mijn rekening.” 

Hij lacht vriendelijk. Die arme Marga.  

Margaretha vist haar portemonnee uit de zak in haar schort en legt hem 

op de toonbank. Nadat ze hem terug krijgt stopt ze hem weer weg, ze 

stopt de twee zakjes die de bakker haar heeft gegeven zonder te kijken in 

haar tas en loopt de winkel uit zonder dag te zeggen. Bakker Stark kijkt 

haar bezorgd na.  

 

Als de deurbel van de apotheek gaat, komt de apothekersassistente naar 

de balie gelopen om de klant te helpen. Dan ziet ze dat het Margaretha 

is. 

“Meneer Koning, kunt u even komen.” 
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Het hoofd van de magere apotheker kijkt voor een tweede keer die dag 

vanachter zijn kasten Margaretha aan. Is ze hier nou alweer, denkt hij. 

Daar ben ik niet over geïnformeerd. 

“Ik kom de boodschap afhalen,” zegt Margaretha onzeker als ze de blik 

van de man ziet. 

“Boodschap? Welke boodschap?” 

“Waarvoor ik gestuurd ben door meneer Veldermaat,” antwoordt 

Margaretha. 

“Maar je bent hier vanochtend al geweest voor dat recept.” 

“Vanochtend ….?” Margaretha begrijpt het niet. 

“Daar in die tas heb je het gestopt.” 

De apotheker wijst naar de tas die om Margaretha’s nek hangt. 

Langzaam opent ze haar tas. Ze kijkt erin, duwt de twee zakjes van de 

bakker opzij en … 

“Oh. Ja.” 

De apotheker kijkt Margaretha beschuldigend aan. “Ik zou die spullen 

maar snel naar de heer Veldermaat brengen als ik jou was.” 

“Ja, ja, dat ga ik doen,” mompelt Margaretha terwijl ze zich omdraait en 

de apotheek uit loopt. Verdomme, denkt de apotheker. Straks hang ik 

nog, omdat die idioot van een Veldermaat zo’n gek de boodschappen 

laat doen. Ik zal hem d’r wel eens even over bellen. Hij loopt naar de 

telefoon. Dan bedenkt hij zich echter. Het is wel heel veel geld dat hij 

krijgt. Hij wil Veldermaat niet boos maken. Maar als er weer zoiets 

gebeurt, zal hij hem bellen. Die verdomde gek. 

 

Margaretha staat buiten de apotheek op de stoep en ze weet nu helemaal 

niet meer wat ze moet doen. Ze kan zichzelf niet toelaten te geloven wat 

ze in het huis van de Veldermaats heeft gezien. Dat kan gewoon niet 

waar zijn. Nee, ze wil er niet eens aan denken. Nee. Ze heeft zich 

gewoon wat vergist. Ze is een beetje in de war. Ze moet zoals 

gewoonlijk naar haar bankje gaan, daar gaan zitten en haar gebakjes 

opeten. Dan komt het allemaal wel goed. 

Als Margaretha daar zo in de zon bij het plein zit waar ze al eerder die 

dag heeft gezeten, krijgt ze toch het gevoel dat ze er inderdaad die dag al 

geweest is. 

“Onzin, hoor. Dat was vorige week.” Ze sluit haar ogen en probeert te 

luisteren naar de geluiden van het plein. 

Ineens hoort Margaretha de schrille kreet van een kind en haar ogen 

schieten open. Haar hart klopt wild in haar borstkas, maar het blijkt vals 

alarm. De kreet van het kind was niet meer dan een gespeelde schreeuw 
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van angst. Lachend rent het kind, achterna gezeten door haar vriendjes, 

tussen de bomen rond. “Pak me dan, asjekan, pak me dan, asjekan.” 

Margaretha kijkt naar de tas die naast haar op de bank ligt. Vreemd. Ze 

heeft helemaal niet zo’n zin in een puddingbol of een croissant. 

Ze besluit naar het parkje in de buurt te gaan. Dat doet ze af en toe als ze 

in de stad is. In het parkje bevindt zich een kinderboerderij. Dat vindt 

Margaretha leuk. 

 

Al vlug geniet Margaretha van de geitjes die rondspringen op de 

kinderboerderij. Ze houdt niet van denken aan nare dingen. Die verdringt 

ze meestal zo snel ze kan. 

“Oh, wat een lief hertje,” roept ze even later bij het hertenkamp. En in de 

schuur waar allerlei kleine beesten in kooien zitten, steekt ze haar vinger 

door het gaas van het konijnenhok. 

“Hihihi, Nijntje,” giechelt ze. Zo is ze al snel een paar uur zoet voor ze 

merkt dat ze honger heeft. Ze denkt aan het eten in haar tas. Margaretha 

gaat zitten in een hoek van de schuur en begint te eten. Af en toe geeft ze 

kleine stukjes aan de konijntjes. Ze gaat zo op in het gemeenschappelijke 

maal dat ze geeneens merkt dat het al laat is geworden. En als 

Margaretha na het eten indut, heeft ze niet in de gaten dat een 

medewerker van de kinderboerderij langs komt om de schuur op slot te 

doen.  

Het is al negen uur ’s avonds als Margaretha wakker wordt. Verschrikt 

kijkt ze om zich heen. Oh ja, de konijnenschuur. Ze loopt naar de deur. 

Maar die is afgesloten. Ze slaat er met allebei haar vuisten op, maar de 

kinderboerderij is verlaten. Wat nu? Margaretha voelt zich zielig en 

alleen. Ze loopt naar één van de kooien en opent hem. “Kom maar, 

konijntje. Ik zal wel bij je blijven vannacht.” 

 

“Hela, wat doet u hier, mevrouw? Hoe komt u hier binnen?” 

Margaretha wrijft in haar ogen. Ze kijkt de man aan. Het is iemand van 

de kinderboerderij. Hij draagt laarzen en een groene bodywarmer. 

“Komt u maar.” 

De man helpt Margaretha opstaan. 

“Hebben ze u binnengesloten? Hebt u hier geslapen?” 

Margaretha knikt. “Maar ik was niet alleen. Ik had de konijntjes bij me.” 

De man kijkt om zich heen. Alle hokken staan open en overal door de 

ruimte zitten konijnen op de grond. Hij lacht. 
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“Dat zie ik, ja. Nou, komt u maar mee, ik zal eerst een bakkie koffie 

zetten. En dan ga ik daarna wel alle konijnen terugstoppen. Dit zal een 

aardige uitbreiding van ons konijnenbestand opleveren.” 

Nadat Margaretha van de vriendelijke man een kopje koffie heeft gehad, 

pakt ze haar fiets en gaat ze de stad in. Ze weet nog niet goed wat ze nu 

gaat doen, maar het trekt haar nog niet naar huis terug te gaan. 

Automatisch slentert Margaretha met haar fiets in de hand naar het plein 

waar ze altijd zit. Daar aangekomen parkeert ze haar fiets naast haar 

lievelingsbank en gaat ze zitten. Maar ze voelt zich vandaag helemaal 

niet gelukkig. Haar hoofd voelt helemaal niet goed. 

“Uddingol.” 

Margaretha kijkt naar rechts en ja hoor, daar staat die kleine dreumes 

van de vorige dag weer. Margaretha vrolijkt gelijk op. 

“Hee, Sabie. Ben je daar weer?” 

Het meisje knikt. Ze heeft haar tong uit haar mondje hangen. Margaretha 

buigt zich naar het meisje toe en tikt met een vinger op haar tong. 

“Je tongetje hoort in z’n …” 

“Holletjeeee,” roept het kind hard. 

Beiden moeten ze lachen. 

“Waar is je mamma?” vraagt Margaretha. 

“Boossappe doen,” antwoordt Sabie net als de vorige keer dat 

Margaretha haar die vraag stelde. 

“Ben je weer van je moeder weggelopen, Sabie? Dat mag niet, hoor.” 

Margaretha kijkt om zich heen, maar ze kan Sabies moeder nergens 

ontdekken. Als ze weer naar het kind kijkt, schiet haar ineens een wilde 

gedachte te binnen. 

 

7 

 

“Sneller, sneller,” zo spoort Margaretha zichzelf aan. 

Haar benen gaan rond en rond. Buiten adem is ze ervan. Als ze een flink 

stuk van de stad verwijderd is, begint ze wat rustiger te fietsen. 

“Alles goed?” 

Op Margaretha’s bagagedrager zit Sabie, de benen onder de snelbinders 

gestoken. Met een arm achter haar rug houdt Margaretha Sabie bij haar 

vestje vast. 

“Zo, misschien kunnen we nu wel verder lopen.” 

“Waarheen dan?” vraagt Sabie nieuwsgierig. 

Ze hoopt dat ze van die aardige oma weer wat lekkers krijgt. 
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“We gaan een heel aardig jongetje bezoeken, lieve Sabie. Dat jongetje 

wil graag met jou spelen. Hij is heel eenzaam en alleen. En hij is vaak 

ziek. Maar als hij jou ziet, zal hij heel blij zijn.” 

Margaretha helpt Sabie naar beneden. 

“Jij kan vast heel goed lopen, niet?” 

Als de twee bij het huis aankomen blijken de deuren gesloten. De 

Veldermaats zijn weg. Maar Margaretha heeft altijd een sleutel van de 

achterdeur in haar tas. Ze gaan naar binnen. Margaretha tilt Sabie op en 

draagt haar de trap omhoog. Zoals wel vaker wanneer de Veldermaats 

weg zijn, is Binno in zijn kamer opgesloten. Margaretha heeft ook de 

sleutel van deze deur. 

Als Margaretha de deur van Binno’s slaapkamer opent, schrikt ze. Binno 

ligt in zijn bedje, maar zijn gezichtje ziet vreselijk bleek en zijn oogjes 

zijn dicht. Langzaam, met een angstig gezicht, loopt Margaretha met 

Sabie op haar arm naar het bed toe. Bij het bed blijft ze even staan. Dan 

legt ze een hand op het voorhoofd van het jongetje. Ongewoon heet is 

het. En het voelt helemaal klam. 

“Arme Binno.” 

Als Binno de stem van zijn oude kinderjuffrouw hoort, opent hij zijn 

oogjes. Een glimlach tekent zich af rond zijn mond. 

“Geta.” De stem van het jongetje klinkt hees. 

“Ach, arm kind,” zegt Margaretha zachtjes terwijl ze op het bed gaat 

zitten. Ze begrijpt dat hij hoge koorts moet hebben gehad deze afgelopen 

nacht. 

“Ach, en Geta was niet bij je, arm kind.” 

Bij het zien van het kind op Margaretha’s arm, gaan Binno’s ogen ineens 

wijd open. Dit is de eerste keer dat Binno zo dicht bij een ander kind is. 

Zijn tweejarige leventje lang is hij uit de buurt gehouden van kinderen. 

Alleen van de tv en van foto’s kent hij ze. 

“Kijk, Binno, ik heb een zusje voor je meegebracht. Dat je niet meer 

alleen bent.” 

En een zusje nog wel. Daar heeft Binno al vaak over gedroomd. Dus zo 

ziet een zusje eruit. Een zusje lijkt op hem. Sabie laat haar tong uit haar 

mond hangen en kijkt het jongetje in het bed met grote, vrolijke ogen 

aan. Ondanks dat de kinderen nog zo jong zijn, lijken ze bij elkaar de 

wezenstrekken die ze gemeenschappelijk hebben te herkennen. Binno 

kijkt gebiologeerd naar Sabies tong. Langzaam steekt hij zijn eigen te 

grote tong uit. Sabie steekt haar hand uit en duwt zachtjes met haar 

wijsvingertje tegen Binno’s tong. 

“Tongetje hoot in holletje,” zegt ze glimlachend. 



 32 

Als Binno zijn armpje omhoog tilt en met zijn wijsvingertje voorzichtig 

tegen Sabies tongetje duwt, trekt deze het met een ruk naar binnen. 

Binno trekt meteen ook zijn tongetje in, waardoor de twee kinderen en 

Margaretha zo hard moeten lachen dat ze alledrie het gevoel hebben dat 

het met Binno alweer een beetje beter gaat. 

“Ik ga chocomel voor ons maken,” zegt Margaretha, terwijl ze opstaat, 

Sabie bij Binno op het bed neerzet en de kamer uit loopt. 

 

“Bollie.” 

Binno haalt vanonder zijn dekbed zijn vriendje tevoorschijn. Sabie wil 

Binno’s zelfgemaakte pop meteen pakken, maar Binno trekt de pop met 

een ruk tegen zijn borst aan. Dan kijkt hij naar Bollie en geeft hem 

langzaam aan Sabie. Het meisje geeft de pop een kus, waarna ze met een 

boog over Binno heen springt en in een flits onder het dekbed naast het 

overrompelde jongetje kruipt. Binno kijkt haar verbaasd aan. 

“Hahahahihihi,” lacht Sabie als ze de uitdrukking op Binno’s gezicht 

ziet. “Gessellig, hè?!” 

Dus dit is een zusje, denkt Binno. Wat leuk. 

“Nu ben jij mijn broertje,” fluistert Sabie zachtjes in Binno’s oor alsof 

het het diepste geheim betreft. 

“Ja,” antwoordt Binno zachtjes. 

Hij voelt zich helemaal warm worden vanbinnen. De twee peuters liggen 

op hun zij en kijken elkaar in de ogen. Ze zeggen niets meer. Dit kijken 

belichaamt een dieper en warmer contact dan woorden ooit zouden 

kunnen bewerkstelligen. Binno is gefascineerd door dit gezicht. Dit 

eerlijke, open gezicht dat hem accepteert zoals hij is. Niet dat 

Margaretha hem niet accepteert zoals hij is. Maar dit is anders. Dit 

meisje is zo vreemd en toch zo herkenbaar. Hij kan niet genoeg van haar 

gezicht krijgen. Hij tast het af met zijn kleine vingertjes; haar neusje, 

haar lippen, haar ogen, haar haren. En Sabie, zij geeft Binno een kusje 

op zijn mond. 

 

Margaretha zingt haar favoriete liedje terwijl ze het chocoladepoeder in 

de melk giet en roert. “Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. 

Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk ben ik nooi…” 

“Zo, ben je vrolijk, Margaretha?” 

Met een schok draait Margaretha zich om. 

“Waar was je vannacht, Margaretha?” 

Barend en Elselien staan in de deuropening van de keuken. 

“Vannacht, ik eh …,” stamelt Margaretha. 
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Barend kijkt haar met een geïnteresseerde glimlach aan. 

“In de konijnenschuur.” 

“Wat bazel je nou, in de konijnenschuur?” vraagt Elselien, die helemaal 

niet vriendelijk kijkt. “Weet je wel dat Binno ziek was? En jij zat in de 

konijnenschuur. Daar betalen we je niet voor. Wat denk je wel?” 

Margaretha kijkt verlegen naar de grond. Mevrouw Veldermaat heeft 

gelijk. Ze had bij Binno moeten zijn. 

“Nou, nou, Elselien, niet zo streng met onze arme Margaretha. 

Misschien had ze een hele goede reden om in de konijnenschuur te zijn 

vannacht. Nietwaar, Margaretha?” zegt Barend rustig. 

Margaretha knikt. 

“Ik was in het park naar de konijntjes gaan kijken. En toen ben ik in 

slaap gevallen. En toen hadden ze de deur afgesloten. Maar ik ben nu 

weer bij Binno. Ik ben chocomel voor hem aan het maken.” 

Barend kijkt naar het aanrecht. “Drie koppen?” 

Op dat moment wordt er aan de voordeur gebeld. 

 

“Ja, dat klopt. Dat is onze huishoudster. Maar komt u binnen … Een 

kind? Dat lijkt me sterk. Maar we zijn net zelf pas gearriveerd. We zijn 

weg geweest, weet u.” 

Margaretha hoort de stemmen in de richting van de keuken komen. 

Instinctief weet ze dat er iets niet goed is. 

Als Barend en Elselien met twee agenten de keuken binnenkomen, 

dringt het ineens tot haar door dat het voor haar moet zijn. Tot dan toe 

had ze zich eigenlijk geen rekenschap gegeven van wat ze gedaan had. 

“Margaretha, heb jij een kind ontvoerd?” vraagt Barend streng. 

De oude Margaretha breekt plots in huilen uit. 

“Ik wihihihilde … niet slecht doen. Ik wihihilde alleen maar …” 

“Waar is ze, Margaretha?” vraagt één van de politieagenten. 

Margaretha wijst snotterend naar boven. 

“Ik haal haar wel even naar beneden.” Barend is de keuken al uit voor de 

agenten kunnen reageren. Hij rent de trap omhoog tot hij voor Binno’s 

deur staat. Hij ziet twee kopjes boven het dekbed uitsteken. Als hij de 

kamer binnen gaat, kijken de twee kinderen op naar hem. Barend zegt 

niets. Hij tilt Sabie uit het bed en loopt de kamer weer uit, nagestaard 

door Binno. 

“Weet u, onze Margaretha is niet helemaal goed,” legt Barend uit aan de 

twee agenten. “Maar ze is ongevaarlijk. Ze doet niemand kwaad.” 

“Niemand kwaad, meneer? Noemt u een kind ontvoeren niemand kwaad 

doen? En de ouders, meneer? De moeder van het kind is op van de 



 34 

zenuwen. Het is maar goed dat ze gisteren erbij was toen uw 

huishoudster met haar dochtertje praatte in het winkelcentrum, zodat we 

snel een vermoeden hadden wie het kind ontvoerd kon hebben. 

Waarschijnlijk had uw huishoudster het kind gisteren al willen 

ontvoeren, ware het niet dat de moeder er op tijd bij was. Nee, we 

moeten haar meenemen. Op de ontvoering van een kind staat een 

behoorlijke gevangenisstraf. En als ze niet toerekeningsvatbaar is, moet 

ze naar een kliniek. Alex, doe jij haar de handboeien om?” 

De tweede agent loopt naar de oude, huilende Margaretha toe, pakt haar 

handen op haar rug en doet er zijn boeien omheen. 

“Ga maar mee, Margaretha,” zegt Barend tegen haar. “Het komt allemaal 

goed. Daar zorg ik wel voor. Je slaapt gewoon een paar nachtjes bij deze 

aardige heren en dan kom je weer thuis. Okee?” 

Hij pakt zijn zakdoek uit zijn zak en droogt Margaretha’s tranen. 

Margaretha knikt. Bedremmeld loopt ze tussen de twee agenten in de 

keuken uit. Als ze in de politieauto zit, kijkt ze omhoog naar Binno’s 

raam. Die arme Binno. Nou heeft hij weer geen zusje.  

 

8 

 

“Jij bent een monster. Weet je dat?” 

De rechercheur zit met zijn kont op het bureau. Zijn handen rusten zwaar 

naast zich op de rand, terwijl zijn lichaam zich naar Margaretha toe 

kromt. 

Het oude, geestelijk gehandicapte vrouwtje zit op een harde stoel. Haar 

hoofd bonkt. Ze is bang en moe. De hele nacht heeft ze niet kunnen 

slapen in die cel. Alles maalde maar door haar hoofd. Wat zouden ze met 

haar gaan doen? Werd ze nou voor de rest van haar leven opgesloten? 

Maar Binno had zo gelukkig gekeken toen Sabie bij hem was. Ze had 

toch niks verkeerds willen doen. Nee, ze had zelfs chocomel staan 

maken. Maar nu was iedereen boos op haar. En nou zou ze dadelijk nooit 

meer terug mogen naar het huis van de Veldermaats. Alles wat er de 

afgelopen dagen was gebeurd, bleef zich maar herhalen in haar geest. De 

hele nacht door. Hoe de bakker tegen haar zei dat ze die dag al geweest 

was. En de apotheker zei hetzelfde. En het konijn in het veld zei het 

zelfs. Maar wat haar het meeste beangstigde was dat de gruwelijke scène 

in de kinderkamer steeds maar terug kwam in haar hoofd. De scène met 

Barend en Elselien en de verpleegster. Hoe langer de nacht duurde, hoe 

vaker die beelden terugkwamen. Tot ze er helemaal gek van werd. Tot ze 

niet meer zeker wist dat die gebeurtenis helemaal nooit had 
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plaatsgevonden en ze ging denken dat het allemaal echt was geweest. 

Tot ze uiteindelijk door een politieman uit haar cel werd gehaald en naar 

de rechercheur werd gebracht. 

Margaretha kan alleen maar naar de grond staren. 

“Jij hoort in de gevangenis. Dat weet je toch?” 

De rechercheur buigt zich tot vlakbij Margaretha. Hij heeft een slechte 

adem. Teveel alcohol de avond ervoor. En de avond daarvoor. En 

daarvoor. Misschien is het een extra middel om de verdachten die hij 

verhoort te kwellen en tot een bekentenis te dwingen. Misschien heeft hij 

gewoon een rotleven. In ieder geval heeft hij geen medelijden met de 

arme, oude vrouw die als een kleine hoop ellende op de stoel voor hem 

zit. 

“Ik wil van jou weten waarom je het gedaan hebt. Hoor je me?” 

Margaretha reageert niet. Hoe kan ze nou vertellen dat ze een zusje voor 

Binno had meegenomen. Ze mag toch niets over Binno vertellen tegen 

vreemden. De rechercheur tilt Margaretha’s kin omhoog. 

“Nou? Godverdomme, ik heb nog meer te doen vandaag. Als je niet 

antwoordt, sluiten we je op in de mannengevangenis. Hoe vind je dat? 

Weet je wel hoe vreselijk het daar is? Daar wordt je met huid en haar 

verslonden.” 

De rechercheur kijkt Margaretha aan met de oude, opgekropte woede en 

frustratie die hij uit zijn eigen leven haalt en projecteert op elke 

crimineel of verdachte die hij voor zich krijgt. 

“Die mannen hebben al jaren geen vrouw gehad. Weet je wel wat die 

mannen met een vrouw als jij doen? Nou, weet je dat wel? Of weet jij 

dat soort dingen niet? Van de bloemetjes en de bijtjes?” 

De rechercheur staat op, loopt om Margaretha heen, en brengt zijn mond 

tot bij haar oor. 

“Of ben je nog maagd, oudje? Heb je toen je jong was nooit een man 

gevoeld, nou?” 

“Ik wilde zelf een kind hebben,” zegt Margaretha bibberend. Ze moet 

toch iets verzinnen. Als ze deze enge man een antwoord geeft, laat hij 

haar misschien met rust. 

“Ik wilde zelf een dochtertje hebben.” 

“En dan ontvoer je zomaar een kind van een andere moeder? Jij mag dan 

wel niet goed bij je hoofd zijn, jij weet ook wel verdomde goed dat jij 

geen kind van iemand anders mag meenemen. Weet je wat we met jou 

gaan doen? Wij gaan je opsluiten zodat je je hele leven lang geen kind 

meer kunt aanraken of zien. Begrijp je dat, Margaretha? Nooit meer 

zolang je leeft.” 



 36 

Margaretha begint zachtjes te huilen. 

“Ik wilde haar alleen maar even lenen. Ik zou haar heus wel hebben 

teruggebracht.” 

Nu zal ze nooit Binno meer zien. Nooit meer zal ze een kind mogen 

verzorgen. 

“Breng haar terug naar haar cel,” zegt de rechercheur tegen de agent die 

tijdens het verhoor bij de deur heeft gestaan. “Ik word er kotsziek van, al 

die gekken die overal maar rondlopen. Dit soort mensen hadden ze vanaf 

de geboorte al moeten opsluiten. Had mij een hoop werk bespaard.” 

 

Nog twee dagen en twee nachten brengt Margaretha door in haar kleine 

cel. In die dagen wordt ze steeds verwarder. Een arts is naar haar komen 

kijken en een psychiater. Ze heeft kalmerende middelen gekregen, zodat 

ze rustiger in haar hoofd wordt en wat kan slapen. Maar haar dromen 

lopen over in haar wakkere momenten. Steeds weer ziet ze hoe Barend 

Binno castreert. Hoe hij daarbij naar Margaretha kijkt en vriendelijk 

lacht. En Elselien komt aan Margaretha’s bed in de cel staan. “Nooit 

meer zolang je leeft. Nooit meer,” zegt ze met een valse stem. En de 

moeder van Sabie komt aan Margaretha’s bed staan. “Jij weet ook wel 

verdomde goed dat jij geen kind van iemand anders mag meenemen. 

Weet je wat wij met jou gaan doen. Wij sluiten je op in de 

mannengevangenis.” 

Maar soms, heel soms, ziet Margaretha de lachende gezichtjes van Binno 

en Sabie. Ze ziet hoe ze elkaars tongetjes aanraken en hoe hun tongetjes 

gelijktijdig naar binnen schieten. Dan moet de oude Margaretha in haar 

cel lachen. 

 

“Opstaan en meekomen. Je mag naar huis.” 

Naar huis? Margaretha kijkt op. Mag ze naar huis? Maar ze zou toch de 

rest van haar leven in de gevangenis blijven?! 

“Kom maar mee,” zegt de politieagent weer. “Je mag hier weg.” 

Margaretha staat op en loopt de cel uit.  

“Hoe gaat het, Margaretha?” 

Barend Veldermaat kijkt Margaretha onderzoekend aan. 

“Ga je mee naar huis?” 

Margaretha reageert niet. Ze weet niet meer of ze haar werkgever kan 

vertrouwen. Ze weet sowieso niets meer. De opsluiting en de 

gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben haar meer dan overstuur 

gemaakt. Ze voelt zich miserabel tot in elk botje van haar oude lijf en tot 

in elk deeltje van haar hersenen.  
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“Ik heb ervoor gezorgd dat de aanklacht is neergelegd, Margaretha,” zegt 

Barend als ze wegrijden bij het politiestation. “Dat betekent dat je nu 

niet naar de gevangenis hoeft. Da’s toch mooi, hè?!” 

Margaretha reageert weer niet. 

“Ik heb met de moeder van Sabie gepraat en ik heb met wat andere 

mensen gepraat. Het heeft me wel wat gekost.” 

Margaretha kijkt naar buiten naar de straten, naar de mensen. Maar ze 

ziet geen gezelligheid meer. 

“Maar tenslotte willen we je niet kwijt.” 

Barend lacht. “Je bent geschrokken. Maar het komt allemaal wel weer 

goed. Straks ben je bij onze Binno en dan is het weer okee. Margaretha? 

Margaretha?” 

De oude vrouw kijkt Barend aan. 

“Heb je gehoord wat ik zei?” 

Margaretha knikt en kijkt dan weer naar buiten. 

 

9 

 

3 jaar later 

 

De slagersleerling Frits heeft zijn werk er net opzitten. Fluitend heeft hij 

de slagerswinkel voor en achter gepoetst. Zo, dat was het laatste karwei. 

Yes, het is vrijdag. En het is niet zomaar een vrijdag. Vandaag begint 

Frits’ vakantie. Over drie uurtjes zit Frits met zijn vier maten in het 

vliegtuig naar Turkije. Twee weken zon, zee en heel veel bier. Frits kijkt 

in de spiegel boven de wasbak. Okee, mooi is hij niet. Mager, sprieterig 

haar, hier en daar een puistje, iets te grote neus. Maar Frits heeft een 

sympathieke uitstraling. 

“Je ziet er scherp uit, Fritsie,” spreekt Frits tegen zijn spiegelbeeld. “Wij 

gaan meiden versieren in Turkije, jongen. Hete nachten. Yes!” Hij pakt 

zijn jas, zet zijn helm op en loopt de zaak uit.  

“Ach, verdomme.” Frits draait zich om en gaat de winkel weer binnen. 

“Zeg chef…” 

De koelceldeur staat op een kier. De slager is net bezig een paar halve 

varkens op te hangen. 

“Zeg chef, ik kom maandag niet, hè, dat weet je.” 

De slager kijkt Frits met gefronste wenkbrauwen aan. 

“Vakantie, weet je nog?” 

“Vakantie?” antwoordt de slager. “Wat is dat voor onzin? Nee hoor, 

geintje. Veel plezier, Frits, en kijk maar uit dat je niks oploopt.” 
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Frits zwaait en loopt de zaak uit. Buiten springt hij op zijn scooter. 

Straks ga ik jou vervangen door een surfboard, ouwe jongen, denkt Frits. 

Zo en nou naar huis, douchen en op naar het vliegveld. De koffers en 

tassen heeft hij gisteravond al gepakt. 

 

Barend kijkt vanuit de tweezitsbank in de bar van het vliegveld naar de 

mensen die binnenkomen om nog iets te drinken voordat ze op hun 

vlucht stappen. 

Een aantal zakenlieden heeft aan de lage bar plaatsgenomen. Ze zijn in 

een druk gesprek gewikkeld over de neergang van de economie. 

“Ze zouden mij eens een tijdje dictator van dit land moeten maken,” zegt 

een dikke man in een saai, grijs pak met een saaie, blauwe stropdas, “dan 

zou het hier wel wat beter gaan.” 

“Ja, met jou wel,” antwoordt een even oninteressant uitziende collega. 

Barend houdt niet van dit type middelmatige figuren. Deze mannen 

hébben geen baan. Ze zíjn hun baan. Ze ademen, zweten, drinken, praten 

en schijten hun saaie baan. En zijn ze gelukkig? Kunnen ze dadelijk aan 

het einde van hun leven terugkijken op een gelukkig en succesvol leven? 

Nee. Ze hebben alles wat de moeite waard is in het leven verwaarloosd 

voor een middelmatig salaris en een rij pakken zonder kraak of smaak. 

Kijk, dan deze vijf jongelui die net binnen komen. Typische jongens met 

een vak. Schilders of metselaars of koks, het is niet belangrijk wat ze 

precies doen. Jongens die hun baan gebruiken om in hun privé-leven uit 

de band te springen. Geen gezeik, werken om ’s avonds en in het 

weekend het plezier te kunnen bekostigen. Vrolijke, ongedwongen 

jongens, een beetje wild, maar met geen fout karakter of foute kostuums. 

“Rondje pils, barman,” roept Frits uitgelaten, terwijl hij zijn weekendtas 

naast de lage barkruk schuift. “Onze laatste Nederlandse biertjes, 

jongens. Straks drinken we alleen nog Heineken. In Turkie Turkie 

hebben ze toch wel Heineken, of niet?” 

“Turkie Turkie, Fritsie Fritsie, Heinekie Heinekie,” grapt een van Frits’ 

vrienden. “Frits, ga je een Turks wijf nemen, zo één met een burka aan, 

of een lekker, blond Hollands mokkeltje?” 

“Ik ga een Turks grietje aan m’n tampeloeres laten zuigen, terwijl ik een 

blond mokkeltje op m’n gezicht laat zitten. Wat denk je daarvan?” 

“Hahaaa, hoor hem,” reageert zijn maat, “Jij kunt blij zijn als je een 

Turkse ezel mag pijpen, Frits.” 

Barend staat op van de tweezits en loopt naar de bar. Hij gaat op de kruk 

naast Frits zitten en bestelt een whisky. 
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“Hee, man, weet je wat?” Een van Frits’ vrienden heeft een idee. “Wie 

niet geneukt heeft als we terug zijn, betaalt het eerste weekend alle 

drankjes voor degenen die wel geneukt hebben.” 

“Okee, doen we.” 

Iedereen is het met dit plan eens. Natuurlijk gaat er voor iedereen meer 

dan genoeg geneukt worden. Tenslotte gaan ze naar het paradijs op 

aarde. Vrouwen bij de vleet. En ze zitten allemaal te wachten op onze 

vijf jongens. 

Langzaam laat Barend zijn hand langs de barkruk naar beneden glijden. 

Hij let op dat niemand ziet wat hij doet. Hij ritst de tas van Frits een 

stukje open en laat het pakje dat hij in zijn hand houdt in de tas glijden. 

 

“Hello. Do you speak English? Okay. This is mister Hornstein from 

Schiphol Airport Customs in Holland. We have strong reason to believe 

that a mister Frits van Zandvoort on flight 726 from Schiphol is carrying 

drugs to your country. We received information that an unknown person 

has carried drugs on board of flight 726 and that during the flight mister 

van Zandvoort will receive the narcotics from him. Mister van 

Zandvoort will then bring them into your country and sell them. Because 

we want both suspects, it is necessary to wait until the transaction is 

completed to arrest anybody. Flight 726 will be arriving at your airport 

in fifteen minutes.” … “Yes.” … “That’s right” … “Cocaine.” … “Yes.” 

… “Of course. You can contact me at Schiphol Airport Customs, 

003120-6207341. Hornstein is my name. I would be much obliged if you 

could contact me when you’ve apprehended mister van Zandvoort and 

possibly the other person involved.” 

Barend hangt de telefoon op. De gevangenissen in Turkije zijn niet mis, 

weet hij. 

 

Binno staat aan de vijver. Tong uit zijn mond. 

“Hee jochie, wat doe je hier?” 

Binno draait zich om. Tegenover hem staat een dikke man in een 

tuinbroek en laarzen. Hij draagt een geruit hemd en op zijn gedeeltelijk 

kale hoofd zit een grijze pet. De man schrikt onwillekeurig een beetje als 

hij ziet dat Binno het syndroom van Down heeft. 

“Ik woon hier,” antwoordt Binno zachtjes. 

De man kijkt nieuwsgierig naar het jongetje. Het lijkt alsof het kind 

afwezig is. Zijn ogen staren naar de grond. Haast alsof hij gedrogeerd is. 

“Jij woont hier? Da’s gek. Ik onderhoud dit deel van de tuin al jaren en 

ik heb je hier nog nooit gezien.” 
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“Binno mag hier niet komen,” legt Binno uit. “Maar soms kom ik hier 

wel.” 

“Ben jij dan van meneer en mevrouw Veldermaat? Vreemd. Ik wist niet 

dat ze een kind hadden.” 

“Ze hebben mij,” zegt Binno zacht. 

“Maar ik ben een mongool.” 

De tuinier kijkt Binno bezorgd aan. “Nou, nou, zo moet je dat niet 

noemen. Jij bent volgens mij een hartstikke leuke knul. Ik heb 

mensenkennis, ik zie dat meteen. Mongool is een bijzonder slecht woord 

voor zeer bijzondere goede mensen.” 

“Pappa en mamma zeggen dat ik een mongool ben en dat het mijn eigen 

schuld is.” 

De tuinier gaat op zijn hurken voor Binno zitten en glimlacht naar hem. 

“Daar geloof ik niks van. Zo’n leuk ventje als jij. Ik weet zeker dat jouw 

pappa en jouw mamma heel veel van jou houden.” 

Binno schudt nee. 

“Wil je mee op mijn grasmaaier? Leuk, rondjes rijden.” 

Zonder antwoord te geven op de uitnodiging van de tuinier draait Binno 

zich om en loopt hij weg van hem. 

Van een flinke afstand, achter een heester verscholen, bekijkt Binno de 

man die nu op zijn grasmaaier rondjes over het gras rijdt rond een paar 

dikke eikenbomen. In zijn hoofd draait Binno mee met de grasmaaier, 

rond en rond en rond. Maar ineens valt hij zo van de machine af in het 

gras. En daar ligt hij op zijn rug. Hij kijkt omhoog naar de lucht. 

Daarboven woont de duivel. En zo meteen moet de duivel plassen en dan 

gaat het regenen. En de duivel heeft Binno kanker gegeven, dat weet 

Binno. Kanker, da’s als er binnenin je zwarte bramen groeien. Zo van 

die hele dikke. Binnen in je bloed. En als die zwarte bramen maar groot 

genoeg gegroeid zijn ga je dood. Mamma heeft hem verteld van kanker 

en dat mongooltjes dat vaak hebben. Mamma had er speciaal een bakje 

bramen van de winkel voor meegebracht. Zodat Binno zich het heel goed 

zou kunnen voorstellen. En mamma had gezegd dat ze niet zeker wist of 

Binno die bramen in zijn lichaam zou hebben, maar dat ze dacht van 

wel. 

“Wat is er met je?” 

Binno ziet eerst helemaal niemand. Alsof de stem vrij in de blauwe lucht 

drijft. Maar dan vormt zich uit de water- en de zuurstofmoleculen een 

gezicht. Het is Binno’s eigen gezicht. Maar in plaats ervan dat het 

gezicht omlijst is met Binno’s korte haar, is het gezicht omlijst met lang 
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haar. En als Binno dat lange haar naar beneden volgt met zijn ogen, ziet 

hij een jurkje, wit met roze stippen. 

“Ik heb mijn been gebroken, zusje,” zegt Binno ernstig.  

Zusje is vaak  bij Binno. Ze lijkt als een eeneiige tweeling op Binno. 

Maar zij is een meisje. Zusje is er nooit als anderen in de buurt zijn. 

Alleen als Binno in zijn eentje is. 

“Ach, arm broertje,” zegt zusje tegen Binno. “Ik zal naast je komen 

liggen. Ik zal een kus op je gebroken been geven en daarna is het over.” 

Binno glimlacht. Zusje helpt hem altijd. Altijd als hij ziek is of bang of 

verdrietig. 

“Weet je wat?” zegt zusje. “Je krijgt mijn been.” 

Zusje knielt naast Binno in het gras. Ze pakt met haar beide handjes 

Binno’s gebroken been vast, ze draait het een slag en met een klik schiet 

Binno’s been los. Binno ziet dat het been netjes plat als een schijf eindigt 

en dat er in een midden een glimmende, zilveren pin uitsteekt. Die pin 

klikt precies mooi in een gat in zijn onderlichaam. Net zo kan Binno zijn 

hand losklikken van zijn arm. Hij kan zijn voet losklikken van zijn been, 

zijn onderarm van zijn bovenarm, zijn onderlichaam van zijn 

bovenlichaam, zijn hoofd van zijn nek, zijn neus kan zelfs van zijn 

gezicht losgeklikt worden en zijn oren kunnen los van zijn hoofd. Binno 

kan los in wel twintig stukken en misschien nog meer. En dat is handig 

voor als er iets niet goed is met Binno. Dan kan dat zo vervangen 

worden. D’r is niet eens een operatie voor nodig. En zusje zit precies zo 

in elkaar. 

Zusje klikt haar eigen been los en klikt het bij Binno aan. Past helemaal. 

Dan zet ze Binno’s gebroken been onder haar eigen lijf. En ineens, bij 

toverslag, is het been weer heel. Dat heeft Binno al vaker meegemaakt. 

Dat kan alleen zusje. 

“Kom, sta op, we rennen. Wie het eerst bij de vijver is,” roept zusje 

uitbundig. 

Maar Binno blijft in het gras liggen. 

Morgen moet Binno naar de grote school. Naar groep drie. 

“Ik moet morgen naar school. Ik ben nog maar vijf, maar mijn pappa 

heeft ervoor gezorgd dat ik nu al mag.” 

Binno kijkt treurig. 

“Maar dan ga ik met je mee,” reageert zusje vrolijk. 

Binno gaat rechtop zitten. “Kan dat?” 

“Tuurlijk, ik ga overal met je mee,” antwoordt zusje. 

“Maar jij bent er nooit als iemand bij Binno is.” 
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“Oh jawel, ik ben er altijd. Alleen zie je me dan niet. Ik zit gewoon in de 

lucht.” 

Binno twijfelt. “Maar de kinderen dan. Ik ben bang voor de kinderen.” 

“Ik help je wel. Ik ben toch je zusje?!” 

 

Barend en Elselien hebben Binno de hele tijd thuis gehouden. Nooit 

heeft hij andere kinderen ontmoet, behalve die ene keer dat Margaretha 

de kleine Sabie had ontvoerd. Maar dat was maar heel even geweest. 

Nadat Margaretha uit de cel op het politiebureau was vrijgelaten, was ze 

veranderd. Ze was nooit meer vrolijk. Ze lachte niet meer met Binno. Ze 

zorgde wel nog voor hem, maar het leek alsof  haar enthousiasme 

verdwenen was. Margaretha was stil geworden en mompelde vaak in 

zichzelf. Binno werd veel aan zijn lot overgelaten. Dat wil zeggen; vast 

anderhalf uur per dag bemoeide Barend zich met Binno. Barend zorgde 

ervoor dat Binno veel woorden leerde en goed zinnen leerde maken. Dat 

was best zwaar voor het kleine jongetje, wiens hoofd door de medicijnen 

en door zijn ziektes en zijn angsten en zorgen vaak wazig en verward 

was. Barend gebruikte die tijd ook om zijn zoontje te bestuderen. 

Elselien besteedde haast nooit tijd aan Binno. Behalve die dagelijkse drie 

uur met zijn vader was Binno dus de meeste tijd op zichzelf. Maar sinds 

een paar jaar had hij zusje. Die zorgde ervoor dat Binno niet helemaal 

alleen was in zijn eenzaamheid en zijn verdriet. 

En nu is Binno dan klaar voor de grote wereld. Pappa en mamma 

brengen hem morgen met de auto naar school. Binno heeft geen idee wat 

hij daarvan moet verwachten. Hij vindt het maar eng. 

 

10 

 

“Ik zie dat je je vermaakt tijdens het wachten.” 

Barend kijkt niet eens op als Gerard binnenkomt. Het lijkt alsof hij in 

gedachten wat in een boek aan het krabbelen is. 

“Besef je wel dat die atlas waar je in zit te tekenen een uniek, zeer oud 

exemplaar is en bijzonder kostbaar?” 

Barend doet of hij de irritatie in Gerards stem niet opmerkt. Zijn pen gaat 

langs de kusten van alle landen op de kaart en vlakt al die grillige 

kustlijnen af tot vloeiende ronde lijnen. 

“Stel dat ik een god was. Dat ik daadwerkelijk met een dikke inktlijn al 

die stukken kust van die landen en continenten zou kunnen wegvagen. 

Hoeveel mensen zouden hierdoor sterven? Door een simpele krabbel die 

mij een tiental minuten kost. De wereld zou denken aan een 
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onverklaarbare natuurramp. Een lijn op deze schaal zou in werkelijkheid 

gigantische hoeveelheden grond en mensen wegvagen. Niemand zou de 

oorzaak begrijpen. Hoe verklaar je dat een dergelijke ramp die alle 

kusten van de wereld tegelijkertijd treft? Alle volkeren zonder 

uitzondering, rijk en arm. Iedereen in het verderf. En geen land kan er 

zich tegen wapenen. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat het nog eens 

zal gebeuren, zullen de kusten langzaamaan weer bevolkt raken. Het zal 

in de geschiedenis van de mensheid bijgeschreven worden als een 

gruwelijk voorbeeld van de onmacht van de mens tegenover het lot.” 

Gerard pakt de nu beduidend in prijs gedaalde atlas bij Barend weg. 

“Maar jij bent geen god, mijn beste heer Veldermaat.” 

Geërgerd bekijkt hij de verminkte pagina. 

“Tuurlijk niet, Gerard, goden bestaan niet. Maar het lot wel. En we zijn 

allemaal een deel van het lot van anderen. We kunnen allemaal de 

geschiedenis van anderen manipuleren.” 

Dokter Peters klapt de atlas dicht en legt hem op een stapel boeken op de 

hoek van zijn bureau. “Apropos manipuleren; hoe gaat het met je zoon?” 

Barend glimlacht. “Morgen is de grote dag. Morgen gaat hij de wereld 

in. Naar school. Voor het eerst tussen kinderen. Ik ben over Binno’s 

uiterlijk zeer tevreden. Hij is mooi geworden. Van binnen is Binno 

uiteraard een getraumatiseerd kind. Dat was te verwachten. Zijn 

geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn tamelijk labiel. Hij heeft de 

afgelopen drie jaar een aantal vreselijke operaties en pijnlijk 

herstelperiodes te verduren gehad, waarbij hij soms van de ene operatie 

nog niet genezen was of hij moest alweer de volgende ondergaan. En 

dan heeft hij nog een tijdje dat akelige korset gedragen om zijn 

schouders naar beneden te trekken. Zijn ouders vertellen hem dat dit 

alles zijn straf is omdat hij een mislukt jongetje is. En dat de operaties 

dienen om hem een beetje meer op een gewoon kind te laten lijken, maar 

dat hij altijd anders dan andere kinderen zal blijven. Bij dit alles slikt hij 

nog al die beroerde medicijnen die jij de hele tijd voorschrijft. Kortom; 

hij is geestelijk en lichamelijk in de war. Al is hij al heel wat rustiger 

geworden sinds we hem drie maanden geleden verteld hebben dat hij nu 

klaar is en nooit meer een operatie hoeft te ondergaan. Je had zijn ogen 

moeten zien toen we hem dat vertelden, Elselien en ik. Uiteindelijk 

hebben we lang niet zoveel aan hem veranderd als ik aanvankelijk dacht 

dat we zouden doen.” 

Gerard grinnikt. “Ja, toen ik je de lijst opsomde van mogelijke 

afwijkingen bij een persoon met Down, leek je even een kind in een 

speelgoedwinkel. Je wilde zo ongeveer alles wat ik maar noemde.” 
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Barend lacht. “Je hebt gelijk. Aanvankelijk was ik te enthousiast. Maar 

ik ben blij dat we de ingrepen relatief beperkt hebben gehouden. Anders 

was Binno een wrak geweest. Nu valt er voor hem te leven met zijn 

labiliteit en zwakte. Af en toe is hij ziek. Maar hij komt er elke keer weer 

snel bovenop. Hij heeft in ieder geval de gezichtskenmerken van een 

mongooltje. Ook qua postuur zit het goed. Hij is gezet genoeg, een 

beetje te klein voor zijn leeftijd en zijn schouders zijn ook wat meer 

omlaag gegaan.” 

Gerard knikt. “Hij moet natuurlijk geen psychiatrisch geval worden. Dan 

ben je veel te ver gegaan.” 

“ Nee, natuurlijk niet,” gaat Barend verder, “maar het goeie aan Binno is 

dat het een denkertje is. Wat hem allemaal is gebeurd, zet hem aan tot 

nadenken. Hoe klein hij ook is, hij reflecteert zijn lot.” 

“Nou, nou, is dat niet wat zwaar geformuleerd voor een kleuter, 

Barend?” 

“Dat denk jij, Gerard, maar ik zie dat. Je vergeet dat hij mijn genen 

heeft. Ik was ook al heel vroeg pienter. Hij mag er dan wel uitzien als 

een kind met het syndroom van Down. Hij heeft een hoger IQ dan een 

gewoon kind. Ik zie hem mijmeren over de dingen. En ook de vragen die 

hij aan Margaretha stelt. Niet dat ze daar vaak antwoord op geeft 

trouwens. Zoals laatst. Ik hoor die twee in de badkamer bezig. Vraagt 

Binno ineens aan Margaretha: ‘Geta, doe ik de andere kinderen pijn als 

ik lelijk ben?’ Dat is een belangrijke kwaliteit die wezenlijk is voor hoe 

hij met zijn eigen identiteit zal omgaan. Hij denkt na over wie en wat hij 

is. Ik zie hem vaak in zijn eentje rond het huis dwalen en ik merk dat hij 

intens bezig is met de wereld om hem heen en hoe hij daarin past of niet 

past. Zo zag ik hem een tijd terug voor een bramenstruik staan. Alsof hij 

ermee communiceerde. Wel vijf minuten stond hij daar zonder zich te 

roeren. En ineens begon hij als een bezetene alle bramen die hij maar 

kon vinden van de struik te rukken. Alles wat hij plukte gooide hij op de 

grond. Daarna begon hij rond te stampen om de bramen te verpletteren. 

Tot hij de struik kaal had.” 

Gerard kijkt bedenkelijk. “Hmm.” 

“Ik weet dat het klinkt alsof hij volkomen idioot is,” zegt Barend als hij 

ziet dat de dokter hem wil onderbreken. “Maar waar het om gaat is dat 

dit bewijst dat hij zijn ziekte, laat ik het zo maar eens noemen, niet 

zomaar over zich heen laat komen. Hij bouwt een karakter op dat zich 

verzet tegen het kwade dat hem overkomt. Of dat karakter sterk genoeg 

is om dadelijk in de wereld van de oordelende en veroordelende mensen 

te overleven, zal nog moeten blijken. Maar wat ons betreft hebben we 
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hem nu genoeg aangedaan. Vanaf nu zijn het de anderen die hem mogen 

kwetsen of pijnigen. Wij zijn klaar om hem uit te leveren aan de 

wreedheid en de onwetendheid van de wereld.” 

“En aan zichzelf,” vult Gerard aan. “Wie weet, wordt hij zelf zijn 

grootste vijand. Het is inderdaad een intelligent jongetje. Hij is bepaald 

niet dom voor zijn leeftijd. Maar hij heeft al een boel meegemaakt. En 

het belangrijkste is dat hij in een verkeerd lichaam zit. Mensen zullen 

hem, ten goede of ten kwade, zijn hele leven lang tegemoet treden alsof 

hij een onnozel kind is. Het zal onmogelijk voor hem zijn een normale 

partner te vinden. Welke normale vrouw wil een relatie met een man met 

het syndroom van Down? Het is mogelijk dat hij ondanks de castratie die 

jij hebt uitgevoerd toch een normale seksuele drift zal ontwikkelen. 

Waarschijnlijker is dat die achterwege blijft, maar het is mogelijk. In 

ieder geval zal hij de hele tijd tegen afwijzingen aanlopen. We weten 

niet hoe hij zich ontwikkelt. Wat zijn talenten blijken te zijn. Maar veel 

kansen zal hij niet krijgen die talenten te bewijzen. Tenzij hij als 

curiosum tentoon gesteld wordt met die talenten. Maar dan wordt hij een 

soort olifantenman die piano kan spelen. Mensen zullen hem altijd als 

anders en als minder zien. Ook al zou hij ze op allerlei vlakken weten te 

overtreffen. Hij zou gezien worden als een speling van de natuur. Een 

mongool met een uitzonderlijke geest. Het uiterlijk blijft toch wat de 

mensen zien. En ook voor Binno zelf zal zijn uiterlijk niet weg te denken 

zijn, hoezeer hij ook zijn best zal doen. Ik voorspel een zwaar leven voor 

hem. Een onmogelijk leven.” 

De dokter staat op, loopt naar het raam en kijkt naar buiten. 

“Toen je met je plan bij mij aankwam, was ik geschokt, mag ik wel 

eerlijk zeggen.” 

Barend glimlacht. 

“Niet zozeer door het idee an sich als wel door het feit dat het je 

bloedeigen zoon betrof.” 

Het is een paar seconden stil. 

“Ik discrimineer niet,” zegt Barend dan. Hij krult zijn mondhoeken naar 

beneden en wuift met zijn hand als om bij voorbaat enig mogelijk 

commentaar van Gerard af te weren. “Als ik een idee in mijn hoofd 

krijg, voer ik het uit. Als het uit te voeren is. Zonder aanzien des 

persoons. En dit idee kwam in mijn gedachten met Binno in de 

hoofdrol.” 

“En als het Elselien betreft?” vraagt Gerard, terwijl hij zijn hoofd naar 

Barend omdraait en zijn ogen een beetje dichtknijpt. Gerard probeert de 

man die hij ziet in te schatten. “Ik weet dat ik meewerk aan dit haast 
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absurde experiment, maar het te bedenken en nog wel op je eigen kind 

uit te voeren …” 

“Meewerken? Jij voert het uit, kerel. Jij hebt Binno’s uiterlijk gecreëerd. 

En een mens is een mens. Wat maakt het uit of het mijn of jouw zoon is, 

of mijn of jouw vrouw? We zijn allemaal los van alle andere mensen en 

alleen verbonden met onze eigen identiteit staan we tegenover de natuur. 

Zo zie ik het. Dat ik Binno gemaakt heb uit een cel van mij is van een 

futiel belang. Hij was los van mij op het moment dat de cel met een 

staart achter zich aan in mijn ballen rondzwom. En hij was los van 

Elselien op het moment dat de navelstreng werd doorgeknipt. Zijn geest 

is trouwens nooit anders dan los en op zichzelf geweest. Wat maakt het 

uit dat hij mijn zoon is? Hoeveel zonen vervloeken niet hun vaders en 

andersom? Nee, de mens is zo los als maar kan. Dat maakt hem ook zo 

gevaarlijk voor anderen. In wezen geeft hij om niemand dan zichzelf. In 

zijn natuur is de mens er voor zichzelf. En jij, Gerard, hebt meegewerkt 

aan wat voor jou een experiment is en voor mij een doel an sich, omdat 

je het helemaal eens bent met wat ik nu vertel. Jij hebt destijds in 

Engeland experimenten uitgevoerd op kinderen en baby’s met het 

syndroom van Down omdat dat naar jouw mening geen volwaardige 

mensen waren. Het waren een soort proefdieren voor jou. Maar Binno is 

geen kind met het syndroom van Down. In feite zou jij tegenwoordig 

iedereen gebruiken voor elk soort experiment dat je maar interessant 

vindt, of het een gezond mens betreft of een ziek. Zolang het maar 

niemand uit je familie of uit je vriendenkring betreft. Want daar ben je te 

sentimenteel en te laf voor.” Barend kijkt bij die woorden Gerard met 

een minachtende blik aan. 

Maakt Barend een grapje? Zo kent Gerard hem helemaal niet. 

Barend staat op uit zijn fauteuil en gaat vlak voor Gerard staan. “Maar 

gelukkig heb ik je niet meer nodig. Jij hebt geen enkele visie, Gerard. Je 

bent een knap chirurg, maar als mens ben je heel klein. Je kijkt neer op 

de zwakken, maar je beseft niet hoe zwak je zelf bent. Ik zou jou zo 

gemakkelijk pijn kunnen doen, Gerard.” 

Gerard trekt wit weg bij de verandering die hij in Barend meemaakt. Hij 

weet natuurlijk dat een mens die zijn zoon aandoet wat Barend Binno 

aandoet tot alles in staat is. Maar hij had nooit verwacht dat Barend zich 

tegen hem zou keren. 

“En ik weet waar het jou overal pijn kan doen, Gerard. Ik ken jou door 

en door. Ik ken je leven en ik ken je zwakheden. Ik kijk op niemand neer 

omdat ik weet dat we allemaal zwak zijn. Maar jij, jij denkt dat je sterk 
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bent, Gerard. Je vergist je echter behoorlijk. En er komt een dag dat je 

daar achter zult komen.” 

Gerard voelt Barends ogen in zijn pupillen branden. Hij beseft dat een 

idee in Barends hoofd met Gerard in de hoofdrol zonder een greintje 

schroom ten uitvoer gebracht zal worden. En Gerard zal geen enkele 

kans hebben. Gerard is een medicus met een sadistische inslag die hij 

gebruikt voor zijn professionele experimenten. Maar deze man wiens 

adem hij in zijn gezicht voelt, is een psychopaat. Hij beseft nu dat hij 

nooit in zee had moeten gaan met iemand die zijn eigen kind zo 

gruwelijk mishandeld zonder maar het geringste medelijden. Gerard 

voelt het zweet plots langs zijn slapen lopen. 

“Gerard, ik heb genoten van je cognac,” zegt Barend ineens met een 

luchtigheid alsof hij het voorafgaande helemaal niet gezegd heeft. Hij 

geeft Gerard een schijnbaar vriendschappelijke klap tegen zijn bovenarm 

en loopt zonder omzien naar de deur. Hij opent de deur en verdwijnt uit 

Gerards zicht. 

De dokter voelt hoe zijn maag ineenkrimpt als hij weer adem haalt. 

Vanaf vandaag zal hij een stuk minder goed slapen.  

 

11 

 

“Naar school. Hop, stap in.” 

Barend houdt de deur van de Jaguar open. Gehoorzaam kruipt Binno op 

de achterbank. Het huilen staat hem nader dan het lachen. 

“Zo, jongeman, vandaag gaat het beginnen. Heb je er zin in?” 

Binno antwoordt niet. Hij steekt zijn tong uit. Barend kijkt nog een keer 

om naar zijn zoon alvorens de auto te starten. Prachtig. Helemaal echt. 

“Daar gaan we.” 

Bij de Tielse school is het een drukte. Alle eerstejaars en ook een heel 

aantal oudere kinderen worden door hun ouders gebracht. Sommigen te 

voet, anderen met de fiets of met de auto. Barend rijdt langs de school en 

parkeert zijn Jaguar op het parkeerterrein naast de school. Binno heeft de 

kinderen op straat gezien. Ze fascineren hem buitengewoon, maar 

tegelijkertijd is hij doodsbang voor ze. Waar is zusje nou? Ze zou er toch 

zijn?! Ze zei dat ze in de lucht zou zitten. Binno kijkt omhoog. Maar wat 

heeft hij dan aan haar als ze alleen maar lucht is. 

“Wat kijk je nou omhoog?” Barend neemt Binno aan de hand. “Kom op, 

daar is de ingang. Ik breng je wel naar je klas.” 

In de gangen van het schoolgebouw is het druk. Overal rennen kinderen 

door elkaar. Onzeker zoeken de ouders van de nieuwe leerlingen de weg 
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door deze onbekende school naar het klaslokaal waarin ze verwacht 

worden. Menige ouder en menig kind kijkt met nieuwsgierige of brutaal 

verbaasde blik naar Binno. Wat doet dat kind hier op de school van mijn 

kind, lijken de ouders te denken. Ik hoop dat die niet in mijn klas zit, 

lijken de kinderen te denken. 

“Welkom,” spreekt meester Boelen met het rode sikje en het rode haar 

als het klaslokaal vol met mensen is en hij de deur achter zich 

dichtgetrokken heeft. De meeste ouders staan bij het tafeltje waaraan hun 

kind zit. Anderen staan met hun kind achter in de klas tegen de muur. 

Barend en Binno staan bij de deur. 

“Voor de nieuwe kinderen is dit jullie eerste dag op deze nieuwe school. 

Ik hoop dat het jullie hier goed zal bevallen en dat jullie je ouders het 

plezier doen hier goed te leren zodat je hier straks ook weer weg kunt. 

Voor de kinderen die op deze school al het eerste en tweede jaar hebben 

gevolgd, welkom in het derde. Mijn naam is meester Jacques Boelen en 

ik geef dus onder andere les aan de derde groep. Zo.” De meester klapt 

in zijn handen. “Zeg nu allemaal maar dag tegen jullie pappa’s en 

mamma’s. Die gaan nu naar huis. En wij gaan met de les beginnen.” 

Op het moment dat de meester dat zegt, krijgen veel kinderen het een 

beetje benauwd. Het is toch weer een nieuw begin met veel nieuwe 

kinderen en een nieuwe meester. En nu moeten ze echt gaan leren. Het 

liefst zouden ze maar weer met hun vader of moeder naar huis gaan. Of 

terug naar de tweede groep, waar alles zo vertrouwd was. Maar er is 

geen enkel kind dat zich zo beroerd voelt als Binno. Zoveel kinderen op 

een keer. Hij voelt zich panisch van angst. En ze lijken helemaal niet op 

zusje. Er is ook geen enkele bij die zijn tong uitsteekt. En ze zijn haast 

allemaal groter dan hij.  

Barend legt een hand op Binno’s schoudertje. “Ga daar maar zitten, daar 

is nog een plekje vrij. Zo, ik ga nu. Straks als de school uit is, kom ik je 

weer ophalen.” 

Voordat Binno iets kan zeggen, loopt Barend het klaslokaal uit. Niet dat 

hij iets had willen zeggen. Hij weet dat zijn vader alleen maar wil dat hij 

gehoorzaamt. En daarbij zit zijn keeltje dichtgeschroefd. 

Angstig loopt Binno naar het tafeltje dat zijn vader heeft aangewezen. 

Hij wil net gaan zitten als een andere jongen hem ruw opzij duwt en op 

zijn stoel gaat zitten. En nu? Waar moet hij nu gaan zitten? Zijn vader 

heeft hem geen andere plek aangewezen. Bedremmeld blijft hij midden 

tussen de tafeltjes staan totdat alle ouders weg zijn en alle kinderen een 

plaats hebben gevonden. Meester Boelen kijkt Binno aan en zucht. Hij 

heeft bij de directeur geprotesteerd toen deze hem vertelde dat ze een 
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kind met het syndroom van Down hadden aangenomen en nog wel in 

zijn klas hadden geplaatst. Maar het mocht niet baten. En zijn klas was al 

zo groot. Eenendertig kinderen. Eigenlijk teveel voor één leraar om een 

goede kwaliteit onderwijs te kunnen bieden. Hij had er trouwens niet 

eens bij stilgestaan dat er in zijn lokaal maar dertig stoeltjes en tafeltjes 

staan. Nogmaals zucht meester Boelen terwijl hij naar Binno kijkt. Ook 

de gezichten van de kinderen zijn Binno’s kant op gericht. 

“Kom maar even mee jij. We halen een tafel en een stoel voor je.” 

Binno loopt achter de meester aan de gang in, een ander lokaal in. Hij 

moet het stoeltje dragen, terwijl de meester het tafeltje draagt. Terug in 

de klas wordt alles achter in het lokaal neergezet. Als Binno gaat zitten, 

blijven de meeste kinderen Binno nog met open mond aankijken totdat 

de meester in zijn handen klapt en de aandacht vraagt. 

Stiekem gluurt Binno om zich heen. Echte kinderen. En ze hebben 

allemaal andere namen, andere kleren, andere haren en andere gezichten. 

Geen een lijkt op Binno of zusje. Van het kind voor hem kan Binno 

helemaal zijn ogen niet afhouden. Ze is zwart. Natuurlijk heeft hij zo’n 

kind wel eens op tv gezien een van de zeldzame keren dat hij met 

Margaretha keek. Maar in het echt is het toch anders. Binno staart naar 

haar dikke zwarte kroeshaar. Hij zou het niet durven aanraken. Zouden 

haar ouders niet liever een wit kind gehad hebben? Misschien kunnen ze 

haar wel wit verven. Dan valt Binno een ander kind op. Schuin voor hem 

zit een meisje met een doekje om haar hoofd. Die is vast pas aan haar 

oren geopereerd. En naast hem zit een grote jongen. Die heeft zijn haar 

in stekels overeind staan. In zijn oor zit een ringetje en om zijn nek hangt 

een ketting, net zoals mamma wel eens draagt. Dus zo zien echte 

kinderen er uit. Kinderen die niet mislukt zijn. Goh, Binno zou willen 

dat hij er ook zo uitzag. Onwillekeurig trekt hij zijn tong naar binnen en 

sluit hij zijn lippen. 

Zouden deze kinderen aardig zijn? De meester lijkt Binno niet erg 

aardig. 

“Goed, jullie gaan allemaal een voor een opstaan en je naam noemen. 

We beginnen hier links vooraan en dan naar achteren toe en weer terug 

en zo verder,” spreekt ineens de meester. Als het Binno’s beurt is, krijgt 

hij het gevoel dat zijn hele gezicht opzwelt. Het liefste zou hij zo de klas 

uitrennen. Hij voelt zich volkomen misplaatst. 

Nadat Binno zijn naam heeft genoemd, gaat hij zo snel mogelijk weer 

zitten. Daarna begint de meester allerlei zaken uit te leggen over wat ze 

in zijn lessen allemaal zullen gaan leren. De eerste vijf minuten luistert 

Binno oplettend. Maar al snel is hij er met zijn gedachten niet meer bij. 
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Wat de meester zegt, lijkt zijn ene oor in te gaan en zijn andere weer uit. 

Ondertussen bekijkt Binno zijn klasgenootjes. Voordat hij het door heeft, 

gaat ineens de schoolbel voor de pauze. Meester Boelen legt uit dat ze 

nou een speelkwartiertje hebben en dat ze in stilte en keurig in rijen naar 

buiten moeten lopen. Binno wacht tot alle kinderen op zijn gestaan voor 

hij achter ze aanloopt naar buiten toe. 

 

Op het schoolplein gaat Binno maar een beetje tegen de muur staan. Het 

plein wemelt van de kinderen. Een hele bende rent uitgelaten 

schreeuwend achter elkaar aan. Dit zijn kinderen uit de hogere groepen. 

Die kennen elkaar allang. Een eind verderop zijn een aantal meiden 

touwtje aan het springen en tegen de muur van de sporthal wordt 

gevoetbald met een tennisbal. Sommige kinderen staan net als Binno in 

hun eentje verlegen bij een muur of in een hoekje weggedoken. Een paar 

meter van Binno vandaan zit een klein meisje stilletjes op een stenen tree 

te huilen. 

“Hee, mongool, wat doe jij hier?” 

Binno heeft in eerste instantie niet eens in de gaten dat ze het tegen hem 

hebben. 

“Hee, je kijkt scheel,” zegt nu een andere jongen. “Wat moet jij hier op 

deze school? Jij hoort hier niet. Jij hoort op een diebielenschool.” 

Het vijftal opgeschoten jongens lacht. Binno weet niet wat hij zeggen 

moet. Wat zijn ze groot, deze kinderen. 

“Nou, je bent toch een diebiel, of niet soms?” vraagt de jongen weer. 

“Hee, daar, wat moet dat. Laat hem met rust.” Een juffrouw die toezicht 

houdt tijdens het speelkwartier loopt op het groepje af. Als ze in haar 

handen klapt, stuift het groepje uiteen. Haar gezicht verandert van boos 

naar vriendelijk als ze naar Binno kijkt. “Hoe heet jij?” 

Binno wordt helemaal verlegen van haar. Wat een mooie vrouw. En zo 

lief. 

“Nou, heb je geen naam? Je hoeft niet verlegen te zijn. Ik ben juffrouw 

Hannie.” 

“Binno”, zegt Binno en hij steekt zijn tong uit. 

“Binno, da’s een mooie naam,” zegt de aardige juffrouw. “Je moet maar 

snel een vriendje zoeken in je klas. Dan ben je niet meer zo alleen tijdens 

de pauzes.” Ze glimlacht naar Binno en loopt dan weer verder over het 

plein. Binno kijkt haar na. Als even later de bel weer gaat, gaat hij in de 

rij staan bij zijn klasgenootjes. 
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“Zo, jongens en meisjes. Eens even zien wie van jullie al lezen kan. 

Handen omhoog wie dat kan.” 

Meester Boelen telt de omhoog gestoken handen. 

“Twaalf. Dat is mooi.” 

De meester draait zich om, pakt een krijtje van de richel onderaan het 

schoolbord en schrijft een grote A op het bord. 

“Bob Appelboom, welke letter is dit?” 

“Een A, meester,” antwoordt Bob trots. 

“Een plus een is hoeveel, Jan Dulder?” 

Jan Dulder grijnst breeduit. “Da’s makkelijk. Twee, meester.” 

“Binno Veldermaat, welk geluid maakt de vis.” 

Binno kijkt de meester aan. “De vis schreeuwt.” 

“Hahahahaaaa….” De hele klas heeft zich naar Binno omgedraaid en 

lacht hem uit. Binno kan niet anders dan mee lachen. Zijn oogjes maken 

halve maandjes en zijn mond trekt guitig in een brede ronde baan. Het 

ontbreken van de bovenste hoektanden, die Barend een paar jaar eerder 

heeft laten trekken, hakt zwarte gaten in Binno’s lach. 

“Stomme idioot,” zegt de jongen naast Binno tegen hem, “vissen maken 

geen geluid.” 

Binno kijkt plots beteuterd. Hij begrijpt nu dat het lachen van de 

kinderen helemaal niet aardig bedoeld is. Maar hij weet toch zeker dat 

vissen wel schreeuwen. Binno heeft vaak aan de vijver staan kijken naar 

de prachtige grote en kleine beesten die daar rondzwemmen. Samen met 

zusje. En eerst waren de vissen inderdaad stil. Ze maakten geen enkel 

geluid. Maar toen zei zusje: “Weet je wel dat de vissen schreeuwen?” 

Binno had heel verbaasd gekeken. Maar zusje had hem het geluid van de 

vissen leren horen. De eerste keer was Binno heel hard weggerend. Zo 

vreselijk had het geklonken. Zo pijnvol. De tweede keer had hij van 

medelijden moeten huilen. “Waarom huilen ze?” had hij aan zusje 

gevraagd. “Kijk dan naar ze,” had zusje geantwoord. “Ze huilen omdat 

hun vinnen mismaakte vleugels zijn. Ze zien de vogels boven hun 

vissenhoofden vliegen. Ze willen veren hebben, maar zij zijn glad en 

glibberig. Ze willen vliegen net als de vogels, maar ze komen niet los 

van het water. En de vissen schreeuwen naar de vogels dat ze hen met 

rust moeten laten. Dat ze niet boven hun water moeten vliegen. De 

vissen voelen zich mismaakt omdat hun vleugeltjes hen alleen in het 

water dragen kunnen, maar niet door de lucht. En de vissen vervloeken 

zichzelf en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen. Zij geven 

namelijk hun eigen ras de schuld van deze ellende. Want ooit waren alle 

vissen als vogels. Zij zweefden door de wolken. Zij hadden prachtige 
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veren en grote, koninklijke vleugels. Maar op een dag werd er een kleine 

vis geboren met hele kleine, gladde vleugeltjes aan zijn zij en geen veer 

op zijn lijf. En deze kleine vis lag daar maar te spartelen op de grond. 

“Vlieg dan, vlieg!” riepen de andere vissen die boven de kleine vis 

klapwiekten. Maar de kleine vis kon flapperen met zijn vinnetjes wat hij 

wilde, hij kwam maar niet van de grond. “Laten we hem doden,” riep 

toen een van de vissen, “want hij wordt nooit een goede vis. Het is een 

mismaakte vis. Die hoort niet te leven.” “Ja, dat doen we,” antwoordden 

de andere vissen. “Dit soort vissen willen we niet hebben.” Meteen 

doken ze met zijn allen op het kleine, spartelende visje. Ze beten hem 

dood en scheurden hem in kleine stukken, die ze met z’n allen opaten. 

Maar het kleine visje was een tovervisje. En toen het doodgebeten en 

opgegeten was, had het alle vissen in de lucht betoverd. Hun grote, 

statige vleugels verschrompelden tot het kleine gladde vinnetjes werden 

en ze verloren elke veer tot ze helemaal naakt waren. Alle vissen vielen 

in één keer uit de lucht. De vissen die in het water vielen hadden geluk. 

Zij bleven leven. Ze konden ademen onder water, maar hun hele leven 

lang zouden ze niet meer uit het water komen of ze zouden sterven. De 

vissen die op het land vielen, stierven een vreselijke dood terwijl ze 

spartelden om weer in de lucht te komen en stikten omdat hun longen nu 

water nodig hadden. Sinds die kwade dag leden de vissen onder hun 

armzalige lot en huilden en schreeuwden ze. Alleen kunnen de meeste 

mensen hun leed niet horen, omdat ze net als de vroegere vliegende 

vissen geen oor hebben voor de mismaakten. De mensen willen dat 

iedereen mooi is en perfect.” Zo had zusje aan Binno verteld toen ze bij 

de vijver hadden gestaan. En nu lacht de hele klas Binno uit om zijn 

antwoord. Terwijl Binno een van de weinige mensen is die werkelijk de 

vissen heeft horen schreeuwen. 

“Klas, stilte nu!” Meester Boelen kijkt Binno spottend aan. “Onze Binno 

heeft thuis een schreeuwende goudvis, kinderen. Neem hem de volgende 

keer maar eens mee naar school, Binno. Dan kunnen we hem allemaal 

horen. Of is het een schreeuwende haring in tomatensaus in blik?” 

De hele klas lacht weer. Binno begrijpt de meester niet. Kent de meester 

het verhaal van de vliegende vissen dan niet? Meesters moeten toch alles 

weten?! 

Meester Boelen gebaart de klas dat ze weer stil moet zijn. “Zo, kinderen, 

we gaan vanochtend en vanmiddag wat testjes doen om te zien of jullie 

allemaal zo intelligent zijn als onze Binno.” 
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Als de bel voor de grote middagpauze gaat, loopt Binno langzaam naar 

buiten. Hij voelt zich bijzonder eenzaam en alleen. Kinderen rennen 

langs hem heen het plein op en stoten hem grof aan. Hij steekt zijn 

handen in zijn zakken en kijkt hoe zijn schoenen tegel voor tegel vooruit 

lopen en hem meenemen. Hij wil niet om zich heen kijken en andere 

kinderen zien. Hij wil alleen zijn. En misschien lukt dat wel. Als hij 

maar naar zijn schoenen kijkt. Zo sjokt Binno over het plein, met zijn 

grote hoofd tussen zijn schouders. Zijn onderlip hangt open, de wallen 

onder zijn ogen kijken triest en zijn dunne haar hangt in een slecht 

kapsel over zijn schedel. Jacques Boelen kijkt hoofdschuddend vanuit de 

deuropening naar het gehandicapte kind dat het speelplein oversteekt. 

“Die hoort hier toch niet.” 

Meester Cohen, die naast hem staat, zegt niets. Hij heeft niets tegen dit 

soort kinderen. Maar ook hij beseft dat dit jongetje het op deze school 

zwaar zal gaan krijgen. 

“Zullen we kijken wie de meeste tegels kan tellen?” 

Binno kijkt op. Zusje! Ze kijkt Binno lachend aan. 

“Ik vind het niet leuk op school”, zegt Binno sip. “De andere kinderen 

vinden me niet aardig. En de meester weet niet eens dat de vissen 

schreeuwen.” 

Zusje kijkt Binno verbaasd aan. “Echt niet? Goh, wat een domme 

meester.” Dan giechelt ze. “Miljoen! Ik heb gewonnen. Een miljoen 

stoeptegels.” 

“Da’s niet eerlijk, wil Binno zeggen,” maar hij stopt als hij andere 

stemmen achter zich hoort. Hij kijkt om. 

“Hee, mongool, wij willen je niet in onze klas.” Om Binno heen vormt 

zich een cirkel van de kinderen uit zijn klas. De jongen die naast Binno 

in de klas zit, heeft het woord genomen. “Wij willen geen achterlijke in 

onze klas die denkt dat vissen schreeuwen. Jij moet in een gekkenhuis.” 

Meteen geeft de jongen Binno een duw. Een andere jongen waar Binno 

tegenaan botst, duwt hem weer een andere kant op. 

“Hij stinkt,” roept een meisje. Dan voelt Binno ineens een klap tegen 

zijn schouder. En nog een. Van alle kanten voelt hij vuisten tegen zijn 

lichaam. De tranen springen hem in de ogen. Hij voelt hoe zijn keel zich 

dichtschroeft. En het is niet eens van de stompen die hij krijgt. Het is 

omdat er niet één kind is dat het opneemt voor Binno. Niet één. 

“Hee hee, wat gebeurt hier? Uit elkaar en wel meteen.” Het is de aardige 

juffrouw die Binno al eerder geholpen heeft. “Schamen jullie je niet? De 

arme jongen.” Juffrouw Hannie gaat op haar hurken voor Binno zitten. 

Met een zakdoekje dat ze uit haar mouw haalt, veegt ze Binno’s tranen 
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weg. “Kom maar met mij mee naar binnen. En jullie, jullie krijgen 

allemaal straf. Schaam jullie. Op je eerste schooldag zo’n arme jongen 

pesten. Ik zal het aan jullie ouders vertellen, reken daar maar op.” 

Juffrouw Hannie neemt Binno mee het schoolgebouw in. In haar 

klaslokaal laat ze hem op de stoel aan haar bureau plaatsnemen. 

“Wil je een boterham?” 

Binno snikt een traan weg. 

“Hier.” De juffrouw geeft Binno een van haar eigen boterhammen. 

Binno snuift luidruchtig zijn snot naar binnen en neemt dan een grote 

hap. Hij kijkt de juffrouw dankbaar aan. Wat een lieve juf. Had hij die 

maar in plaats van de nare meester. 

De juffrouw veegt met een hand door Binno’s haar. “Je moet de 

kinderen een kans geven, Binno. Ze zijn bang voor iedereen die anders 

is. Ze zijn een beetje dom, moet je maar denken. Maar als ze je wat beter 

leren kennen en ze merken hoe aardig je bent, zullen ze wel veranderen. 

Dan zul je ook vriendjes krijgen. Je moet volhouden. Ja? Gaat het alweer 

wat beter?” 

Binno knikt. 

“Ik moet nog even wat dingen voorbereiden voor de les weer begint. 

Maar je kunt hier blijven zitten tot de pauze om is. Hier heb je nog een 

boterham.” Juffrouw Hannie glimlacht vriendelijk naar Binno en loopt 

het lokaal uit. 

Binno blijft een kwartiertje zitten waar hij zit. Hij eet zijn tweede 

boterham op en kijkt ondertussen naar de mooie platen die in de klas aan 

de muur hangen. Dan gaat de schoolbel weer. De lessen gaan beginnen. 

“Kom, ik breng je naar je klas.” Juffrouw Hannie staat in de 

deuropening. Binno klimt van zijn stoel en loopt naar haar toe. 

 

Aan het einde van die middag schrijft meester Boelen in zijn 

beoordelingsschrift over alle kinderen in de klas een kort rapportje. 

Achter Binno’s naam schrijft hij het volgende: Binno is een kind met het 

Syndroom van Down. Zijn uiterlijk en zijn gedrag zijn nu al de oorzaak 

van pesterijen. Binno is sloom. Hij begrijpt de opdrachten niet en let niet 

op. Hij lijkt angstig en onzeker. Hij praat af en toe in zichzelf. 

Ongetwijfeld problematisch. Ik geef deze jongen nog geen halve maand 

hier op school. 

 

12 

 

“Zo Binno, nou vertel ons eens hoe het was op school.” 
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Barend en Elselien zitten aan de eettafel. Binno zit zoals gewoonlijk 

apart met Margaretha. 

“Mamma en ik zijn heel nieuwsgierig naar wat je allemaal hebt 

meegemaakt vandaag. Niet, Elselien?” 

Elselien reageert niet. 

Binno kijkt verdrietig in zijn bord. 

“Nou …?” vraagt Barend ongeduldig. 

“De kinderen hebben me geslagen.” 

Elselien kijkt haar zoontje koel aan. “Wat had je anders verwacht?” 

Margaretha reageert niet. Haar gedachten lijken elders te zijn. Zwijgend 

eet ze van haar bloemkool. 

Ze lijkt de laatste tijd zo oud. Barend twijfelt of hij zich binnenkort niet 

eens moet omzien naar een nieuwe hulp. 

“Tja, zo wordt er gereageerd op mongolen, zoon,” zegt Barend. “Je 

voldoet niet aan de minimumeisen waaraan een mens moet voldoen. Ze 

herkennen je niet als mens. Zij denken dat jij niet dezelfde denkpatronen 

volgt als zij doen. Mensen die nooit wat met mongolen te maken hebben 

gehad zijn bang voor je omdat ze niet weten hoe je bent. Misschien val 

je hen wel aan. Of misschien ben je besmettelijk. Of nog enger; 

misschien wil je ze ineens beginnen te kussen en te knuffelen. Weten zij 

veel.” 

Binno kijkt zijn vader aan. “Maar ze hoeven toch niet bang voor me te 

zijn. Ik doe ze toch niks.” 

“Dat weet je nooit, Binno. Dat weet je nooit.” 

Binno begrijpt niet wat zijn vader hiermee bedoeld. Hij vindt het niks 

leuk. Was hij maar niet geboren. Dat was beter geweest. 

 

13 

 

“Ben je er klaar voor, Elselien.” 

“Ik ben er klaar voor.” 

“Goed, dan gaan we.” Barend start de zwarte Mercedes die hij voor 

vandaag gehuurd heeft en rijdt de oprijlaan af. Het is elf uur ’s ochtends. 

Barend heeft Binno naar school gebracht en is terug naar huis gekomen 

om Elselien op te pikken. “Ik zet je dus af bij Hotel Corinthia. En ik ben 

er weer terug om klokslag één. Dus zorg dat je klaar bent om precies één 

uur. Je weet wat ik wil zien.” 

“Ik weet wat je wilt zien,” bevestigt Elselien.  

Om twaalf uur stopt de auto voor Hotel Corinthia. Barend grijpt 

Elseliens nek en trekt haar naar zich toe. Hij zoent haar ruw op haar 
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mond. Zijn tong slingert zich om Elseliens tong. Dan duwt hij haar van 

zich af. “Geniet ervan, schat. Ik zie je om één uur.” 

Een kwartier later parkeert Barend naast de stoep bij huisnummer 22a in 

de Diaconessenstraat. Barend werpt een moment een blik op het huis en 

stapt dan uit. Op datzelfde moment stopt er precies achter de Mercedes 

een grijze bestelbus. Een slungelige, jonge man in een versleten jeanspak 

stapt uit. Hij pakt uit de bus een professionele camera en zet hem als in 

een automatisme op zijn schouder. “Sax?” 

Barend knikt. 

“Wel, meneer Sax. Wat moet er gefilmd worden?” 

“Ik wil dat je filmt wat je ziet. Focus op de kindergezichtjes, op de 

blijdschap van de vrouw en de kinderen. Vooral de emoties op de 

gezichten wil ik naderhand kunnen terugzien. Voor de rest merk je het 

vanzelf wel. Ik betaal je genoeg voor dit kleine klusje, dus ik wil niet dat 

je vragen gaat stellen. Je doet wat ik je vraag. Om tien minuten over één 

geef je mij de tape en dan verdwijn je. Ik wil dan nooit meer iets van je 

horen. Je vergeet wat je gezien en gefilmd hebt.” 

De filmer haalt zijn schouders op. 

“Zoals ik aan de telefoon al zei: zolang ik geen moord hoef te filmen of 

kinderporno, vind ik het okee.” Hij zet de lamp bovenop zijn camera 

alvast aan om te demonstreren dat hij er klaar voor is. 

Barend opent de kofferdeksel van zijn auto en haalt er een aktekoffertje 

en een klein reclamebord uit. Hij voelt even of zijn stropdas recht zit en 

gebaart de cameraman hem te volgen. “Staat hij aan?” 

De cameraman knikt. 

Ze lopen het pad op naar de voordeur van het huis. Barend belt aan. 

Als de deur open gaat kijkt Barend in eerste instantie in een lege gang. 

Dan verschijnt er vanachter de deur het vrolijke kopje van een kind. 

“Hee, jonge dame, is je mamma thuis?” 

Het kind rent gelijk de gang in. “Mammaaaaa, mammaaaa.” 

Op het roepen van het kind komt er een vrouw de gang in gelopen. Ze 

tilt het kind op in haar armen en loopt naar de voordeur. 

“Mevrouw Celentino?” 

De vrouw knikt. Ze is zevenendertig jaar oud. Geen lelijke vrouw, 

aangenaam gezicht, donker, krullend haar. 

“Mevrouw Celentino, dit is uw dag vandaag. Wij zijn van RTL 4 van het 

programma ‘De Zon In Mijn Leven’ en we hebben u uitgekozen als 

winnares van onze eerste aflevering.” 
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Barend toont de verse winnares zijn gulste glimlach en het bord waarop 

de naam van het programma gedrukt staat en in gouden letters de naam 

van Mevrouw Maria Celentino. 

De vrouw staat Barend met open mond aan te kijken. Natuurlijk kent ze 

wel dit soort programma’s. Dat zij echter ooit eens iets zou winnen … 

“Maar waar is het dan voor, wat is het dan? Ik heb nergens aan 

meegedaan,” stamelt ze. 

“Mevrouw Maria Celentino, Maria, mag ik je Maria noemen?” gaat 

Barend verder. “In ons programma laten we mensen aan het woord die 

iemand in hun leven een ode willen brengen. En jouw man, Julio, heeft 

aan ons programma geschreven en hij heeft verteld hoezeer hij van jou 

houdt. En hoezeer hij van zijn vijf kinderen houdt.” 

Maria krijgt een blos op haar wangen van verlegenheid. “Julio, heeft hij 

dat gedaan?” 

“Jazeker, en hij heeft een foto van het gezin meegestuurd. En samen met 

onze hoofdredacteuren hebben wij uit honderd inzendingen uw gezin 

geselecteerd voor ons programma.” 

“Maar meneer, wat moet ik dan doen? Ik weet helemaal niks van dit 

soort dingen,” zegt Maria onzeker. 

Barend lacht. “Je hoeft helemaal niets te doen. Behalve een hele week 

met het hele gezin totaal verzorgd te verblijven in de meest exclusieve 

suite van het Hotel Corinthia.” Barend draait zich naar de camera toe, die 

het hele gesprek registreert. “Jawel, mensen thuis. Iedereen kan het. Er 

hoeft alleen maar iemand helemaal gek op u te zijn.” Dan draait hij zich 

weer om naar Maria Celentino. “Als ik het juist heb, komen elke middag 

om half één de andere vier kinderen van de school thuis. Ik wil dat jij en 

de vijf kinderen meegaan met mij. RTL 4 heeft met de scholen van de 

vier schoolgaande kinderen geregeld dat ze vanmiddag vrij krijgen.” 

“Maar …” Maria Celentino weet niet goed wat ze met de situatie moet. 

Een hotel, zij? En haar huishouden dan? En de was zit nog in de 

wasmachine. 

Maar Barend geeft haar geen kans te twijfelen. “Mogen we 

binnenkomen?” Hij wenkt de cameraman mee te komen en loopt zo 

langs de verbijsterde vrouw. “Wat een leuk dochtertje heeft u.” 

Barend is nog niet goed en wel in de keuken of via de achterdeur komt 

een tweeling met verbaasde gezichten naar binnen stormen, een tel later 

gevolgd door twee wat oudere kinderen. Maria stelt haar kinderen voor. 

De oudste, veertien jaar oud, is Rico. Dan Nuria, twaalf jaar oud. De 

tweeling Esteban en Carina van tien. En als laatste het nakomertje van 

vijf, Theresa. 
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“Wat een mooie namen,” zegt Barend glimlachend. “Zo mooi Spaans. 

Die zullen het goed doen op tv. Maria, je kunt het ze onderweg 

uitleggen. We hebben haast. Om één uur worden we in het hotel 

verwacht. Jullie rijden allemaal mee in mijn Mercedes. Dat moet lukken. 

Kom op, jongens, op naar de prijs van je leven.” 

“Maar ik heb geen mooie kleren aan,” protesteert Maria. Barend kijkt op 

zijn horloge. 

“Okee, vijf minuten. Niet meer. Verder heb je niks nodig. Bij de prijs 

hoort dat je de hele week gratis mag shoppen.” 

“Wij ook?” roept Nuria enthousiast. 

“Natuurlijk. Iedereen,” antwoordt Barend. “Kleren, speelgoed, wat je 

wilt.” 

De kinderen beginnen uitgelaten te schreeuwen terwijl de cameraman 

druk probeert alles vast te leggen. Maria rent naar boven en staat 

inderdaad binnen vijf minuten beneden in haar mooiste jurk. 

“Okee, allemaal naar buiten.” Barend gaat voorop. 

Op het moment dat het gezin de deur uit komt, blijken verschillende van 

de buren al in de gaten te hebben gekregen dat er iets gaande is. 

Nieuwsgierig staan ze in hun deuropeningen te kijken. Enkele 

buurtbewoners zijn zelfs bij elkaar gaan staan om het bezoek met de 

camera te bespreken. Als het gezelschap in de twee auto’s vertrekt, 

komen de tongen helemaal los. 

 

14 

 

“Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe.” 

“Ah, een braaf huisvadertje. Ik dacht dat jullie Spaanse mannen zo 

warmbloedig waren. Als Don Juan. Of is dat maar een fabeltje? Ik dacht 

dat jullie ballen van vuur hadden.” Terwijl Elselien dit zegt, kust ze Julio 

zachtjes in zijn nek en grijpt ze met een hand in zijn kruis. 

Een beetje benauwd lachend kijkt Julio om zich heen. Natuurlijk heeft 

hij ballen van vuur. Maar moet hij dat hier in de hotellobby aan iedereen 

tonen. “Kunnen…kunnen we niet naar boven gaan?” 

“Elselien geeft geen antwoord maar geeft Julio in plaats daarvan een 

tongzoen die hem achterover in de bruine, leren fauteuil duwt. Dan staat 

ze op, ze trekt Julio aan zijn jasje omhoog en zo leidt ze hem mee naar 

de lift. “Ik hou van stoute mannen, Juliootje.” 

Elselien draagt een laag uitgesneden, zwarte jurk met een kort, vuurrood 

vestje erop. Haar benen worden omhuld door zwarte netkousen en aan 

haar voeten draagt ze rode pumps. Ze buigt zich voorover, zodat haar 
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minnaar een goede blik in haar gevulde decolleté kan werpen. Op 

diezelfde manier had ze Julio verleid, een week geleden in een café. Ze 

had hem met een paar blikken, een knipoog en een wenk van haar hoofd 

naar buiten weten te lokken, zodat geen van zijn maten er lucht van 

kreeg. Buiten had ze hem verder bewerkt, zodat hij te geil werd om nog 

aan zijn vrouw en zijn gezin te denken. Julio vergat al zijn 

huwelijksbeloften bij de gedachte aan een geweldig avontuur. Zeker 

hield hij van zijn kinderen en van zijn vrouw. Tenslotte was hij nog nooit 

vreemd gegaan. Hij was altijd trouw geweest. En zijn vrouw en zijn 

kinderen respecteerden hem zoals dat hoorde. Maar nu werd de 

verleiding hem toch te groot. Hij was ook maar een man, vertelde hij 

zichzelf. En hij was een Spanjaard. Natuurlijk, dat betekende dat hij 

eervol was. Maar dat betekende ook dat hij het bloed van de matadors 

door zijn aderen had stromen. En het zou maar een avontuurtje worden. 

Hij zou Maria en de kinderen niet echt ontrouw worden. Na afloop van 

deze flirt zou hij gewoon nog zielsveel van hen houden en voor hen 

zorgen.  

Elselien had Julio alleen maar laten ruiken aan het genot dat ze hem zou 

geven. Ze had hem nog niet laten proeven. In de daaropvolgende week 

had ze Julio twee keer thuis opgebeld en ze had hem in een envelop een 

geparfumeerd, kanten slipje doen toekomen. Die envelop had ze in de 

brievenbus gegooid van de autodealer waar Julio werkte. Bij het slipje 

had een kaartje gezeten, waarop stond: ‘Julio, mijn vurige Spanjaard. Ik 

kan niet wachten je te voelen. Ik heb een kamer gereserveerd in Hotel 

Corinthia. Dinsdag, 12.15 uur.”  

 

In de lift naar de vijfde verdieping trekt Elselien plots haar decolleté 

zover naar beneden dat haar borsten helemaal uit haar jurk springen. 

“Wat doe je nou?” roept Julio terwijl hij zijn handen beschermend voor 

Elseliens borsten houdt en angstig naar de liftdeur kijkt. “Als de lift nou 

stopt en de mensen zien …” 

“Hahaha, Julio, relax, laat je gaan,” lacht Elselien. “Wat kunnen jou de 

mensen schelen? Jouw vriendjes komen niet in dit hotel. Dit is een 

vijfsterrenhotel. En je vrouw en je kinderen komen hier ook niet. “Zullen 

we de lift stilzetten en hier in de lift neuken?” 

“Nee, nee, nee,” roept Julio snel. “Op de kamer. Op de kamer is veel 

romantischer.” 

Elselien kijkt Julio nu serieus aan. “Ah, jij bent zo’n romantische 

Spanjaard.” 
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Julio knikt driftig ja. Tot zijn blijdschap laat het liftbelletje horen dat ze 

op de vijfde verdieping zijn aangeland en gaat de deur open. Julio begint 

het warm te krijgen. 

In kamer 507 laat Elselien geen tijd verloren gaan. Nog voor Julio het 

goed en wel in de gaten heeft, staat hij naakt bij het bed. “En nu jij, 

Spaanse hengst, nu kleed jij mij uit.” 

Julio is ondertussen zo geil geworden dat zijn lul stijf overeind staat. 

“Als alle Spanjaarden zo goed geschapen zijn als jij, Julio, weet ik al wat 

ik van Sinterklaas vraag,” lacht Elselien. 

Julio lacht trots. Ja, hij mag er best nog wel wezen. Ook al begint hij een 

heel klein beetje een buikje te krijgen. Maar zijn dikke, zwarte haar is 

nog geen millimeter dunner geworden. En potent is hij nog als toen hij 

jong was. 

“Stop je hem in me,” vraagt Elselien zachtjes als Julio haar heeft 

uitgekleed op haar netkousen en haar schoenen na. “Wacht, hoe laat is 

het?” 

Julio kijkt op zijn horloge. “Kwart voor één. Waarom wil je dat weten?” 

Elselien lacht. “Oh, ik wil gewoon zien hoelang je het volhoudt.” 

Zoiets laat Julio zich niet nog eens zeggen. Zijn vrouw klaagt altijd als 

het te lang duurt. Hij zal dit geile vrouwtje eens laten zien wat voor een 

man hij is. 

“Stop. Ik wil niet dat je al klaarkomt,” zegt Elselien ineens bevelend na 

vijf minuten als ze merkt dat Julio naar zijn hoogtepunt gaat. “Ik wil dat 

je mij eerst laat klaarkomen. Wil je dat voor mij doen, lieve Julio?” 

Julio knikt. Jammer. Maar eigenlijk windt het hem alleen maar meer op. 

Dadelijk zal hij haar helemaal volspuiten, dat belooft hij zich. 

“En Julio…,” zegt Elselien, terwijl ze verleidelijk haar wijsvinger tussen 

haar lippen naar binnen beweegt, “Julio, ik wil dat je nog iets voor me 

doet.” 

“Alles,” antwoordt Julio. “Wat wil je?” 

Elselien kijkt een beetje verlegen naar beneden. 

“Het is een beetje vreemd.” 

Julio kijkt Elselien vragend aan. “Vreemd?” 

“Hou jij van biseksuele vrouwen, Julio?” 

Julio kan zijn geluk bijna niet op. Lesbisch? Betekent dit dat er zo 

meteen nog een vriendin van Elselien bijkomt? Een triootje? Daar heeft 

hij zijn hele leven al heimelijk van gedroomd. 

“Ja …” 

“Weet je, ik hou namelijk ook van vrouwen, Julio. En ik vind niks 

heerlijker dan een man te zien, die …” 
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Elselien reikt naast het bed en haalt uit een la in het nachtkastje een 

damesslip en een beha.  

“… die dit aanheeft.” 

Julio begrijpt het niet. 

“Alsjeblieft, Julio, voor mij. Al is het maar heel even. Niemand ziet je en 

niemand zal het ooit weten.” 

“Nee, nee, da’s niks voor mij. Ik doe geen vrouwenondergoed aan. Wie 

denk je wel dat ik ben. Ik ben geen homo. Geen denken aan.” 

Elselien kust Julio in zijn nek en fluistert in zijn oor. “Je doet het ook 

niet voor jezelf. Je doet het voor mij. Kom op grote jongen. Alleen maar 

terwijl je mij likt. Daarna trek je het snel uit en neuk je me als een echte 

man. En ik zal je laten genieten zoals je nog nooit genoten hebt.” 

 

15 

 

“Kamer 507. Dit is jullie grandioze suite. Hier zullen jullie allemaal gaan 

genieten.” Barend heeft een arm om Maria’s schouder geslagen. 

“Kinderen, jullie voorop. Mamma erachter.” Hij kijkt om naar de 

cameraman. “Denk eraan. Eerst het totaal, dan close-ups. Eerst wat zich 

in de kamer bevindt en dan vooral de gezichten. De kijkers willen 

tenslotte geluk zien. En emotie, emotie.” 

Barend opent met een hand de deur en duwt dan meteen het gezin  

Celentino de kamer in. Eerst beseffen Maria en de kinderen niet goed 

wat ze zien. Ze hadden een prachtige kamer verwacht met misschien een 

tafel waarop een berg cadeaus uitgestald lag en misschien vader 

Celentino die hen met open armen en zijn bekende warme lach zou 

ontvangen. Maar wat zien ze nu? 

“Filmen, inzoomen op het stel en daarna op het gezicht van de man,” 

beveelt Barend de cameraman. 

“Wat is …?” Maria Celentino begrijpt er niets van. Zijn ze in de 

verkeerde kamer? Ze wil zich omdraaien naar Barend, maar het licht van 

de camera achter Barends hoofd verblindt haar. De tweeling giechelt. 

Maria draait zich weer om. Een man zit op zijn knieën voor het bed 

waarop een zo goed als naakte vrouw met haar benen wijd ligt. De 

familie Celentino ziet de in een damesonderbroek gestoken kont van de 

man. Terwijl hij de vrouw in haar kruis likt, schreeuwt zij: “Julio, ik kom 

klaar. Julio, jaaahaaaahaa …” 

“Julio?” Maria slaat haar handen voor haar mond. Dit kan niet waar zijn. 

Als de man achter zich zijn naam hoort noemen, schrikt hij zo dat hij in 

één keer opspringt en zich omdraait. Hij staart recht in de gezichten van 
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zijn gezin; van zijn vrouw, zijn zoontjes en zijn dochtertjes. En daar staat 

hij in damesslip en beha, de vader die het respect en de liefde van zijn 

familie had. Zijn geslacht dat eerst fier uit de slip tevoorschijn stak, 

begint in snel tempo te verslappen. 

“Filmen”, fluistert Barend tegen de cameraman. “En nu langs het gezin. 

Film de vrouw, film de oudste zoon. En de kleinsten.” 

Rico loopt als eerste weg uit de kamer. De tranen staan in zijn ogen. 

“Kom mee,” zegt Nuria zachtjes tegen de kleinere kinderen terwijl ze 

hen mee naar buiten geleidt. 

“Pappa, wil naar pappa,” zegt de kleine Theresa. Maar zelfs zij begrijpt 

dat er iets vreemds aan de hand is. 

Maria staat daar alleen maar, met de handen voor haar mond. Zij kan 

niet geloven wat ze ziet. Dan draait ook zij zich om en loopt ze weg. 

De cameraman neemt een laatste shot van Julio, die volkomen verslagen 

en stom bij het bed staat in zijn damesondergoed. 

Barend wenkt de cameraman de kamer te verlaten. Als hij de deur vanaf 

de gang sluit, houdt hij zijn hand omhoog voor de cameraman. “De 

tape.” Als Barend de tape in zijn bezit heeft, loopt hij naar de lift. Maria 

Celentino en haar kinderen stappen net naar binnen. “Het spijt me zo 

ontzettend, Maria. Ik wist hier niets van. Die vrouw is onze 

productieassistente. Ze wordt op staande voet ontslagen. Geloof me, hier 

wisten we niks van. Ze moeten gedacht hebben dat we pas later zouden 

komen. Hier heb je de tape. Je mag hem persoonlijk vernietigen. Niets 

hiervan zal naar buiten komen. Daar heb je mijn woord op.” 

Maria Celentino zegt niets. Ze kijkt naar de grond en huilt. De kleine 

Theresa begint ook te huilen. 

“Ik breng jullie zo snel mogelijk naar huis,” zegt Barend. 

De hele verdere thuisreis spreekt er niemand meer. 

 

16 

 

“Wij zijn van mening dat zo’n kind niet op deze school thuishoort.” 

Mevrouw Wijnands van het Comité van Ouders vertegenwoordigt heel 

wat boze en verontruste ouders. “Beste directeur, wij als 

verantwoordelijke ouders vinden dat gehandicapten in de klas het niveau 

van het onderwijs van onze kinderen naar beneden haalt. Begrijpt u ons 

goed; wij hebben helemaal niks tegen dit soort kinderen. Maar ze horen 

gewoon op een ZMLK-school. Dat soort scholen zijn daar speciaal voor 

bedacht. Ik heb handtekeningen opgehaald bij andere verontruste ouders 

en ik wil die bij deze aan u voorleggen, zodat u zelf kunt zien hoeveel 
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ouders willen dat dat gehandicapte jongetje van onze school verwijderd 

wordt.” 

De directeur van de Openbare Piet Mondriaanschool kijkt de vrouw die 

voor hem zit met tegenzin aan. Directeur Charles Huygens is nu al 

vijftien jaar directeur van deze school en hij heeft ondertussen vaak 

genoeg dit type mens aan zijn bureau gehad. Nare, egoïstische mensen, 

die nooit aan een ander denken, die geloven dat de wereld van hen is. 

Als ze klachten hebben, proberen ze eerst zoveel mogelijk anderen te 

mobiliseren via een comité of een handtekeningenlijst, om vervolgens op 

hoge poten naar de instanties te rennen met hun bezwaarschrift. Dan 

verwachten ze, omdat zij volgens henzelf zo belangrijk zijn, dat hun 

eisen onmiddellijk worden ingewilligd. Charles Huygens is doodziek 

van dit soort mensen. Maar het hoort nu eenmaal bij zijn baan hen te 

woord te staan. 

“Mevrouw Wijnands, ik begrijp uw bezwaren en die van de andere 

ouders. Maar ik denk dat we deze jongen eerst een kans moeten geven.” 

Mevrouw Wijnands ontploft haast van kwaadheid over de onwil van 

deze incompetente man. “Een kans geven? Een kans geven? Mijn zoon 

Thomas vertelde me dat dat jongetje in de klas vertelde dat vissen 

schreeuwen. Nou ja, vindt u dat soort imbeciele uitspraken van een 

niveau dat geschikt is om op deze school toegelaten te worden?” 

De directeur glimlacht. “Misschien was het poëtisch bedoeld.” 

“Poëtisch, ha!, laat me niet lachen. Een mongool poëtisch?” 

“Mevrouw, u zult verbaasd staan over de talenten van sommige mensen 

met het syndroom van Down.” 

“Mijnheer de directeur, hoort vechten soms ook bij die talenten? Mijn 

zoon Thomas vertelde dat de ochtend nog niet om was of dat jongetje 

was al in een gevecht verwikkeld op het schoolplein. Ik wil niet dat mijn 

zoon met kinderen omgaat die niet alleen bijzonder onderontwikkeld 

zijn, maar ook nog eens crimineel.” 

“Nou, nou, mevrouw, loopt u nu niet wat te hard van stapel? Ik heb een 

gesprek gehad met de vader van Binno Veldermaat en het betreft hier 

een reuze aardig kind. Ik besef dat het aannemen van een kind met een 

beperking op onze school problemen met zich mee kan brengen, maar 

kijkt u eens naar de voordelen.” 

“Voordelen, pah, dat mijn zoon dadelijk les krijgt in een tempo dat 

geschikt is voor een mongool?” 

“Nee, mevrouw Wijnands. Omdat één kind in de klas minder goed 

meekan, zal niet het hele lestempo of de leerstof daarop aangepast 

worden. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Uw zoon en de 
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andere kinderen zullen niets tekort komen. Dat garandeer ik u. Maar de 

voordelen waarover ik praat, zijn van sociale aard. Het is niet slecht als 

kinderen al op jonge leeftijd een grote mate van tolerantie leren. Het 

omgaan met minderheden bevordert hun capaciteit om met mensen om 

te gaan die anders zijn dan zij. Als ze dat leren, zullen ze dadelijk in de 

maatschappij als volwassenen daar de vruchten van plukken. U wilt toch 

dat Thomas een sociaalvoelend individu wordt?” Terwijl de directeur 

deze vraag stelt, begrijpt hij dat deze vrouw helemaal niet wil dat haar 

zoon een sociaalvoelend individu wordt. Zij wil dat haar Thomas aan 

zichzelf denkt. En aan haar. Thomas hoeft helemaal niet te denken aan 

minderbedeelden of gehandicapten. Hij moet zorgen dat hij zelf genoeg 

geld heeft om een luxueus leven te leiden. 

“Natuurlijk wil ik dat mijn Thomas dat wordt,” antwoordt mevrouw 

Wijnands zuur. “Maar u neemt toch ook geen asielzoeker in uw huis. 

Daarom begrijp ik niet waarom we wel dit soort gehandicapten in onze 

school moeten opnemen. Kijk, iemand in een rolstoel, dat kan wel. Daar 

hebben wij als ouders niets op tegen. Helemaal niet. Maar dit soort 

gehandicapten … Dat kan toch echt niet. En nu moet u eens goed 

luisteren, mijnheer de directeur. Als deze jongen hier op school blijft, 

dan denken wij als ouders er toch serieus over onze kinderen hier weg te 

halen en naar een andere school te sturen.” Mevrouw Wijnands staat op 

van haar stoel. “Wij verwachten binnenkort een antwoord van u te 

krijgen. Goedendag.” Daarmee verlaat ze het kantoor van de directeur. 

 

Charles Huygens krabt zich achter zijn oor. Tja. De heer Veldermaat 

heeft de school een aanzienlijk bedrag geschonken voor de inschrijving 

van zijn zoon. Binno nu wegsturen zou betekenen dat de school dat geld 

zou moeten teruggeven. En ze hebben het geld hard nodig. Maar teveel 

andere kinderen verliezen kan ook niet. Misschien als alles nu gewoon 

eens even op zijn beloop gelaten wordt. De ouders zullen wel niet op 

staande voet hun kinderen van school halen. Als de school nu haar goede 

wil toont door Binno in de klas te laten. Misschien blijkt dan zo meteen 

dat het voor Binno zelf niet de juiste oplossing is op deze school te 

blijven. Mogelijk kan dan de heer Veldermaat duidelijk gemaakt worden 

dat het voor Binno het beste is dat hij naar een ZMLK-school gaat en dat 

de school niets te verwijten valt. Misschien mag de school dan wel een 

groot gedeelte van het geld houden. Of wel alles. In ieder geval wordt de 

soep niet zo heet gegeten als hij geserveerd wordt. En aan chantage moet 

je nooit te snel toegeven. De directeur is tevreden met zijn beslissing. 

Komt tijd, komt raad. 
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“Jongens, vandaag hebben we een gastjuffrouw. Juffrouw Hannie van 

groep vier gaat vanochtend de les overnemen. Want juffrouw Hannie 

organiseert over drie maanden een toneelstuk voor de lagere klassen en 

ze wil nu al een aantal kinderen uitkiezen voor dat toneelstuk. Als je het 

mij vraagt een beetje vroeg. Maar dat moet dan maar weer.” 

Demonstratief draagt meester Boelen zijn krijtje over aan Juffrouw 

Hannie die het vriendelijk glimlachend aanneemt. Ze wacht tot meester 

Boelen het klaslokaal verlaten heeft, voor ze de klas toespreekt. 

“Zo jongens en meisjes. Weten jullie allemaal wat een toneelstuk is?” 

De meeste kinderen roepen dat ze dat wel weten. 

“Binno. Weet jij wat een toneelstuk is?” 

Binno schudt nee. 

“Kom maar eens naar voren dan.” 

Binno aarzelt. Hij wil niet graag voor de klas staan. Dat alle kinderen 

naar hem kijken en hem uitlachen. Maar de juffrouw is wel heel aardig. 

En Binno is trots dat zij zijn naam weet. Langzaam komt hij van zijn 

stoeltje omhoog. Hij schuifelt tussen de rijen bankjes door tot hij naast 

de juffrouw voor het bord staat. 

“En even kijken, wie hebben we nog? Jij, hier vooraan. Hoe heet jij?” 

“Brenda, juf.” 

“Goed, Brenda. En jij daar.” 

“Ik heet Mark, juf.” 

“Goed, Mark. Jullie drieën gaan een rol spelen. Ik ga even met jullie op 

de gang. Dan vertel ik jullie wat je moet doen. Daarna komen we weer 

naar binnen en spelen we ons toneelspel. De rest van de klas blijft 

ondertussen rustig.” 

Als juffrouw Hannie met de drie toneelspelers terug het lokaal in komt, 

wordt het stil. Alle kinderen wachten vol spanning af wat er gaat 

gebeuren. Binno lijkt te beschaamd om voor de hele klas te spreken. 

Maar juffrouw Hannie knikt hem bemoedigend toe. “Toe maar. Je kunt 

het. Gewoon erop los.” 

Binno kijkt het lokaal rond. Juffrouw Hannie had de rollen verdeeld. 

Binno zou een dokter spelen, Mark de zieke patiënt en Brenda de vrouw 

van de patiënt. En voor de rest mochten ze het verhaal zelf verzinnen. 

Het bloed stijgt Binno naar de wangen. Hij kijkt Mark aan. Een beetje 

beverig spreekt hij het eerste uit dat in zijn hoofd opkomt. 

“Hee, mevrouw, wat heb jij een rottig gezicht.” 

De hele klas begint te schateren. Binno glimlacht. Hij voelt dat ze hem 

dit keer niet uitlachen maar om hem lachen. Hij heeft succes. Dit bevalt 
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hem wel. Hij trekt een heel serieuze kop en steekt zijn neus tegen de 

neus van Mark. 

“Ja maar, hij zegt mevrouw tegen me,” reageert Mark. De kinderen 

brullen van het lachen. “Ik ben een meneer, hoor.” 

Binno gooit er nog een schepje bovenop. Hij houdt van toneelspelen 

merkt hij. “Rrrrrottig, hoor,” zegt hij, terwijl hij zijn neus tegen de neus 

van Brenda duwt. “Vind jij ook niet, mevrouw.” 

“Ja, vind ik ook,” antwoordt Brenda, die nog niet helemaal op haar 

gemak is in het toneelspel. 

“Hij lijkt wel een mevrouw, mevrouw.” De hele klas moet weer lachen. 

“Ha, Mark is een meisje,” roept Jan Dulder, het vriendje van Mark. 

“Daarrrr kan ik wel wat aan doen,” zegt Binno, dit keer met een hele 

gemeen uitziende grimas. “Ik ben namelijk dokter Peterrrrs. En ik snij je 

gezicht eraf. En dan plak ik er een nieuw gezicht op.” Binno doet alsof 

hij een mes in zijn hand heeft en loopt zwaaiend met zijn fictieve mes op 

Mark af. Deze zet angstig een paar stappen achteruit, maar ziet niet dat 

er een afstapje is. Hij valt languit achterover op de vloer, onder luid 

geschater van de klas. Binno duikt gelijk op hem en begint hem te 

opereren. “Tsjak, snij, tsjak, tsjak. Zo meneer, kijkt u nu eens in de 

spiegel.” Binno helpt Mark opstaan en houdt hem een denkbeeldig 

spiegel voor. Dan fluistert hij snel tegen Mark: “Je lijkt nu op mij.” 

“Maar…,” zegt Mark, “nu lijk ik precies op u, dokter.” 

Binno zet zijn meest clowneske gezicht op en grijnst van oor tot oor. 

“Nou, da’s toch vééél beter. Niet dan, klas?” 

De hele klas roept: “Jaaaaaa.” 

Juffrouw Hannie glimlacht en klapt in haar handen. “Heel goed, Brenda 

en Mark. En bijzonder goed gedaan, Binno. Applaus voor onze drie 

voortreffelijke toneelspelers.” 

De hele klas applaudisseert. 

“Zo, jongens en meisjes, nu hebben jullie gezien wat een toneelspel is. 

Dankzij onze Binno is dit een heel vrolijk toneelspel geworden. Maar het 

kan natuurlijk ook heel verdrietig worden of heel spannend. En wie zin 

heeft mee te doen, kan zich bij mij opgeven. En … Binno, ik hoop toch 

zeker dat jij zult meedoen. Jij bent gewoon een natuurtalent.” 

Binno glimlacht verlegen. 

“Gaan jullie drie maar zitten.” 

Als Binno tussen de tafeltjes door naar achteren loopt, merkt hij dat 

verschillende kinderen naar hem glimlachen. “Goed gedaan, joh,” zegt 

zelfs een meisje in de derde rij met vlechtjes in haar haar. Als Binno 

weer zit, krijgt hij ineens een stomp tegen zijn arm. Hij kijkt naar rechts, 
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naar zijn buurman Johan. “Vet gaaf, man. Sorry van op het plein, 

gisteren.” 

 

17 

 

“Pap, Johan is mijn vriendje en Mark ook. En ook Brenda en Laureen. 

We hebben gevoetbald en gespeeld en zij zeiden dat we nu vriendjes 

zijn.” 

Barend en Elselien kijken beiden verbaasd op van hun bord. Ze kijken 

elkaar aan en dan kijken ze weer naar Binno. Vriendjes? 

“En gisteren hebben ze je nog geslagen?” vraagt Barend. 

“Ze hebben sorry gezegd,” antwoordt Binno, alsof het de gewoonste 

zaak van de wereld is. En hij gaat verder met eten.  

“Binno, je weet toch dat we je beloofd hebben dat je geen operaties meer 

hoeft te ondergaan…” 

Verstijfd van schrik kijkt Binno zijn vader aan. 

“Er is echter nog één operatie die eraan komt.” 

Binno heeft het gevoel dat zijn hoofd begint te ontploffen. Hij krijgt 

geen adem. Als een vis op het droge hapt hij naar lucht. 

“Rustig! Rustig!” roept Barend, terwijl hij naar Binno’s tafeltje snelt en 

hem van zijn stoel tilt. “Elselien, zijn kalmeringstabletten.” 

Elselien pakt in het keukenkastje de pillen en geeft ze aan Barend. 

“Margaretha, een glas water.” 

Als Binno een tel later twee pilletjes binnen heeft, wordt hij rustiger. 

“Goed, ik breng je nu naar bed en dan praten we hier morgen nog eens 

over.”  

Als Barend weer beneden komt, kijkt Elselien hem aan. “Oeh, wat ben 

jij wreed.” Ze kust hem vol op zijn mond. 

Barend kijkt haar koel aan. “Het schoot me zo te binnen. Ik kon het niet 

laten. En trouwens, er zijn best nog wel een paar operaties die ik zou 

willen laten doen.” 

“Ik vind het anders wel fijn dat we daar vanaf zijn,” reageert Elselien. 

“En van Gerard Peters.” 

Barend glimlacht. “Je hebt gelijk. Maar er is één operatie die ik absoluut 

nog gedaan wil hebben. Daar heb ik al lang over nagedacht en dat zal 

dan de laatste zijn.” 
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“Ik wil níeíeíeíeíet!!!” 
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Margaretha probeert de tegenspartelende Binno in zijn trui te hijsen, 

maar het jongetje schopt en slaat alsof hij naar de slachtbank moet. Als 

Margaretha het opgeeft, kruipt Binno snel weer onder zijn dekbed. Ze 

wil meneer Veldermaat gaan halen, maar deze heeft het rumoer al 

gehoord en komt de kinderkamer binnen. 

“Wat is dit? Wat is er aan de hand, Margaretha?” 

Margaretha haalt haar schouders op en kijkt naar Binno. 

“Ik weet het niet. Hij wil niet naar school. Zo is hij nog nooit geweest.” 

“Ga maar, Margaretha, ik regel dit wel,” zegt Barend, terwijl hij op 

Binno’s bed gaat zitten. 

Als Margaretha de kamer verlaten heeft, trekt Barend Binno’s dekbed 

weg. 

“Wat moet dit?” 

Binno ligt op zijn buik, met zijn hoofd in het kussen. Als Barend een 

hand op Binno’s rug legt, begint Binno wild met zijn armen en benen te 

slaan. 

“Jij gaat naar school, jochie. Kom hier.” Barend grijpt Binno, hij tilt hem 

met zijn sterke armen op en trekt de trui over Binno’s hoofd. Het 

gespartel van het kleine jongetje maakt geen enkele kans tegen de 

spierkracht van zijn vader. Dan schudt Barend Binno heftig door elkaar. 

“En nu moet jij eens goed luisteren.” Barend gooit de huilende en 

schreeuwende Binno terug op het bed. Hij pakt Bollie, het zelfgemaakte 

vriendje van Binno, met een hand bij de nek beet. Met zijn andere hand 

pakt hij Bollie’s hoofd vast. “Als jij niet snel normaal gaat doen, trek ik 

zo Bollie’s kop d’raf. Heb je dat gehoord? Dan gooi ik hem weg en zie je 

hem nooit meer terug.” 

Binno stopt plots met schreeuwen. De tranen biggelen over zijn 

wangetjes. Niet Bollie. Zijn vriendje. Binno weet dat zijn pappa geen 

gekheid maakt. Hij zal het doen ook. 

“Nou dan,” zegt Barend streng. “Geen gekke fratsen hier. Je doet wat je 

gezegd wordt. En nu aankleden en beneden komen. Ik breng je zo 

meteen naar school.” 

 

Op school zit Binno afwezig aan zijn tafeltje. Zijn ogen staan vreemd. 

“Hee, pssst, ben je ziek?” Johan tikt Binno zachtjes aan. “Hee, Binno 

…” 

Maar Binno reageert niet. 

“Johan, Binno, is er iets dat jullie met de klas willen delen?” Meester 

Boelen kijkt boos in de richting van de twee jongens. “Binno, kom jij 

maar eens aan het bord.” 
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Binno blijft echter zitten alsof hij niets gehoord heeft. 

“Hoor je niet? Naar voren komen.” 

Binno reageert nog steeds niet. Nu is meester Boelen het zat. Hij loopt 

door de rijen heen naar Binno’s tafeltje, hij grijpt het jongetje bij zijn 

arm en sleurt hem van zijn stoel. 

“Laat me los, laat me los!” schreeuwt Binno plots. Zijn voet gaat naar 

achteren en zo hard hij kan schopt hij meester Boelen tegen zijn 

scheenbeen. De overrompelde schoolmeester laat Binno meteen los. 

“Jij rotkind, hoe durf je?!” Meester Boelen haalt uit met zijn arm om 

Binno een gigantische oorveeg te geven, maar dan ziet hij hoe Johan 

hem dreigend aankijkt en realiseert hij zich dat het slaan van een kind 

tegenwoordig helaas niet meer zo op prijs gesteld wordt. Ook al zou dit 

geval volgens de heer Boelen gezien kunnen worden als zelfverdediging. 

Voordat de arm van de meester weer beneden is, is Binno al naar de deur 

gerend. Hij rukt hem open en vlucht de gang op. 

Juffrouw Hannie, die net over de gang loopt, verspert Binno de weg. 

“Binno, wat is er, jongen? Wat is er aan de hand?” Maar Binno kijkt haar 

niet eens aan. “Laat me met rust!” schreeuwt hij, terwijl hij langs 

Juffrouw Hannie rent, naar de voordeur en naar buiten. 

Buiten holt Binno naar de fietsenstalling, waar hij zich verstopt achter 

een rij fietsen. Daar zit hij en hij huilt zijn longetjes uit zijn borst. Zijn 

hoofd doet pijn. Niemand houdt van hem. Zelfs niet die stomme 

juffrouw Hannie. Ze houden allemaal alleen maar van gewone kinderen. 

Ze willen hem allemaal pijn doen. Zijn pappa. En zijn mamma. Nu moet 

hij weer geopereerd worden en pappa en mamma hadden gezegd dat dat 

niet meer hoefde. Wanneer zal hij eindelijk eens klaar zijn? Wanneer zal 

hij goed genoeg zijn voor iedereen? Snottebellen hangen aan zijn neus. 

Was ik maar dood, denkt de kleine Binno.  

 

“Trrrrrrring Trrrrrrring Trrrrrrring.” De schoolbel gaat voor de pauze. 

Schreeuwend komen de kinderen uit de deuren van de school het 

schoolplein op gestormd. Binno wil niemand meer zien. Hij had al 

eerder weg moeten gaan. Nu moet hij tussen de kinderen door als hij 

naar de straat wil. Maar hier kan hij ook niet langer blijven zitten. Er zijn 

altijd kinderen die bij het fietsenhok gaan rondhangen tijdens de pauze. 

Binno raapt al zijn moed bijeen en staat op. Langzaam loopt hij over het 

schoolplein tussen de kinderen door. Zijn hoofd duizelt. Het lijkt alsof 

zijn ogen niet goed werken. Hij ziet alles dubbel. 

“Waar ga je heen, Binno?” 

“Laat me met rust, zusje,” zegt Binno streng. 
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Zusje is verbaasd. Wat mankeert Binno nou? 

“Ga weg, laat me met rust,” zegt Binno nog eens. 

Maar zusje blijft met Binno mee lopen. “Tisserda-a-a-a-a-a-n?” vraagt 

zusje toch nog maar eens. 

Maar nu heeft Binno het helemaal met haar gehad. Hij stoot met zijn 

handen tegen zusjes schouder en duwt haar met volle kracht opzij. Zusje 

vliegt met een zwaai van de stoep en … terwijl ze vliegt, ziet Binno dat 

het zusje helemaal niet is! Het is een vreemd kind, dat Binno niet kent! 

Een kind met kort rood haar. Een kind met een oranje jurkje aan. En dat 

kind vliegt zo van de stoep af op de straat. Binno hoort een auto keihard 

remmen. Hij slaat zijn handen voor zijn ogen. Nee! Wat heeft hij 

gedaan?! 

Als Binno zijn handen laat zakken ziet hij het meisje op straat liggen. De 

auto heeft nog net op tijd kunnen stoppen. Maar het scheelde maar een 

halve meter of het kind was aangereden. Het meisje huilt en wrijft over 

haar knie. De automobilist is uitgestapt en buigt zich nu met een 

paniekerig gezicht over het meisje. Om de twee heen verzamelen zich 

steeds meer kinderen van het schoolplein. 

Als het meisje op de grond naar Binno wijst en snottert: “Hij heeft me 

gedu-hu-huwd,” kijkt iedereen naar Binno. 

“Ik heb het ook gezien,” zegt een grote jongen die tussen de anderen 

staat. “Zij liep daar gewoon. En ineens komt hij eraan en hij duwt haar 

zomaar de straat op. Ze had hem helemaal niks gedaan.” 

Meester Boelen, die ondertussen bij het tumult is aangekomen, hoort dit 

ooggetuigenverslag en kijkt Binno kwaad aan. “Dat is de druppel, ventje. 

Jij hoort niet op deze school. En ik zal er persoonlijk voor zorgen dat jij 

hier na vandaag niet meer binnenkomt. Jij …” 

Binno raakt helemaal in paniek van al die beschuldigingen en die boze 

woorden. Hij heeft dit meisje niet geduwd. Hij heeft haar wel geduwd 

…, hij …, hij weet het niet meer. Binno worstelt zich ineens wild door 

de kring van omstanders heen. Hij moet hier weg. Weg van de kinderen 

en van de meesters en juffrouwen. Van al die nare mensen die hem de 

schuld overal van geven. 

“Rennen, Binno. Ren. Zusje rent met je mee.” 

Maar Binno wil niet dat zusje met hem mee rent. Hij kan niemand meer 

vertrouwen. Hij stopt zijn vingers in zijn oren en kijkt niet op of om.  
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“Dag Gerard, beste kerel.” 
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Dokter Peters twijfelt. “Barend?” 

Hij dacht niets meer te horen te krijgen van Barend Veldermaat. Of 

althans, dat had hij gehoopt. Deze stem door de telefoon verrast hem 

heel erg onaangenaam. 

“Jawel, kerel. Barend. Hoe staat het met onze briljante chirurg?” 

“Eh, … goed, ja, wel goed … en met jou?” 

“Fantastisch, kerel. Maar luister, waarom ik bel; we hebben het destijds 

gehad over een operatie voor Binno, die we echter niet hebben 

uitgevoerd. En dat wil ik nu dus alsnog inhalen.” 

“Maar je zei toch dat Binno klaar was. Ik weet niet of ik momenteel de 

tijd heb om …” 

“Ach nonsens, Gerard. Dan maak je maar tijd. Ik betaal je goed, dat weet 

je. En ik wil het gewoon. Dit is de allerlaatste keer dat ik je lastig val. 

Okee?” 

“Over welke operatie gaat het?” 

“We hebben het er toen over gehad om Binno’s eerste en tweede 

halswervel in een ongewone stand te zetten. Of om het tussenliggende 

weefsel te verweken. Jij vond dat toen te riskant, maar ik wil dat we daar 

nu toch mee doorgaan.” 

“Ik vind het nog steeds riskant.” 

“Nou, dat risico neem ik dan. Is het technisch mogelijk? Dat wil ik 

weten.” 

Gerard aarzelt. “Ja, eh, misschien zijn er wel mogelijkheden. Misschien 

kan het weefsel tussen de wervels enigszins week gemaakt worden of 

kan een klein gedeelte van het weefsel weggehaald of vervangen 

worden. Maar de kans is groot dat het mis gaat. Als het niet meteen na 

de operatie is, dan misschien op lange termijn.” 

“Laat dat mijn zorg zijn, Gerard. Ik heb je toen uitgelegd waarom ik het 

wilde; Binno moet zijn eigen vijand zijn. Zijn lichaam moet zich tegen 

hem keren. Zeker nu het erop lijkt dat de mensen om hem heen hem 

beginnen te accepteren en te waarderen. En ik wil dat het snel gebeurt.” 

“Ik moet de mogelijkheden uitzoeken. Ik bel je nog terug, Barend.” 

“Okee, Gerard, ik verwacht uiterlijk morgenavond wat van je te horen.” 

“Morgena…,” wil dokter Peters nog protesteren, maar Barend heeft de 

telefoon al opgelegd. 

“Verdomme.” 

 

Barend heeft de telefoon net uit gedrukt, of hij gaat over. 

“Hallo meneer Veldermaat, met Hannie Berndsen, van de school van uw 

zoontje. Binno is zojuist van school weggelopen.” 
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“Weggelopen? Wat is er gebeurd?” 

“Daar wilde ik het later misschien met u over hebben, meneer 

Veldermaat. Hij was nogal in de war. Misschien weet u of er thuis iets 

gebeurd is waarvan hij overstuur zou kunnen zijn geraakt. Hij heeft een 

kind voor een auto geduwd. Gelukkig is haar niets overkomen. Een 

schrammetje, da’s alles. Maar op dit moment is het natuurlijk het 

belangrijkste dat we hem vinden. Een aantal mensen van onze school is 

hem op dit moment aan het zoeken.” 

“Ik ga hem zelf wel zoeken, mevrouw. Bedankt voor uw telefoontje.” 

Barend drukt de knop van zijn mobieltje in en denkt een moment na. 

Wat Barend zich heeft voorgesteld, gebeurt ook. Alleen verloopt Binno’s 

integratie in de maatschappij nog problematischer dan hij al gedacht had. 

Aangezien het zo snel misgaat, zal dat vast voor een groot deel aan 

Binno zelf liggen. Waarschijnlijk heeft het feit dat Binno heeft gehoord 

dat hij weer geopereerd gaat worden te maken met zijn gedrag vandaag. 

Maar een kind onder een auto duwen … In ieder geval moet Barend hem 

nu gaan zoeken.  

Waar kan hij zijn? Barend weet dat Binno de weg helemaal niet kent in 

Tiel. Tot nu toe kent Binno slechts de kortste weg tussen hun huis en de 

school. Dus Binno zal of die weg nemen, of hij zal zomaar wat 

rondlopen. Het eerste wat Barend daarom doet, is naar de school rijden 

en daarna de omgeving rond de school uitkammen. 
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 “Zeg, jongeman, je verspert mijn uitgang.” 

Binno kijkt om. Hij zit in de portiek van een woonhuis. Een oude vrouw 

kijkt op hem neer. Op hetzelfde moment komt uit de aangrenzende 

woning toevallig de buurvrouw naar buiten. Ze kijkt Binno met een 

minachtende blik aan. 

“Ken je hem, Tonnie?” vraagt ze aan de andere vrouw. 

“Nee, hij zit hier effe uit te rusten, denk ik.” 

Ze kijken beiden naar Binno alsof het een duif is die met een gewonde 

vleugel op hun stoep is beland. 

“Nou, dat ze dit soort kinderen gewoon laten rondlopen. Ik begrijp niet 

dat de ouders hem niet weg doen. Naar een inrichting.” 

“Ach, ik denk niet dat hij iemand kwaad doet, Bes.” 

“Het zal anders je kind maar wezen, Tonnie. Met zo’n kind ben je toch 

gestraft. Nee, ik zou het niet willen. De dochter van Berta van de bakker, 

die heeft zo’n test laten doen toen ze zwanger was. En toen zagen ze dat 
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het een mongooltje werd en toen heeft ze het laten weghalen. En nu heeft 

ze dus een normaal kind. En iedereen is gelukkig.” 

Binno zit erbij en zegt niets. Hij kijkt omhoog naar de vrouwen. Hij 

begrijpt hen niet. Ze praten alsof hij er niet bij is. Zouden ze denken dat 

hij doof is? Of ze denken gewoon dat hij heel erg dom is en niet weet 

wat ze zeggen. De vrouw die met Tonnie wordt aangesproken, heeft wel 

een vriendelijk gezicht. 

“Ze schijnen wel heel lief te zijn, deze kinderen.” 

“Ik vind ze eng. Ik moet er niks van hebben.” Bes trekt haar voordeur 

achter zich in het slot en knoopt haar jas dicht. “Ach, ik heb het zo druk. 

Ik moet nog naar alle winkels en mijn nicht die komt dadelijk koffie 

drinken en vanavond moet ik naar de Bingo.” 

“Jaja, we hebben het veel te druk tegenwoordig,” beaamt Tonnie de 

klachten van haar buurvrouw. 

“Toen Arie nog leefde, kon ik die naar de winkel sturen. Maar ja, 

tegenwoordig moet je alles zelf doen.” 

Tonnie kijkt haar buurvrouw na als deze om de hoek van de straat 

verdwijnt. “En jij, ventje, wat moet ik nou met jou? Jij blijft hier maar op 

mijn stoepie zitten.” 

Binno kijkt naar zijn schoenen. Hij heeft gewoon geen zin om op te staan 

en weg te gaan. Het kan hem allemaal niks meer schelen. 

“Wil je een kop warme chocolademelk? Nou?” 

De vrouw gaat op haar hurken bij Binno zitten en reikt hem haar hand. 

“Je ziet er zo triestig uit, mannetje. Kom op, wat zeg je ervan?” 

Als Binno niet reageert, pakt de vrouw zachtjes Binno’s hand. “Kom.” 

Ze staat op. “Wil je dat ik je pappa en mamma bel?” 

Binno schudt heftig nee met zijn hoofd. 

“Okee, dan doen we dat niet. Maar je kunt toch even met tante Tonnie 

naar binnen komen. Dan drink je een lekkere kop chocomel. En als je me 

wilt vertellen waarom je zo verdrietig bent, dan mag dat. Misschien kan 

tante Tonnie je wel helpen. Nou?” 

Haar hand voelt warm rond Binno’s hand. Hij staat op. 

“Goed zo. Kom maar effe lekker binnen.” 

 “Martinez, dit is … hoe heet je eigenlijk?” 

Binno geeft geen antwoord. 

“Wil je het me niet zeggen?” vraagt Tonnie vriendelijk. 

“Binno,” antwoordt Binno. 

“Hij zat op onze stoep en hij ziet er een beetje moe en verdrietig uit.” 

Binno ziet in een fauteuil een hele oude man zitten. Zijn ogen zien 

vreemd wit en wazig uit. Hij heeft een baard van witte, korte stoppels. 
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“Kom hier, jongen,” kraakt de stem van de oude man. 

Binno blijft staan. 

“Kom hier, jongen,” zegt de oude man weer. 

“Ga maar, hij doet je niets,” zegt Tonnie zacht. “Hij kan alleen niet zien. 

Hij wil voelen hoe je er uitziet.”  

Als Binno vlak voor de man staat, tasten de mans handen eerst in de 

lucht om daarna op Binno’s hoofd te blijven rusten. Langzaam zakken ze 

af langs Binno’s gezicht. 

“Je lijkt me een aardige knul,” oordeelt de man als hij klaar is met zijn 

inspectie. “En kom jij bij de ouwe Martinez op bezoek, jongen?” 

Binno knikt verlegen. 

“Je moet wel wat zeggen,” roept Tonnie vanuit de keuken. “Hij kan je 

niet zien.” 

“Ja,” zegt Binno met een iel stemmetje. Hij vindt de witte ogen van de 

man griezelig. 

“Ja, weet je, jongen, ik krijg niet zoveel bezoek. Als Tonnie er niet was.” 

Tonnie komt uit de keuken met twee mokken dampende chocolademelk. 

“Zo, wel nog even blazen, allebei. Ze hebben gekookt. Kom jij maar hier 

zitten … Binno was het toch?” 

“Ja,” antwoordt Binno bewust, alsof hij denkt dat de vrouw een 

hoofdknik ook niet zou kunnen zien. Binno klimt op een stoel bij de tafel 

en pakt de mok vast.  

Tonnie komt bij hem aan tafel zitten. “Woon je hier dichtbij, Binno?” 

Binno wil niet antwoorden. Ze vinden hem toch maar stom. Waarom zou 

hij dan antwoorden? De vrouw glimlacht vriendelijk naar Binno. Als ze 

opstaat, aait ze Binno over zijn hoofd en loopt ze naar de oude man toe. 

Ze veegt een druppel chocomel van het gezicht van de man. Dan richt ze 

zich weer tot Binno. 

“Zeg, Binno, jij bent toch al een flinke jongen?! Ik moet dringend even 

naar de winkel. Zou jij een poosje op Martinez willen passen? Dat zou ik 

fijn vinden. Je hebt je chocomel toch nog niet op en ik ben terug binnen 

een tel. Dan heeft ‘ie wat gezelschap.” 

Binno knikt. 

Als Tonnie de deur uit is, kijkt Binno stiekem naar de oude man, terwijl 

hij voorzichtig aan zijn drankje slurpt. Vreemd dat hij nou op iemand 

moet passen. Normaal wordt er steeds op hem gepast. Het is wel een 

beetje eng, zo met die blinde man. Zou hij niet misschien toch iets zien? 

Maar de man staart recht voor zich uit, terwijl hij kleine slokjes uit zijn 

beker drinkt. 

“Heb je ‘m op?” 
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Binno kijkt de oude man aan. Hij knikt zonder eraan te denken dat de 

oude man dit helemaal niet kan zien. 

“Mooi, dan kunnen we gaan.” De man staat op uit zijn stoel en loopt 

voorzichtig, met beide handen langs de tafelrand voelend, in de richting 

van de gang. “Nou, kom op.” 

Binno laat zich van zijn stoel glijden en loopt in de richting van de man. 

Deze is ondertussen bezig zijn shawl om te doen en zijn jas aan te 

trekken. 

“Waar is m’n hoed nou?” 

“Daar,” wijst Binno. “Helemaal aan de kant.” 

“Ah, goed zo, ik heb hem. Loop maar vooruit. Ik kom wel na.” 

Als de oude man en Binno op straat staan, legt de man een hand op 

Binno’s schouder. “Ik hou van wandelen. Zo kom je nog eens buiten. 

Weet je, toen ik zo oud was als jij, had ik de beste ogen van de straat. Ik 

kon een klonter duivenpoep op de kerkklok zien zitten. Haha … Maar nu 

… afgelopen, niks meer. Geen schaduw, geen lichtvlekje, niets.” 

Terwijl de twee voortlopen, wordt er een tijd door beiden geen woord 

meer gezegd. Binno heeft geen idee waar hij heen loopt, maar de oude 

man schijnt geen speciale wensen te hebben op dat gebied. Met zijn hand 

op Binno’s kleine schouder laat hij zich leiden waarheen Binno gaat. 

Ineens spreekt de oude man weer. “Zozo, dus jij bent verdrietig. Weet je, 

ik was ook verdrietig toen ik het licht in mijn ogen verloor.” 

Binno probeert het zich voor te stellen. Hij doet zijn ogen een tel dicht. 

Maar snel doet hij ze weer open. Je ziet helemaal niet waar je loopt. 

“Het leek alsof de wereld ophield te bestaan. Als Tonnie me niet in huis 

had genomen ... Natuurlijk weet ik niet wat voor ernstige zorgen jouw 

jonge hersenen plagen. Maar ik zal je een verhaal vertellen over iets dat 

lang geleden gebeurd is.” 

Binno blijft even staan als ze bij een kruispunt aankomen. Als hij geen 

verkeer ziet, leidt hij de oude man de weg over. 

“Jij bent een goede gids, Binno. Het is een goede kwaliteit als je mensen 

kunt leiden. Als mensen op je kunnen vertrouwen. Zoals ik nu blind op 

jou vertrouw, Binno.” 

Binno kijkt naar het gezicht met de vele rimpels. Deze man vindt 

helemaal niet dat hij stom is of dat hij een debiel is. 

“Het verhaal gaat over een kleine jongen. Ongeveer van jouw leeftijd. 

Het jongetje woonde in een land dat geregeerd werd door een gemeen 

man. Het was de hele tijd oorlog in dat land. Pablo was de naam van dat 

jongetje. En Pablo had geen benen. Hij zat altijd op een karretje dat hij 

voortduwde met twee houten blokken die hij met zijn handen vasthield. 
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Pablo had geen vader en geen moeder. Hij leefde op de straat. Hij sliep 

in kartonnen dozen of onder afdakjes en in huizen die half in elkaar 

gestort waren. Om aan eten te komen, bedelde hij of hij stal voedsel bij 

de marktkooplui. Vaak genoeg werd hij betrapt en kreeg hij een 

afranseling. De marktkooplui zagen hem als een dief. De rijke mensen 

van de stad, die hem voorbij liepen in hun mooie kleren, zonder dat ze 

maar een cent in zijn bakje deden, zagen hem als een vieze rat, die het 

niet waard was te leven. Maar Pablo was geen rat en hij was ook geen 

dief geweest als hij niet had móeten stelen.  

Pablo had een geheim waarvan niemand wist. Hij had namelijk een 

zusje. Célia. En Pablo stal en bedelde niet alleen om zelf te overleven. 

Hij bedelde om zijn zusje in leven te houden. Want Pablo was een 

jongen met een groot hart.” 

Binno ziet ineens dat zich rechts van hem en Martinez een park bevindt. 

Hij leidt de oude man ernaartoe. 

“Wilt u in het park zitten?” vraagt hij aan de man. 

“Leidt me maar naar een bankje, als je wilt, jongen.” 

Als beiden zitten, gaat de oude man verder met zijn verhaal. “Célia, 

moet je weten, was bij een pleeggezin ondergebracht. Wat ze daar te eten 

kreeg, zou je hier bij ons afval noemen. Je zou het te weinig vinden om 

je konijn of je kanarie op te laten leven. En ze werd er slecht behandeld.  

Pablo en Célia waren tweelingen. Pablo werd zonder benen geboren, 

maar Célia was een hele mooie meid. Helaas kostte hun geboorte hun 

moeder het leven. Hun vader was kort nadat Pablo en Célia verwekt 

waren door de politie gearresteerd. Een half jaar later hoorde Pablo’s 

moeder dat hij door diezelfde politie was vermoord. Het werd haar 

allemaal teveel. Ze had geen kracht meer om de zware bevalling te 

doorstaan. Célia werd ter adoptie vrijgegeven. Pablo werd korte tijd in 

en weeshuis geplaatst en belandde toen op straat.  

Pablo was een slim jongetje. Iedereen dacht dat hij, als hij geen benen 

had, ook wel niet veel hersenen zou hebben. Maar ze vergisten zich flink 

in hem. Toen hij vier was wist hij op eigen kracht te achterhalen waar 

zijn zusje naartoe was gebracht. En hij zorgde dat hij haar elke dag 

stiekem wat eten kon toeschuiven. Dan spraken ze af in een steegje. Het 

was een merkwaardig beeld. Het meisje met de lange zwarte haren en 

het mooie prinsesachtige gezicht en de halve jongen die zich op zijn 

karretje over de grond voortduwde, van boven tot onder smerig, zijn 

kleren gescheurd. Elke dag trouw bezocht hij haar. Of het koud was of 

warm. Regen, sneeuw of zon. Op sommige dagen was hij ziek. De koorts 

had hem bevallen. Maar al was het maar een mango, hij moest en zou 
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wat te eten voor zijn zus brengen. Met zijn gezicht en zijn haren nat van 

het zweet kwam hij dan zich moeizaam voortduwend naar de 

afgesproken plaats. En niet alleen eten nam hij mee. Als hij kon, stal hij 

kleren of soms zelfs geld. Hij had ook een geheime schuilplaats die 

alleen Célia kende. Daar verstopte hij in een ijzeren kistje al het geld dat 

hij voor haar kon sparen. 

Op een kwade dag had de burgemeester van de stad, waarin Pablo en 

Célia leefden, tegen de president van het land geklaagd over al die 

zwervers en bedelaars die volgens hem de stad onveilig maakten. De 

president gaf meteen opdracht aan zijn leger en aan de politie zoveel 

mogelijk van dat straatvolk op te pakken. De bedoeling was niet om ze 

daarna in de gevangenis te stoppen. Nee, het afschuwelijke plan was om 

ze te vermoorden. 

Nu was er één politieman, die vroeger een vriend van de familie was 

geweest. Hij kende Pablo goed en af en toe stopte hij hem wat eten of 

wat geld toe. En die politieman waarschuwde Pablo de avond voor de 

nacht waarin iedereen opgepakt zou worden dat hij zich niet op straat 

moest vertonen die nacht. En ook de komende week zou hij zich schuil 

moeten houden. Ook overdag.  

Maar Pablo dacht niet aan zichzelf. Die nacht reed hij zo hard zijn 

handen hem konden duwen door de straatjes en de steegjes van de stad. 

En overal waar hij een dakloze wist te vinden, waarschuwde hij die zich 

zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Velen wisten zich in de kerken 

schuil te houden. Anderen vonden andere plekken waar de politie en de 

soldaten niet zouden zoeken. Pablo moest af en toe op het nippertje 

wegduiken tussen zakken afval of in trappengaten, omdat er net een 

patrouille zijn straat binnenreed. Natuurlijk kon Pablo niet iedereen 

waarschuwen en velen werden toch opgepakt en werden nooit meer 

teruggezien. Maar Pablo redde toch een heleboel mensen het leven die 

nacht en in de komende dagen en nachten. De naam van dat kleine, 

dappere jongetje verspreidde zich snel onder de armen van de stad en 

waar men iets had om te geven, bedankte men hem voor zijn moed en 

gaf men hem wat eten of spullen. En Pablo bracht zoveel hij kon naar 

zijn zusje of verkocht het voor geld voor in het kistje. 

Op de zesde dag nadat de aardige politieman Pablo gewaarschuwd had, 

ging Pablo weer op weg naar het rendez-vous met zijn zusje. Hij was 

blij, want hij had veel gekregen die dag. En wat nog belangrijker was; de 

mensen keken nu heel anders naar hem. Ze hadden respect voor hem. 

Ken je dat woord, Binno?” 
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Binno schudt nee, maar realiseert zich dan weer dat de oude man hem 

niet kan zien. “Nee, ik geloof het niet.” 

“Respect, Binno, is wanneer mensen je wat waard vinden en dat ze je 

ook zo behandelen. En Pablo was wat waard. Hij was heel veel waard. 

De mensen zagen dat nu. Dus Pablo genoot van zijn tocht naar zijn 

zusje. Zijn handen gingen stevig heen en weer. De krakende oude 

wieltjes onder zijn karretje floten en piepten. Hij sloeg de kleine steeg in 

tussen het smerige café en het bouwvallige hotel. Aan het einde maakte 

de steeg een bocht en werd het pad verspert door een hekwerk. Maar 

Pablo kon gemakkelijk door een gat in het hek. Pablo vloog in zijn haast 

de bocht door en … recht tegen de schenen van een gewapende soldaat. 

Maar Pablo was klein en snel en voordat de vloekende soldaat hem kon 

grijpen, was hij alweer gedraaid. Hij moest terug de straat op en dan 

ergens binnenduiken. Hij zou ze wel kwijt raken. 

Maar toen Pablo bij het begin van de steeg kwam, stopte daar net een 

soldatenjeep. Vier mannen met uniformen aan, helmen op en mitrailleurs 

in hun handen stapten uit en liepen op Pablo af. Ze grepen het kleine 

jongetje en tilden hem van zijn karretje omhoog. Ze zetten hem in de 

Jeep en reden weg met hem. De soldaat die Pablo tegen zijn schenen had 

gereden, schopte het karretje zover door de steeg dat het tegen een muur 

in stukken vloog. Niemand zag Pablo ooit weer terug … 

… behalve Célia. Elke dag namelijk, kwam Pablo op hun afspraak. En 

elke dag bracht hij wat mee. Soms het heerlijkste fruit of een 

pasgebakken broodje, nog warm van de oven. En soms geld, zoveel geld 

dat ze een grotere kist moesten nemen. Toen Célia een beetje ouder werd 

en in de buurt begon te vragen wie Pablo gezien kon hebben, bleek 

helemaal niemand ooit maar een glimp van hem te hebben opgevangen. 

En op een dag, toen Célia een aardige jongeman leerde kennen, verliefd 

werd en wilde gaan samenwonen, vertelde Pablo haar dat hij weg moest. 

Hij zou een verre reis gaan ondernemen en Célia zou hem lange tijd niet 

meer zien. Célia barstte in tranen uit. Ze verborg haar gezicht in haar 

handen. Toen ze weer opkeek was de broer waar ze zoveel van hield 

weg.  

De jongen waarmee Célia trouwde was eerlijk maar heel erg arm. Maar 

dankzij het geld dat Pablo voor haar had gespaard, konden de twee 

trouwen, een huisje kopen en een gezin stichten. Célia had een keer 

navraag gedaan bij de politie naar haar broer. Een oude, vriendelijke 

politieman vertelde haar toen dat haar broertje destijds in die week 

waarin de stad gezuiverd was van zwervers, was opgepakt. De 
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politieman had geprobeerd hem te redden, maar hij was te laat gekomen. 

Haar broertje was terechtgesteld. Vermoord.” 

Binno luistert ademloos naar de oude man. 

“Célia Martinez was mijn moeder.” 

Martinez draait zijn gezicht in de richting van Binno en even lijkt het 

Binno alsof de ogen van de man helder worden en hem kunnen zien. 

Martinez lacht. “Vond je het een mooi verhaal?” 

“Ja,” zegt Binno vol bewondering. 

“Kom, we moeten weer terug. Anders maakt Tonnie zich ongerust. Leid 

me maar, Binno. Voor iemand die een arme, blinde, oude man zo goed 

kan leiden als jij dat doet, heb ik respect.” 

Binno glundert. Trots neemt hij zijn taak op zich. 

 

“Waar zijn jullie geweest? Ik begon me bijna ongerust te maken.” 

Tonnie staat in de portiek op het tweetal te wachten. 

“Ik was in goede handen,” zegt Martinez geruststellend. “Binno en ik 

hebben even een wandeling en een praatje gemaakt.” Bij de deur draait 

de man zich om. Hij legt een hand op Binno’s hoofd. “Denk eraan, het 

gaat er niet om wat mensen van je denken. Het gaat erom wat je waard 

bent. En als je veel waard bent, zullen de mensen dat uiteindelijk ook 

zien. Zo, en kun je nu zelf naar huis terug komen of moet Tonnie je 

brengen?” 

Binno denkt een moment na. “Ik ga terug naar school. Dan komt pappa 

me halen.” 

“Goed zo. Dag, Binno.” De oude man draait zich om en loopt het huis in. 

“Dag, Binno,” zegt ook Tonnie. “Kijk je uit op straat?” 

Binno zwaait naar Tonnie, volgt met zijn blik Martinez nog even hoe hij 

door de gang loopt en neemt dan de weg in de richting van de school. 

 

“Binno! …, hee Binno!” 

Barends auto stopt langs het trottoir. De deur aan Binno’s kant zwaait 

open. 

“Stap in, jongen. Ik zoek je al de hele tijd.” 

Binno aarzelt een moment en stapt dan in. 

“Hoe kom je erbij om weg te lopen?” Barend kijkt boos. “En je hebt een 

kind voor een auto geduwd? Hoe kom je daar in godsnaam bij?” 

Binno zegt niets. Hij denkt aan de arme Pablo. Wat die allemaal heeft 

moeten doormaken voordat hij res… respect kreeg. 

“Goed. Met de school is het voorlopig afgelopen. En we hebben met 

dokter Peters een afspraak voor een operatie de volgende week.” 
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Binno schrikt en kijkt zijn vader angstig aan. 

“Je hoeft je helemaal niet zo druk te maken. Je zult niets van de operatie 

merken. Niet tijdens de operatie en ook niet achteraf. Een fluitje van een 

cent.” 

Binno staart naar het dashboard. 

Dan klinkt Barends stem wat vriendelijker: “Maar vertel eens, Binno. 

Waarom heb je dat meisje voor die auto geduwd? Ik ben niet boos op je, 

maar vertel eens.” 

“Zij liep daar gewoon.” 

Barend kijkt met een verbaasd gezicht naar Binno. 

 

21 

 

In zijn gipsen korset, dat zijn buik, rug, nek en hals omsluit, ligt Binno 

op het bedje in de tuin. Margaretha houdt een glas limonade voor hem 

omhoog, zodat Binno uit het rietje kan drinken. Hij heeft geen last van 

de operatie. In feite voelt hij niets anders dan wat hij normaal voelt. 

Behalve dat stomme korset dat hij aan moet. Maar over twee dagen kan 

hij eruit. Dan komt dokter Peters langs en wordt hij verlost. Binno heeft 

zich voorgenomen meteen te gaan rennen zover hij kan en dan aan het 

eind een koprol te maken. En pappa heeft hem echt beloofd, met zweren 

en tussen je vingers spugen, dat hij nou nooit meer geopereerd hoeft te 

worden. Dit was echt de laatste keer. Binno gelooft hem. 

 

“Luister, Binno.” Dokter Peters kijkt Binno streng aan. “We halen zo 

meteen dit korset van je af. Maar je moet een paar dingen goed 

onthouden. Begrijp je? We hebben je geopereerd omdat je nek niet 

helemaal goed is. Maar de operatie is niet gelukt.” 

Binno schrikt. Moet hij nu nog eens geopereerd worden? “Maar pappa 

heeft gezegd dat …” 

“Dat betekent dat je voortaan heel voorzichtig moet zijn. We kunnen je 

niet nog eens opereren.” 

Binno is opgelucht. 

“Dus jij moet zelf oppassen. Jouw nek is heel erg zwak en hij kan zo 

breken als je wat gevaarlijks doet en dan ben je dood.” 

Maar Binno heeft nooit eerder last gehad van zijn nek. Nog nooit eens 

een beetje pijn. Hij begrijpt het niet. 

“Dus wat je vooral niet mag doen …, goed luisteren, Binno, … is 

koprollen, in het zwembad duiken, wild met je hoofd slaan, op je hoofd 
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gaan staan, op de kermis in botsautootjes of in de carrousel gaan en 

verder alles wat je nekje kan bezeren. Heb je dat begrepen?” 

Binno knikt. 

“Juist, dan gaan we nu het gips eraf halen.” 

 

22 

 

“Wat als die Hugo S. nou helemaal geen politieke motivatie voor de 

moord had?” 

“Waarom zou ‘ie het volgens jou dan gedaan hebben?” reageert Barend. 

Elselien kijkt hem over haar glas port heen aan. “Hij heeft sinds zijn 

arrestatie geen enkele uitleg of commentaar gegeven. Hij heeft geen 

strafblad. Hij loopt gewoon op die politicus af, schiet hem dood en that’s 

it. Misschien heeft hij het met dezelfde reden gedaan waarmee wij onze 

dingen doen.” 

Barend schudt nee. “Naar wat ik over deze man gelezen heb, heeft hij 

niet het karakter om zo te denken. Dit ligt veel simpeler. De keuze voor 

zijn slachtoffer is veel minder achteloos. Hij heeft hem met een bepaalde 

reden gekozen. Omdat hij hem als een bedreiging zag, voor zichzelf of 

voor de maatschappij. Of omdat hij een persoonlijke vete met hem had. 

Wie weet. Mensen hebben de eenvoudigste redenen om anderen te 

pijnigen of te doden.” 

“En die twee dan, die in Amerika toen zomaar al die mensen hebben 

doodgeschoten?” 

“Dat was ook niet zomaar, Elselien. Zelfs wanneer iemand puur uit 

verveling een ander afmaakt, komt het slechts voort uit verveling. 

Allemaal emoties. Allemaal kleinburgerlijke redenen. Geenszins 

existentialistisch. Ons bestaan is een leegte die gevuld wordt door wat 

het lot met ons aanvangt. Je weet dat ik niet in een voorbestemd lot 

geloof. Daarvoor is het te wispelturig, te willekeurig. Je hebt mazzel als 

het je goed gaat. Maar het tij kan zo makkelijk keren als een blad in de 

wind. In die grote onmacht van het bestaan staat dat kreng. Hij staat daar 

en grijnst. Hij tiranniseert ons. Verder is er niets. Als je dit begrijpt, als 

je die gigantische onmacht ziet en dan de macht van het lot, …” Barend 

strekt zijn armen uit en kromt ze alsof er een skippybal tussen zit. “… 

dan begrijp je dat alles futiel is. Alles wat de mens doet is zo onhandig 

en zo belachelijk. In dit universum van doven en slechthorenden is er 

één wezen dat muziek maakt. En ik kan niet anders dan daardoor 

geïmponeerd raken. Het maakt dat ik ook muziek wil maken. Omdat die 

muziek de enige macht is in al die machteloosheid. Niet omdat ik die 
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muziek mooi vind of ervan geniet. Nee, puur omdat die muziek het enige 

is dat trots en ongenaakbaar overeind staat.” 

Elselien kent Barends filosofieën. Hoe vaak hebben ze het er niet over 

gehad toen ze elkaar pas kenden. Zelf is ze er niet meer mee bezig. Ze 

gelooft in Barend. Maar zijzelf is anders. Ze houdt er wel van om 

mensen te pijnigen. Barend haat niet. Zij daarentegen houdt ervan te 

haten. Ach, ze haat zelfs haar eigen kind. Allemaal emoties, zou Barend 

zeggen. Barend minacht de mensen niet. Elselien minacht de zwakken. 

Hoe zwakker van geest of lichaam iemand is, hoe meer ze van hem 

gruwt. Daarom houdt ze van Barend. Die is sterk.  

Diep van binnen begrijpt Elselien dat zelfs zij een slachtoffer van Barend 

zou kunnen worden. Maar ze laat dat besef niet aan de oppervlakte 

komen. Ze wil zich niet voorstellen dat Barend haar kwaad zal doen. Zij 

en Barend horen voor de rest van hun leven bij elkaar.  

“Nee, zomaar iets doen, omdat je de muziek hoort, nee, dat doet haast 

niemand. Neem nou al die seriemoordenaars. Ze zijn bezeten of geschift. 

Gefrustreerd zijn de meeste. Of ze genieten van de macht om de 

zwakkere te vertrappen. Maar dat is niet wat mij drijft. Ik geniet niet van 

de macht die ik heb om iemands leven te ruïneren. Het is zo simpel om 

iemands leven te ruïneren. Er is geen enkele reden om daar trots op te 

zijn. Dat ik sterker ben dan een ander geeft mij geen machtsgevoel. Maar 

het besef dat er anders niets is dan het almachtige lot, dat drijft mij tot 

mijn daden.” 

Elselien tilt haar glas omhoog. “Op onze volgende ruïnering. Ik hou van 

je.  

Welke plannen heb je?” 

“De woning van een bejaard stel in brand steken.” 

Elselien kijkt niet op van haar boek als ze verder vraagt. “Met of zonder 

hen erin?” 

“Zonder,” antwoordt Barend, die de krant waarin hij zat te lezen, 

dichtvouwt. “Het zal een ramp zijn voor die oudjes.” 

“Tja, voor oude mensen zit vaak hun hele leven in zo’n huis. En in de 

spulletjes. Je zult hun hart breken. En dan die stress. Ken ik ze?” 

Barend loopt naar de koelkast. Hij trekt de deur open, plukt drie radijsjes 

van een bos en gooit de deur van de koelkast dicht. 

“Hier.” 

Hij gooit een radijsje naar Elselien en bijt een stuk uit een ander. 

“Mooi hoe die dingen zo rood van buiten zijn en zo wit van binnen. Ach, 

wat is al het eetbare toch perfect. Ik kan er helemaal lyrisch van worden. 

Neem nou de perfectie van een sinaasappel. Die prachtige glanzende, 
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gezondheid uitstralende schil met dat geweldige oranje. En dan 

vanbinnen dat sappige, seksuele vruchtvlees. Vol energie en eten en 

drinken tegelijkertijd. Of de knappende hardheid van een appel, met dat 

vlees waar je doorheen bijt en die smaak van zomerse wandelingen. Die 

barstende vruchtbaarheid van druiven en van meloen, aaahhh. En dat 

groeit zomaar in de natuur. En kaas! Wat een product. Die haast smerig 

heerlijke volheid van de kaassmaak. Zo pervers stinkend heerlijk. Oh ja, 

een hap pittige oude kaas en een slok rode wijn en tegelijkertijd een hete 

groene peper. Van dat kleine marktje in Brussel. Weet je nog, Elselien? 

Die hete pepers, je mond vol met Provolona piquant, een hap van zo’n 

peper en dan een volle slok superfruitige, supervolle Valpolicella Là 

Parra.” 

Barend loopt het water in de mond bij zijn eigen beschrijvingen. 

“De hemel, Elselien. Dan een stokbroodje en wat stevige olijven van 

diezelfde markt. Zo simpel, zo goedkoop en zo prachtig.” 

Elselien kent Barend in die bui. Hij raakt dan helemaal vervuld van het 

genot dat hij van dingen krijgt. Dat betekent dat hij zo meteen de daad 

bij het woord wil voegen. 

“Of vis, een vis, net gevangen, gebakken, zacht en smeltend op de tong. 

Het zwemt zo rond daarbuiten, alleen om door ons opgegeten te worden. 

En oesters; het zou strafbaar moeten zijn om zo lekker te eten. Garnalen, 

mosselen, we moeten weer naar de zee, Elselien. Ik wil de zee proeven. 

En het ultieme eten: vlees. Aaaahhh, ik zou haast in een God gaan 

geloven als ik denk aan het heerlijkste gebraden vlees. Die structuur, die 

agressieve uitnodiging aan je tanden. Die smaak. Niet te overtreffen. En 

de saus …” 

Barend sluit zijn ogen bij de gedachte aan de saus die hem in de mond 

loopt. 

“Wild. En eieren, wat een heerlijke, stomme uitvinding. Eieren. En melk 

en honing. Oh, die goddelijke bijenhoning. Dat die gekke beestjes zich 

de hele dag uitsloven maar dan met zoiets op de proppen komen. En des 

mensen wijn en bier die door de keel stromen en een roes veroorzaken. 

De drank, die verdomde drank. En pindakaas, Elselien, en jam en 

chocolade. De smaak van chocolade kun je je altijd voor de geest halen. 

De mens is een koning wanneer hij eten toebereid. Kippen braden, 

varkens aan het spit. Paddestoelen uit het bos. Zeewier. En brood. 

Simpel, heerlijk brood. De heerlijkheid van vers brood. En verse koffie. 

Verdomme, Elselien, kom op, we gaan.” 
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Barend stormt naar de voordeur. Elselien kan alleen maar volgen. Als 

Barend in deze bui is, wil hij genieten. En hij wil niet in z’n eentje 

genieten. 

 

“Ik ga in bad.” Elselien trekt haar kleren uit terwijl ze naar de badkamer 

loopt. “Schenk je mij een whisky in, schat?” 

Barend loopt naar de bar. “Mooi brandje was dat.” 

“Wat? Ik hoor je niet. Ik ben in de badkamer.” 

Barend vult twee glazen met whisky en volgt het spoor van 

kledingsstukken dat Elselien achter zich heeft gelaten. 

“En dat restaurant … top. Als je ’s middags gaat en de eigenaar kent, heb 

je niet alleen de zaak voor jou alleen, maar je krijgt het beste voedsel dat 

ze ooit geserveerd hebben.” 

Barend geeft Elselien, die voor de spiegel haar make-up aan het 

verwijderen is, een van de glazen en gaat op de rand van het bad zitten. 

Het water klatert helder in de witte kuip. 

“Ik ben in een genietbui vandaag. Weet je wat ik ga doen?” 

Elselien knikt. “Mij masseren.” 

“Ik ga een nieuw kunstwerk kopen.” 

Elselien geeft niet om kunst. “Is het water warm genoeg?” vraagt ze 

alleen maar, Barends opmerking negerend. 

“Je kent dat beeld dat Gerard heeft.” 

“Ja, die blauwe man.” Barend laat zijn hand door het water gaan. “Ja, 

precies, die. Ik wil van die kunstenares een kunstwerk kopen.” 

Elselien kijkt verbaasd. Het is niks voor Barend om iets te willen hebben 

wat hij bij iemand anders heeft gezien. 

“En ik wil haar laatste werk hebben dat ze ooit maakt.” 

“Hoezo laatste, stopt ze ermee? Het lijkt me trouwens niks om iets te 

hebben van dezelfde kunstenaar waarmee die gruwelijke Gerard al loopt 

te koketteren.” 

Barend glimlacht. “Gerard zal dat beeld niet meer lang hebben. In de 

kliniek zal namelijk ingebroken worden en daarbij zal de hele inboedel 

van Gerards kantoor stukgeslagen worden.” Barend maakt een fluitend 

geluid en doet de baan van een door de lucht suizende mokerhamer na. 

“Helaas gaat dat mooie beeld daarbij ook aan diggelen.” 

“Hopelijk hoort de dokter op dat moment ook bij de inboedel en gaat hij 

mee aan diggelen,” zegt Elselien met een hatelijke uitdrukking op haar 

gezicht. 

“Nee, het gaat me alleen maar om het beeld,” antwoordt Barend koel. 

“Maar je zei dat je haar laatste werk wil kopen …?” 
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“Ik heb onlangs een bezoekje gebracht aan haar galerie. Deze meid is 

een aanstormend talent. Ze maakt momenteel topwerken, die de galerie 

uit vliegen. De hele expositie was uitverkocht. Daarna heb ik de 

kunstenares in haar atelier bezocht. Ik heb daar iets schitterends gezien 

dat ik wil kopen. En wat haar andere werk betreft, dat gaat mee in de 

ontploffing van haar atelier. Tja, zo’n oude keramiekoven die ze daar 

heeft staan … Dus dan heb ik het allerlaatste topwerk van deze briljante 

kunstenaar.” 

“Maar ze zal toch wel weer nieuw werk maken.”  

“Je bad is vol.” Barend draait de kranen dicht en kijkt hoe Elselien 

voorzichtig in het water stapt en hoe haar slanke lichaam onder het 

schuim verdwijnt. 

“Ik moet nog wat verzinnen hoe ze haar handen en haar ogen zal 

verliezen.” 

Als Elselien nu ook haar gezicht onder water laat verdwijnen, staat 

Barend op. 

“Misschien moet ik het me niet te moeilijk maken. Afhakken en 

uitsteken. Direct en effectief.” 

Dan trekt hij zijn kleren uit en stapt hij de douchecabine binnen. 

 

“Dit is het. Dit wil ik hebben. Schitterend. Wat een prachtig beeld.” 

Barend kijkt vol bewondering naar de sculptuur. Het stelt een manfiguur 

voor van een meter negentig groot. Op het gezicht van papier-maché na 

is de hele figuur gemaakt van waslijn van zo’n vijf verschillende 

kleuren. De figuur lijkt op een stoere krijger, met zijn gezicht met een 

gele linkerhelft en een bruine rechterhelft nog eens beschilderd met 

verschillende lijnen en vlekken. Zijn achterhoofd, nek en de rest van zijn 

lichaam bestaan uit een bont patroon van gevlochten waslijn. Gele 

strepen wisselen groene en blauwe strepen af en worden afgewisseld met 

rode, gele en witte vlakken. Het beeld heeft een uitheemse, exotische 

uitstraling, terwijl de moderne felle plastic kleuren refereren aan de 

westerse consumptiemaatschappij. De strijder zet de ene voet naar voren 

en de andere naar achteren. Een arm gaat mee naar voren. De arm die 

naar achteren gaat, houdt een groen, grofmazig net van waslijn vast. Het 

beeld is tot in de details minutieus gevlochten, tot in de bonte vinger- en 

teentoppen en tot in de ballen en de eikel van het geslachtsdeel. In zijn 

totaal zit er meer dan een kilometer van de huishouddraad in verwerkt. 

“Mijn nieuwste werk,” zegt kunstenares Christiane Dolma trots. “Het is 

net af. En het heet De Gladiator.” 

“Hoe vind jij het, schat?” vraagt Barend aan Elselien. 
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“Ja, prachtig. Die enorme spierballen in de armen en de kuiten en de 

dijen. Het doet me aan jou denken.” 

Barend lacht. “Ja, nu weet je waarom ik het koop. Louter 

zelfverheerlijking. Haha.” 

“ Elselien grijpt brutaal het vooruitgestoken waslijnen geslachtsdeel van 

het beeld vast.” 

“Wie weet heb ik jou dadelijk niet meer nodig.” 

Barend lacht weer. “Maar dit heerschap is wel hol vanbinnen. Is dat wat 

je zoekt in een man? Heb je me niet genomen om mijn geest? Wat moet 

het trouwens kosten?” richt Barend zich in één adem van Elselien naar 

de kunstenares. 

“Het kost elfduizend euro in de galerie. Maar als jullie het hier in mijn 

atelier kopen, hoef ik maar een geringe commissie aan mijn 

galeriehouder af te geven. Negenduizend.” 

“Vind jij het goed als ik haar dertienduizend geef?” 

Elselien trekt haar schouders op. “Als jij dat graag wilt.” 

De kunstenares wil protesteren. Dat kan ze toch niet aannemen. Maar 

Barend wil er niks meer over horen. 

“Dertienduizend. Ik vind het een geniaal kunstwerk en daar heb ik graag 

wat voor over. Tenslotte zijn kunstenaars toch arm, niet dan?” 

De kunstenares lacht. Als haar succes zo doorzet als het nu gaat, hoeft ze 

zich over geld geen zorgen meer te maken. “Nou, ik mag op dit moment 

niet klagen.” 

“Des te beter. Gooi d’r een flesje wijn bij in, zodat we kunnen proosten 

op de verkoop en de deal is gesloten.” 

Barend grijpt in de binnenzak van zijn jasje en haalt een stapeltje 

bankbiljetten tevoorschijn. Hij telt het geld uit voor de kunstenares, die 

maar zelden contante betaling voor haar werken ontvangt, en 

overhandigt haar het stapeltje. 

“Als je het goedvindt, nemen het beeld gelijk mee.” 

De kunstenares knikt. “Eh, ja, ja, natuurlijk.” Ze had eigenlijk gehoopt 

dat ze het nog even kon houden. Even eraan wennen dat haar nieuwe 

creatie haar gaat verlaten. Maar ze houdt het geld in haar hand. De deal 

is gesloten. 

“We zijn met een busje gekomen, dus daar kan het gemakkelijk in.” 

Barend tilt de waslijnen man op. “Toch nog zwaar, deze vent.” 

“Ja, ik heb de voeten verzwaard, zodat hij goed blijft staan.” 

Barend loopt met de figuur naar de deur. “Ik ben zo terug.” 

Als Barend het kunstwerk achterin de bus heeft geladen, gaat hij nog 

even naar voren. Hij haalt wat uit het dashboardkastje en gaat weer naar 
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boven, naar het atelier van de kunstenares, dat zich op de derde etage 

bevindt. 

“Zo, daar ben ik weer. Waar is het beloofde glas wijn?” 

Christiane schenkt drie glazen vol. Ze wil haar glas pakken, maar Barend 

grijpt haar arm en leidt haar mee naar een hoek van het atelier. 

“En dit dan, dit kunstwerk, hier moet je me meer over vertellen.” 

Terwijl Christiane Barend uitlegt waar het werk over gaat, laat Elselien 

ongemerkt twee pilletjes in het wijnglas van de kunstenares vallen.  

“Kom op, jongens. We gaan toasten.” 

Op Elseliens uitnodiging komen Barend en de Christiane terug naar hun 

glazen. 

“Op de verkoop.” 

Als ze alledrie hun glas leeg hebben, kijkt Barend op zijn horloge. 

“Verdomme, ik heb nog een afspraak. We moeten gaan. Christiane, 

fantastisch kunstwerk. Ik zal al mijn vrienden aanraden iets van je te 

kopen. En morgen bel ik je. Dan kunnen we wat afspreken, zodat je kunt 

zien waar je sculptuur bij ons in huis komt te staan. Het blijft toch jouw 

kind, nietwaar?” 

Terwijl Barend en Elselien het pand verlaten en in hun busje stappen, 

begint de kunstenares zich ineens beroerd te voelen. Ze voelt zich 

draaierig. Is de wijn misschien niet goed meer? Ze wil naar het raam 

lopen om de kunstkopers te waarschuwen. Maar haar benen klappen 

ineens onder haar lichaam vandaan. Ze valt op de houten ateliervloer en 

blijft buiten bewustzijn liggen. 

 

“Goed spul. Het werkt elke keer.” 

Barend en Elselien staan naast de roerloze Christiane. 

“Ik geef haar nog een spuit, zodat ze volledig onder narcose is.” 

Als Barend zeker weet dat de kunstenares niets meer kan voelen, pakt hij 

een brander uit een plastic zak. Hij draait het gaskraantje open en houdt 

een brandende lucifer bij het gas. Meteen schiet er een straal vuur uit. 

Barend verscherpt de straal tot hij blauw kleurt.  

 

“Leg haar hier buiten maar neer.” 

Barend en Elselien leggen de kunstenares op de tegels van de 

binnenplaats. 

“Als de brandweer komt, zullen ze haar hier meteen vinden.” 

Elselien trekt haar neus op. “Ze stinkt.” 

“Wat wil je?” reageert Barend, “Verbrand vlees.” 
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Christiane’s handen zijn niet meer dan verkoolde stompen. En het 

gezicht is ter hoogte van de ogen helemaal verbrand. Langzaam begint 

een wolk van rook vanaf de derde etage door het trapportaal naar 

beneden te trekken. 

“Kom, we gaan.” 

Barend en Elselien lopen de straat op, stappen in hun bus en rijden weg. 

“Wat een heerlijke sculptuur. Ik ben er echt heel erg blij mee. We 

moeten er een mooie plek voor zoeken, Elselien.” 

 

23 

 

“Hoi, Binno.” 

Binno kijkt om. 

“Hoi, zusje.” 

“Ben je weer beter?” 

Binno trekt zijn schouders op. “Weet niet. Mijn nek is niet goed.” 

“Zullen we gaan koprollen?” 

“Nee, dat mag ik niet meer.” 

“Ah joh, doe niet zo gek, kom op, wie de meeste achter mekaar kan 

maken.” 

“Hou nou op, zusje. Ik wil niet.” 

“Ben je bang dat je hoofd d’raf zal vallen? Haha, Binno is bang dat z’n 

hoofd d’raf zal vallen, haha.” 

Binno kijkt zusje boos aan. 

“Ik maak toch maar een grapje,” zegt zusje lachend. “Trouwens, als het 

d’raf valt, dan krijg je gewoon mijn hoofd.” 

“Ja, zeker met lang haar. Dan ben ik een meisje,” moppert Binno. 

“Wat ben je aan het doen?” Zusje kijkt nieuwsgierig naar Binno die om 

een figuur van waslijn heenloopt. 

Binno antwoordt niet. Voorzichtig raakt hij het been van de man aan. 

Voelt plezierig. Hij laat de nagel van zijn wijsvingertje van boven naar 

beneden over een paar van de draden tikken. De kleuren dansen voor 

zijn ogen. Binno houdt van gekleurd plastic. Daar wordt hij blij van. 

Felle kleuren. Liefst een voorwerp in één felle kleur of een hele doos met 

kleine dingen, in allemaal felle kleuren. En van lampenwinkels wordt 

Binno gelukkig. Eén keer is hij met zijn ouders mee geweest naar zo’n 

winkel. Toen Margaretha een dag vrij had en niet op hem kom passen. 

Al die verschillende lampen en allemaal hadden ze hun lichtjes aan. Niet 

één, niet twee, maar allemaal. Het gaf Binno het gevoel alsof de 

lampenwinkel ze helemaal speciaal voor hem had aangestoken. En zo 
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gezellig dat het was. Dat gele, warme licht en die glinsterende kristallen 

en die enorme verzameling lampenkapjes en schoteltjes en noem maar 

op. Binno wist wel wat hij later wilde worden; lampenwinkelbezitter. Of 

fabrikant van gekleurde dingen. 

“Dat is kunst, Binno.” Barend is de woonkamer binnengekomen zonder 

dat Binno het gehoord heeft. 

Zusje heeft hem blijkbaar wel opgemerkt, want die is ineens weg. 

“Kunst is wanneer iemand iets gemaakt heeft dat je aanraakt. Vanbinnen, 

begrijp je?” Barend legt zijn vuist ter hoogte van zijn hart op z’n borst. 

“En hierboven.” Barend tikt met zijn vuist tegen zijn slaap. “Kunst is 

belangrijk. Het maakt pijn mooi.” 

Binno denkt erover na. Pijn maakt mooi. Is het dat wat pappa zei? Ja, al 

die pijn die Binno heeft moeten doorstaan, was om hem mooier te 

maken. Maar hij is nog steeds niet mooi. Hij is lelijk. Iedereen vindt hem 

lelijk. Hij kijkt omhoog naar het strenge, zwijgende gezicht van de 

waslijnen man. 

“Mensen lijden pijn, Binno. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat maakt ze 

niet mooi. Dat maakt ze lelijk. Alleen als je de pijn in een kunstwerk 

kunt gieten, is pijn mooi.” 

Binno begrijpt niets van wat zijn vader zegt. Barend lijkt ook meer tegen 

zichzelf te praten dan tegen zijn zoon. “Al hoeft een kunstwerk niet 

alleen maar uit pijn te bestaan. Zelfs schoonheid en liefde kunnen 

prachtige kunstwerken opleveren.” Barend hurkt voor Binno neer en 

kijkt hem in de ogen. “Weet je, eigenlijk zouden we jou ook een 

kunstwerk kunnen noemen.” 

Binno kijkt zijn vader verbaasd aan. Hij, een kunstwerk? Meent zijn 

vader dat? Dat betekent dat hij zijn vader aanraakt, in zijn hart en in zijn 

hoofd. Maar vindt zijn vader hem dan mooi? 

“Ja, jij bent mijn kunstwerk. Mijn prachtige kunstwerk.” 

Binno wordt helemaal warm in zijn buik. Zijn hoofd duizelt ook een 

beetje. Margaretha heeft gezegd dat dat van de medicijnen kan komen. 

Maar dit is anders. Zijn vader zegt dat hij prachtig is. Dit is de eerste 

keer. Die blik ook in zijn vaders ogen. Hij kan zich niet vergissen. Zijn 

vader houdt van hem! 

“Kom.” Barend tilt Binno met een zwaai op zijn schouders. “We gaan 

naar buiten. We gaan naar de speelgoedwinkel. En je mag uitzoeken wat 

je wilt. Je hebt het verdiend.” 

Een speelgoedwinkel. Binno heeft er wel over gehoord. Margaretha had 

hem verteld dat die vol met speelgoed staat. Net als een lampenwinkel 
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vol met lampjes. En daar gaat hij nu naar toe? Met zijn vader? En hij 

mag uitzoeken wat hij wil. Binno kan zijn geluk niet op. 

 

In de speelgoedwinkel kijkt Binno zijn ogen uit. Hele rekken met 

autootjes. Kleine, grote, politieauto’s, brandweerauto’s. En daar, 

knuffels. Een giraffe, een pelikaan, beren … En kleurboeken. En ballen. 

Binno rent van de ene rij naar de andere. De hele winkel door. Natuurlijk 

heeft hij thuis ook speelgoed. Maar niet erg veel. En dit is allemaal 

nieuw en spannend. Dit is veel beter dan een lampenwinkel. 

“Wat ga je kopen?” Zusje staat naast Binno bij de muziekinstrumenten. 

“Ik mag alles kopen wat ik wil,” antwoordt Binno trots. “Mag van 

pappa.” 

“Dan moet je gewoon alles kopen,” zegt zusje besluitvaardig. 

“Neehee, dat bedoelt pappa niet. Ik mag een paar dingen uitzoeken. Niet 

alles.” 

Zusje kijkt beteuterd. “Oh. 

Krijg ik ook wat?” 

Binno pakt een grote vrachtauto die beladen is met containers uit het rek. 

“Nee, want jij laat je nooit zien.” 

“Dat is niet eerlijk,” pruilt zusje. “Je weet dat ik in jouw hoofd zit.” 

Maar Binno let niet op zusje. Hij zet de vrachtauto op de grond en geeft 

hem een flinke duw. Zoef, zo door de winkel. “Hahahaha,” lacht Binno. 

“Zeg, jongeman.” De winkelbediende tilt de vrachtauto van de grond en 

loopt ermee naar Binno toe. “Dit is een winkel en geen speelplaats.” 

Binno schrikt eerst, maar dan geeft de winkelbediende hem een 

vriendelijke aai over zijn bol. “Daarachter hebben we nog een veel 

mooiere vrachtwagen staan. Met lichtjes. Moet je daar maar eens gaan 

kijken.” 

Blij rent Binno naar het einde van de rij. Een prachtige, rode truck met 

aanhanger. En als je op de knopjes drukt, gaat er een sirene en 

gelijktijdig gaan de lampjes branden.  

“Deze,” zegt Binno vastberaden, terwijl hij de truck aan zijn vader 

overhandigt. Dan suist hij er alweer vandoor. Want hij heeft nog veel 

meer prachtigs gezien. 

Helemaal beladen met speelgoed verlaten vader en zoon de 

speelgoedwinkel. Binno heeft nog nooit zo’n goeie tijd gehad. Hij lacht 

naar zijn vader. Zo gelukkig was hij nooit. 

“En weet je wat we nu gaan doen?” 

Binno kijkt zijn vader vol spanning aan. 

“We gaan een hamburger eten bij McDonald’s.” 
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Binno heeft geen idee wat een hambugger is of een mekkonnalts. Maar 

het zal vast heerlijk zijn. 

Als Binno die avond naar bed gaat, wordt hij gebracht door zijn vader. 

“Ik breng hem wel naar bed,” zegt Barend tegen de stomverbaasde 

Margaretha. Barend stopt Binno in. Met oneindige dankbaarheid in zijn 

oogjes kijkt het jongetje zijn vader aan. 

“Er was eens een beschermelf ...” Barend is op de rand van Binno’s bed 

gaan zitten. “Die beschermelf was helemaal van glanzend goud en hij 

was bezaaid met de prachtigste gouden sterren. Zijn hoofd glom en liep 

bovenop uit in een punt met een gouden balletje. Hij had grote, vrolijke, 

een beetje katachtige ogen en een ondeugende blik. Hij had een 

kattenneus en gouden snorharen die zich aan het uiteinde vertakten in 

kleine gouden sprietjes. Zijn boventanden weken in het midden uit 

elkaar. Op zijn neus zaten gouden sproeten en hij had oren die hoog en 

in een smalle, stompe punt uitliepen. Hij had twee gouden armen, maar 

benen had hij niet. Zijn lichaam liep namelijk over in een gouden 

sterrenstaart met allemaal losse fonkelende sterren eromheen. Op zijn 

rug had de beschermelf twee prachtige roze vleugels van de zachtste 

veren. En als de beschermelf met zijn staart sloeg en zijn vleugels hief, 

vloog hij als de wind door de luchten.  

Het was een kwajongen, deze elf. Of een kwameisje. Want een elf is een 

elf en da’s niet te vergelijken met gewone jongens of meisjes, Binno. 

Een beetje zoals jij niet helemaal te vergelijken bent met gewone 

jongens of meisjes  Maar voor het gemak zeg ik maar hij. Hij haalde 

kattenkwaad uit. Soms pieste hij van boven uit de lucht zo in de soep van 

de mensen die daar beneden zaten te eten op het terras van een 

restaurant.” 

Binno moet lachen. 

“En deze beschermelf was de beschermelf van een kleine jongen, 

genaamd … Binno.” 

Binno veert op uit zijn bed. “Dat ben ik!” 

Barend lacht. “Misschien wel, misschien niet. In ieder geval heet het 

jongetje in dit verhaal Binno. En Binno was een jongetje met het 

syndroom van Down.” 

“Heb ik ook,” zegt de echte Binno stilletjes. 

“Dat klopt. En de Binno in mijn verhaal had dus een beschermelf die op 

hem paste.” 

Binno denkt aan zusje. Zou zij zijn beschermelf zijn? Zij had wel eens 

zijn gebroken been gemaakt. Maar toen, op school, was het haar schuld 
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dat hij dat meisje onder een auto had geduwd. En ze hielp hem ook nooit 

als hij geopereerd werd. 

“Die beschermelf was heel lief voor de kleine Binno. Maar hij was ook 

heel sterk. Als het jongetje in gevaar was, kwam de elf zo uit de hemel 

naar beneden gesuisd om degene die het jongetje kwaad wilde doen op 

z’n donder te slaan. 

Op een dag was er een boze man die het jongetje gevangen wilde nemen. 

En het jongetje gilde. ‘Nee, nee, help, beschermelf, red me.’ Maar de 

beschermelf was net heel ver weg gevlogen. Naar de sterren. Want dat 

moest af en toe, omdat de sterren aan zijn sterrenstaart opgebruikt 

werden om te vliegen. Dus moest hij af en toe heel ver omhoog om zijn 

sterrenstaart weer vol te laden met nieuwe sterren.” 

Binno knikt alsof hij weet dat dit inderdaad zo gaat met beschermelfen. 

“En dit keer was de beschermelf zo ver weg gegaan, om de snelste 

sterren te kunnen plukken die er maar waren, dat hij de hulproep van het 

jongetje helemaal niet hoorde. Dus die gemene man nam Binno mee en 

hij stopte hem in een grote kooi in een schuur. ‘Ik ga jou op de kermis 

laten zien aan alle mensen,’ zei de gemene man. ‘Dan schrijf ik op een 

bord: kom allemaal kijken. In deze kooi zit het lelijkste jongetje van de 

hele wereld. En dan laat ik ze allemaal een euro betalen en dan word ik 

rijk. Rijk, hahaha.’ Het jongetje huilde. Want hij wilde niet dat iedereen 

hem lelijk vond en dat hij in een kooi gestopt werd om aan iedereen te 

laten zien hoe lelijk hij was. Maar de beschermelf was wel drie dagen 

vliegen weg van het jongetje. 

Zo kwam het dat de dag erna het jongetje in een kooi op het kermisplein 

stond. ‘Komt dat zien. Komt dat zien. Het wel lééélijkste jongetje van de 

héééle wereld.’ Terwijl de man riep, kwamen van overal vandaan 

mensen aangestroomd. ‘Ooooh en aaaaah en bah en wat vreselijk,’ 

riepen de mensen. En een meisje gooide een steen naar de kooi. Zo door 

de tralies heen, op Binno’s oog. Het deed heel erg pijn. En weer riep 

Binno: ‘Help, beschermelf, red me!’ Maar weer hoorde de beschermelf 

hem niet. 

Die avond zat Binno heel verdrietig in zijn kooi. Aan een tafeltje in 

dezelfde schuur zat de kermisman. Hij lachte en zette een fles wijn aan 

zijn mond. ‘Gloekloekloekloek,’ zo stroomde de wijn door zijn keel. 

‘Kijk eens hoeveel geld ik vandaag verdiend heb,’ riep hij naar Binno. 

‘Elke dag ga ik je aan de mensen laten zien.’ Binno huilde zo vreselijk 

en zo hard dat de kermisman het niet meer aan kon horen. ‘Hou op,’ 

schreeuwde de kermisman. ‘Hou op, of ik sla je helemaal in mekaar.’ 

Maar Binno kon niet ophouden. Zo rottig voelde hij zich. Dus toen stond 
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de man op. Hij pakte van zijn tafel een zweep en hij opende de kooi. 

‘Help me dan toch, beschermelf,’ snikte het jongetje nu zachtjes. 

En op dat moment, de beschermelf plukte net zijn laatste snelle ster en 

was al een beetje op de terugweg naar de aarde, meende de elf heel vaag 

iets te oren. Hij spitste zijn spitse oren nog meer … Was dat Binno? Was 

Binno in nood? Hij vloog een stukje naar beneden … Ja, dat was Binno! 

Hij moest gaan helpen. Zo snel hij kon. Maar zelfs met zijn staart vol 

met de snelste sterren die er maar waren, zou hij maar binnen anderhalve 

dag bij Binno kunnen zijn. De beschermelf was ten einde raad. Wat 

moest hij doen?  

Ineens herinnerde de elf zich een oud verhaal dat hem eens was verteld. 

Ja! Er was één manier om zo snel te vliegen dat het leek alsof er geen 

tijd bestond. Maar volgens het verhaal had nog nooit een beschermelf dat 

geprobeerd. Het was namelijk door middel van de superster, de felste 

ster aan het hele firmament.  

De superster hing heel ver weg in de hemel. Maar het verhaal ging dat 

als een beschermelf hem riep, de ster in een flits naar de beschermelf toe 

zou komen. Als de beschermelf deze ster dan in zijn sterrenstaart hing, 

kon hij overal naartoe vliegen waarheen hij maar wilde in een mum van 

een mum van een mum van een mum van tijd. Dat is sneller dan jij plop 

kunt zeggen. Maarrrr … je kon de superster alleen maar gebruiken als je 

geen andere sterren in je sterrenstaart had. En de superster kon maar één 

keer gebruikt worden. Dus dat betekende dat de beschermelf als hij bij 

het jongetje geland zou zijn, geen sterren meer over zou hebben om weer 

terug te kunnen vliegen de lucht in naar de sterren om weer bij te tanken. 

En als een beschermelf geen sterren meer had, kon hij niet meer vliegen. 

En als hij niet meer kon vliegen, ging hij dood. 

Maar deze geweldige beschermelf was niet zomaar een beschermelf. Het 

was de beste die er was. En hij bedacht zich geen moment. Hij schudde 

al de sterren die hij verzameld had uit zijn sterrenstaart en riep de 

superster. Deze was er inderdaad in een flits en plakte zichzelf meteen in 

de staart van de elf. ‘En nu naar Binno, zo snel we kunnen,’ riep de elf 

tegen de superster. En inderdaad, voordat iemand plop zou kunnen 

zeggen, suisde de beschermelf naar beneden, naar de schuur toe, dwars 

door de poort van de schuur heen en naar binnen. De kermisman schrok 

zich helemaal het apelazerus toen de poort in duizend stukken uit elkaar 

spoot en de gouden beschermelf met zijn brandende staart de schuur in 

een fel gouden licht zette. En toen de beschermelf de kooi binnenvloog 

en de kermisman met zijn machtige staart een gigantische klap verkocht, 

spatte de kermisman in een miljoen spatjes uit elkaar.” 
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Binno zit met wijdopen ogen rechtop in bed. Jee, wat een verhaal! 

“Daarna zonk de beschermelf op de grond ineen. Binno ging bij hem 

zitten en legde een hand onder zijn hoofd. De beschermelf ademde nog 

maar heel langzaam. En ook zijn gouden kleur en zijn glans begonnen 

weg te trekken. Het jongetje huilde. ‘Nee, lieve beschermelf, ga niet 

dood. Blijf toch bij me. Ik heb je nodig.’ Maar het hielp niet. De 

beschermelf had geen sterren meer.”  

“Wat verdrietig, pappa. Ging de beschermelf toen echt dood?” Binno 

heeft twee traantjes in zijn ogen. 

Barend kijkt Binno aan met een trieste blik op zijn gezicht. Maar dan 

lacht hij. “Nee. Want weet je wat het jongetje in zijn zak had zitten?” 

Binno schudt nee. 

Even wacht Barend. Dan haalt hij uit zijn eigen zak een plat, langwerpig 

doosje. “Dit had hij in zijn zak.” Langzaam maakt hij het doosje open. 

Hij trekt er een dun staafje uit. Het is een ijzeren draad die over het 

grootste stuk wat dikker is. Binno heeft het nog nooit gezien. Dan haalt 

Barend een luciferdoosje uit zijn zak. Hij strijkt een lucifer af en houdt 

hem aan het uiteinde van het staafje. Het duurt even en dan ineens … 

ssssh, het staafje begint te branden. En tot Binno’s grote schrik en 

verbazing schieten er allemaal sterretjes uit. Alle kanten op. 

“Je hoeft niet bang te zijn,” zegt Barend als Binno zich angstig een 

beetje wegtrekt van het sterretje. “Deze sterretjes zijn niet heet. Kijk 

maar.” Hij houdt zijn hand om het staafje heen. “Hier, houd maar vast.” 

Voorzichtig pakt Binno het sterretje helemaal beneden vast. Met grote 

ogen kijkt hij naar de vonkjes die er vanaf springen. 

“Zie je. Zo’n sterretjesstaafje had de Binno in mijn verhaal ook in zijn 

zak. Dus toen zijn beschermelf langzaam doffer werd en al bijna niet 

meer ademde, haalde Binno het doosje uit zijn zak. Hij had nog net één 

lucifer in het luciferpakje dat hij bij zich had. Als deze niet wilde 

branden, zou zijn beschermelf sterven. Dus hij streek met bibberende 

handen de lucifer af. En, vloem, een vlammetje verscheen aan het 

uiteinde. Binno voerde het vlammetje voorzichtig naar het sterretje. Het 

duurde even. Maar ineens; ssssh en de sterretjes spoten van het staafje af. 

Meteen hield Binno het sterretje bij de staart van de elf. En elk vonkje 

dat op de staart terecht kwam, werd een mooie gouden ster. Langzaam 

begon de gouden kleur van de beschermelf weer terug te komen en ook 

begon hij weer te glanzen. Toen het sterretje helemaal opgebrand was, 

was de hele sterrenstaart van de elf weer gevuld met glinsterende sterren. 

De elf klapte met zijn roze vleugels, sloeg met zijn sterrenstaart en vloog 

zo naar het plafond van de schuur. Lachend van plezier maakte hij drie 
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salto’s door de lucht. ‘Je hebt mijn leven gered,’ zei de beschermelf 

tegen Binno. ‘En jij het mijne,’ riep Binno lachend terug. ‘Voortaan ga 

ik niet meer zo ver weg,’ zei de elf. ‘Ik verzamel wel wat langzamere 

sterren. Dan vlieg ik maar wat rustiger.’ ‘Ach, dat hoeft niet,’ 

antwoordde het jongetje. ‘Ik zorg wel dat ik altijd genoeg sterretjes bij 

me heb om je staart mee te vullen.’ En vanaf die dag waren er geen 

dikkere vrienden te vinden dan Binno en zijn beschermelf.” 

Barend legt het doosje met sterretjes op Binno’s nachtkastje. 

“Zo en nu moet je gaan slapen.” 

Binno is helemaal vervuld van het vertelsel. Hij wist niet dat zijn vader 

zulke mooie verhalen kon vertellen. 

“Pappa, vertel je me een andere dag nog eens zo’n verhaal?” 

Barend glimlacht. “Waarom niet.” 

Als Barend het licht in Binno’s kamer uitdoet, ziet hij nog net de 

gelukzalige glimlach om de mond van zijn zoontje. Binno doet zijn 

oogjes dicht. Die nacht zal hij dromen van de gouden beschermelf en 

van zijn vader, die beiden voor hem vechten. 

 

“Wat mankeer jij ineens?” Als Barend beneden komt, staat Elselien hem 

op te wachten. 

“Hoezo?” 

“Je zoontje naar bed brengen en hem ook nog een bedverhaaltje 

vertellen? Dat heb je nog nooit gedaan.”  

“Vanaf vandaag gaat alles hier veranderen. Ik ga van Binno houden, 

zoals een echte vader van zijn kind houdt. En jij gaat van hem houden 

zoals het een echte moeder betaamt. Hij gaat alles van ons krijgen wat 

zijn hartje begeert. We gaan hem overal mee naartoe nemen. We gaan 

hem aandacht geven, hem helpen en hem verzorgen. Als hij verdrietig is, 

ga jij hem troosten. Als hij jarig is, vieren we feest. We steunen hem en 

we zijn enthousiast wanneer hij wat presteert.” 

Elselien begrijpt er niets meer van. Lief zijn tegen haar zoontje? Ze moet 

er niet aan denken. Ze wil niet lief zijn tegen hem. Hem haten was al 

vermoeiend genoeg. Maar van hem houden? 

“Ja maar, waarom in godsnaam, Barend? Kunnen we niet gewoon 

doorgaan zoals het tot nu toe gaat? Ik bedoel, dit begrijp ik niet.” 

“Elselien, Elselien, soms denk ik dat je geen hart voor de zaak hebt.” 

“Maar …” 

“Sssssh.” Barend legt een vinger op zijn lippen en beduidt Elselien dat 

ze moet zwijgen. “Ik wil er niets meer over horen. Ik verwacht dat je 

doet wat ik je vraag.” 
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Elselien weet dat het nu geen zin heeft verder te discussiëren. Maar wat 

Barend vraagt, of eerder eist, is onmogelijk voor haar. 

“Geloof je in me?” vraagt Barend, terwijl hij bij Elselien komt staan en 

haar indringend in haar ogen kijkt. 

“Ja, … ja natuurlijk geloof ik in je.” 

“Goed, dan doen we wat ik zeg. Okee?” 

Elselien knikt. 

“Heerlijk toch, schat, om zo verschrikkelijk veel van je zoontje te 

houden?!” Elselien knikt andermaal zachtjes met haar hoofd. 

 

24 

 

“Wat wil je vandaag eens gaan doen?” 

Binno weet het meteen. “Naar de dierentuin.” 

Barend lacht. “Apies kijken zeker? Nou, vooruit dan maar. Op naar 

Artis. We nemen in Tiel de trein en dan nemen we in Amsterdam de 

tram. We maken d’r een hele dag van.” 

“Jaaaaa!” Binno is helemaal door het dolle heen. “Bollie, we gaan naar 

de dierentuin. Met de trein,” roept hij enthousiast. Hij gooit zijn knuffel 

in de lucht en wil hem weer opvangen, maar hij grijpt naast en Bollie 

valt op de grond. 

“Bijna. Bijna gevangen,” roept Barend. Hij bukt zich, raapt Bollie op, 

gooit hem in de lucht en vangt hem weer op. “Binnenkort leer jij het ook 

wel, joh. Zo, nu trek je jas aan. We gaan. Zeg maar dag tegen mamma.” 

Binno rent naar Elselien toe. Deze doet haar best haar zoontje een 

glimlach te geven. 

Sinds die avond dat Barend Binno een bedverhaaltje had verteld, 

probeert ze te doen alsof ze aardig is. Het lukt niet helemaal, maar Binno 

is al dolgelukkig met zijn nieuwe moeder. Eindelijk houdt ze van hem. 

“Goed naar pappa luisteren, lieverd,” zegt Elselien met een stem die zo 

weinig koel is als het haar mogelijk is. “En veel plezier.” Ze zucht en 

geeft Binno een kus op zijn wang. 

Binno waant zich in het paradijs. Als hij met Barend het huis verlaat en 

nog even naar zijn moeder zwaait, zwaait deze terug. 

 

De hele treinreis lang is Binno te opgewonden om rustig te blijven zitten. 

Hij wiebelt op zijn plaats heen en weer en moet voortdurend naar de wc. 

De wc vindt hij eigenlijk heel eng, maar hij vindt het ook wel reuze 

spannend hoe de grond onder de pot voorbij schiet. 
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Ook de tram boeit Binno mateloos. Hoe hij door de bochten giert. En het 

belletje, dat rinkelt als de bestuurder een overstekende fietser wil 

waarschuwen, laat hem telkens lachen. Een vrouw die twee plaatsen 

verderop tegenover Binno en Barend zit, kijkt Binno vertederd aan. 

Voordat ze uitstapt, zegt ze nog snel tegen Barend: “Mijn broer heeft er 

ook zo een. Voor geen goud zou hij hem willen missen.” 

“Ik ook niet,” antwoordt Barend, “voor geen goud.” En hij kijkt Binno 

liefdevol aan. Binno is apetrots.  

 

En daar gaat Binno, met zijn vader door de straten van Amsterdam. 

Vanaf de tramhalte is het alleen maar de hoek om naar de ingang van de 

dierentuin. Wat een geluk straalt er van dat jongetje af. En zijn vader 

verteld hem niet eens meer dat hij zijn tong moet uitsteken. Maar daarom 

steekt Binno nu pas echt met volle inzet zijn tong uit. Uit dankbaarheid. 

Omdat hij weet hoe graag zijn vader het ziet. Binno doet namelijk zijn 

uiterste best een voorbeeldig kind te zijn. Dat lukt niet helemaal. Het is 

namelijk zijn hoofd. Dat is af en toe zo wazig en zo verward. Dan hoort 

hij niet wat zijn vader zegt. Dan loopt hij maar rechtdoor zonder op of 

om te zien. Of hij krijgt ineens gekke beelden en gedachten in zijn 

hoofd. Dan begint hij zomaar te praten tegen een zusje dat er voor 

anderen niet is. Dat komt allemaal van de pilletjes en de drankjes, zegt 

Margaretha. Ook dat hij wel eens duizelig is. Net als toen ze een uurtje 

geleden op het station op de trein stonden te wachten. Pappa had voor 

hem een ijsje gekocht en Binno had het op de tegels laten vallen. Binno 

vond het zo erg dat hij ervan moest huilen. Maar pappa had hem gelijk 

een nieuw ijsje gekocht. En dat ijsje had zelfs een bolletje meer dan het 

eerste. 

 

Als ze door het grote hek van Artis lopen, ziet Binno een hele rij mensen 

met hun kinderen in lange rijen staan te wachten. 

“Gaan we daar staan?” vraagt hij aan zijn vader. 

“Nee, wij niet,” antwoordt Barend. Hij tilt Binno op en loopt meteen 

door naar de plek waar de mensen hun kaartjes moeten laten zien. Hij 

haalt zijn portemonnee uit zijn zak en duwt de kaartjescontroleur zonder 

iets te zeggen honderd euro in zijn hand. Barend wacht geeneens of de 

controleur het geld wel accepteert. 

“Kijk, daar heb je de papegaaien.” 

De stomverbaasde controleur staart Barend na hoe hij met zijn zoontje in 

de richting van de papegaaien loopt. Dan stopt hij snel de honderd euro 

in zijn zak. 
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“Hahaha, kijk die kleine aap eens. Hij lijkt op jou.” 

“Niet, op jou,” grapt Binno terug. 

“Jij brutale vlegel,” lacht Barend. “Kom, we gaan kijken hoe de ijsbeer 

zwemt.” 

Barend tilt Binno op, zodat hij over de reling kan kijken. Een gigantische 

ijsbeer laat zich heel rustig in het water glijden. Op zijn rug zwemt hij 

een baantje. Tot groot vermaak van het publiek. Als de ijsbeer onder 

water duikt, kijkt Binno naar de mensen die rondom de berenkuil staan. 

Ineens ziet hij een groep kinderen aan de overkant. Het zijn allemaal 

kinderen zoals hij. Kinderen met Down. Hij kijkt hoe ze lachen. Hoe ze 

elkaar aanstoten en naar de ijsbeer wijzen. Ze hebben zoveel plezier. 

Dan klapt de juffrouw die de groep begeleidt in haar handen en iedereen 

loopt achter haar aan naar de volgende beestenbende. Binno staart hen 

na. Hij weet dat hij hetzelfde heeft als elk van hen. Maar toch …, hij zou 

zich heel vreemd voelen in die groep. Van de andere kant weet hij dat hij 

ook niet bij de gewone kinderen hoort. 

“Kom, we gaan weer eens verder.” Barend laat Binno naar beneden 

zakken. “Wat wil je nu zien?” 

Binno haalt zijn schouders op. 

“Heb je zin in een patatje? We gaan patat eten. Je zult vast wel honger 

hebben.” 

 

Nadat Barend en Binno hun lunch naar binnen hebben gewerkt, besluiten 

ze om nog naar de olifanten te gaan kijken en dan weer huiswaarts te 

gaan. Spannend, ja, de olifanten. Die heeft Binno altijd al eens in het 

echt willen zien. Hij kan niet wachten tot ze er zijn. 

“Daar zitten ze.” Barend wijst. Maar Binno ziet alleen maar een heleboel 

mensen naast elkaar staan. Die staan beslist allemaal naar de olifanten te 

kijken. Binno houdt het niet meer. Hij rent ervandoor in de richting van 

de mensen. Maar als hij daar aankomt, kan hij nog steeds niets zien. Van 

nieuwsgierigheid vergeet hij elke beleefdheid. Hij duwt zich langs de 

benen van een grote man en … daar ziet hij ze. Wauw! 

Maar Binno krijgt geen kans zijn ogen de kost te geven. De grote man 

grijpt hem in zijn kraag, tilt hem een stukje van de grond en kijkt hem 

gemeen aan. 

“Godverdomme, rotzakje. Kun je niet op je beurt wachten? Mijn jongen 

stond hier eerst en die is nog lang niet uitgekeken. Weg hier.” 

Hij zet Binno een meter verder op de grond neer en geeft hem een klein 

duwtje met zijn grote hand. Binno valt achterover op de grond en begint 

te huilen. 
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Zachtjes tikt Barend de kerel die Binno zo bruut heeft behandeld, op zijn 

schouder. 

“Wat moet jij?” snauwt de kerel. Hij is een kop groter en een stuk breder 

dan Barend, die fysiek toch niet de minste is. 

“Dat is mijn zoon, die je daar mishandeld hebt,” zegt Barend kalm. 

“Jouw zoon,” sneert de bruut, “neem me niet kwalijk. Ik dacht dat het 

een mongool was. Heb jij die gemaakt? Dan zal jou ook wel wat in je 

kop mankeren.” 

Door de groep van omstanders gaat een golf van verontwaardiging. Maar 

niemand durft iets te zeggen. Tegen dit soort mensen begin je toch niks. 

Ze kijken allemaal naar de twee mannen die tegenover elkaar staan. 

“Let goed op, Binno, m’n jongen,” zegt Barend tegen Binno, die nu van 

de grond omhoog krabbelt met tranen in zijn ogen. “Deze meneer zegt 

dat jij niet goed genoeg bent om naar de olifanten te mogen kijken. Deze 

meneer vindt jou überhaupt niet goed genoeg.” 

Binno kijkt zijn pappa aan. Pappa heeft een merkwaardige uitdrukking 

op zijn gezicht.Zo heeft Binno hem nog nooit gezien. 

Wat er dan gebeurt, duurt maar kort, maar verzet alle omstanders in een 

toestand van complete verbijstering. De ene tel staat de grove bruut 

Barend nog met een uitdagende grijns aan te kijken. Met zijn benen wijd 

op de grond geplant en zijn vuisten gebald in zijn zij. Een tel later hoort 

men zijn gezicht breken onder de klap van Barends vuist. De man wordt 

door de klap languit achteruit op de grond gegooid. De omstanders 

schrikken van het geweld en wijken automatisch terug. Het begin van 

een goedkeurend gemompel wil zich onder het publiek verspreiden als 

Barend met zijn rechterbeen uithaalt en de man die op de grond ligt vol 

in het gezicht schopt. De bloedspetters vliegen in het rond. De bruut 

kreunt een keer en blijft dan roerloos liggen. Maar dat lijkt nog niet 

genoeg voor Barend. Hij springt bovenop de man en begint hem een 

salvo vuistslagen in zijn gezicht toe te dienen. De volwassenen duwen 

snel hun kinderen weg achter hun ruggen of houden hun handen 

beschermend voor de ogen van hun kinderen, zodat die dit buitensporige 

geweld niet hoeven te aanschouwen. 

“Hij vermoordt hem,” roept een van de omstanders. 

“Hou op, genoeg, laat hem met rust,” roept een ander. 

Wat bij de eerste klap begon als goedkeuring is veranderd in afkeuring 

en afschuw als Barend van een rechtvaardige wreker blijkt te zijn 

veranderd in een gewelddadig monster. Binno staat daar maar en kijkt 

sprakeloos naar zijn vader die niets van de man heel lijkt te willen laten. 
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Als het gezicht van de man op de grond één bloedende brei is, staat 

Barend op. Het druipt rood van zijn vuisten naar beneden. 

“Kom, Binno, we gaan.” 

Barend loopt zonder de geshockeerde omstanders maar een blik te 

gunnen naar Binno toe. Hij tilt hem op en loopt met hem weg.van het 

olifantenpubliek. Alsof er niets is gebeurd. 

 

Binno zwijgt. Hij weet niet hoe hij zich nu moet voelen. Zijn vader had 

voor hem gevochten. Omdat die man hem niet bij de olifanten wilde 

laten. En omdat hij hem zo naar had uitgescholden. Maar wat zijn vader 

met die man gedaan had, was zo vreselijk. Binno weet dat hij een 

mongool genoemd kan worden. Maar is dat wat hij is dan zo erg, dat er 

zoiets vreselijks tegenover moet staan? Binno is verscheurd vanbinnen. 

Aan de ene kant is hij trots dat zijn vader voor hem vecht. Net als de 

beschermelf in Barends verhaal voor de Binno in het verhaal vecht. Maar 

in het echt is het toch wel heel anders als iemand zo geslagen wordt dat 

hij in een miljoen stukjes uit elkaar spat. Het jaagt Binno schrik aan dat 

het zijn ziekte is die dit veroorzaakt. Het moet dan nog wel veel erger 

met hem zijn dan hij al dacht. 

 

25 

 

“Dag Binno, ventje. Dag meneer Veldermaat.” 

De dikke tuinman zwaait vrolijk vanaf zijn rondjes draaiende 

grasmaaier.” 

“Goedemorgen, Amandus. Lukt het allemaal, kerel?” 

“Jazeker, meneer Veldermaat. Het gras staat er goed bij. En het is 

heerlijk weer vandaag. Wat wil je als tuinman nog meer?” 

Binno treft de tuinman wel vaker tegenwoordig. Van Barend mag Binno 

nu overal op het terrein komen. Niet dat hij dat niet al stiekem deed. 

Maar nu mag Amandus hem zien als hij er rondstruint. Voorheen 

verborg hij zich steeds voor hem. Behalve die ene keer toen hij eens 

simpelweg geen zin had om zich te verstoppen. 

“Wil de jongeheer misschien een ritje maken op mijn maaier?” 

Binno kijkt naar Barend. 

“Helaas. Ik zou willen dat hij met je mee kon rijden. Maar Binno’s nekje 

is veel te fragiel. Een te grote kuil in het gras of een zwaai naar links of 

naar rechts zou Binno z’n leven kunnen kosten. Maar als je straks de heg 

gaat bijsnoeien, mag hij je wel helpen. Vind je dat leuk, Binno?” 
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Binno knikt. Hij mag Amandus graag. Amandus lijkt hem te accepteren 

zoals hij is. 

Als Barend weg is, stapt Amandus van zijn maaier. “Hee, ik zie dat je 

zusje hebt meegebracht.” 

Binno kijkt om zich heen. Hij ziet zusje helemaal niet. “Hè?” 

“Daar, achter je.” 

Binno kijkt om. Nee, hij ziet zusje nergens. Wat vreemd. Normaal 

gesproken ziet nooit iemand zusje, behalve Binno. 

“Ja, ze dook net weg achter die den toen jij keek. Ze wil vast een 

spelletje met ons spelen.” 

Binno had Amandus een keer verteld over zusje. Maar hij had niet 

gedacht dat Amandus haar zou kunnen zien. 

“Maar … kun jij haar dan zien?” vraagt Binno aarzelend. 

“Tuurlijk kan ik haar zien,” antwoordt Amandus breed lachend. “Wat 

een vraag. Ze lijkt op jou als twee druppels aardappelbloed. Alleen heeft 

ze lang haar. En ze draagt een jurk.” 

Aardappelbloed? Daar heeft Binno nog nooit van gehoord. Amandus ziet 

de verbazing op Binno’s gezicht. 

“Oh, heb jij nog nooit van aardappelbloed gehoord?” 

Binno’s ogen blijven de man vragend aankijken. 

“Aardappelbloed, da’s het bloed van Krakuddels. Die hebben 

aardappelbloed.” 

Binno begrijpt er niets van. 

“Nou ga je me toch niet vertellen dat je nog nooit van krakuddels hebt 

gehoord.” Amandus wenkt Binno dichterbij. “Ga maar eens op mijn 

maaier zitten. Dan zal ik je wat zingen.” 

Binno klimt op de grasmaaier en gaat op het grote zadel zitten. 

“Hompompom, hompompom.” De tuinman begint met een diepe stem 

een vrolijk deuntje te zingen. “Hompompom, d’r was eens een tuinman, 

die heette Tom. Hompompom, hompompom. Die tuinman had een hond, 

Pompom, die hond die heette Jerom. Jerom die rende rond, Pompom, die 

rende de hele dag rond, sjlombom. Hompompom, hompompom. Die 

hond die groef een kuil, pompom, die groef een kuil, sjlombom. 

Hompompom, hompompom. En uit die kuil sjlombom, pompom, daaruit 

daar kwam een hoofd, pompom. Hompompom, hompompom. Jerom die 

schrok zich rot, pompom. Hompompom, hompompom. Jerom die schrok 

zich rot, pompom. Hompompom, sjlombom. Dat hoofd was van een 

sjlombom, pompom. Dat hoofd was van een sjlombom, pompom. 

Hompompom, hompompom. Jerom die beet de sjlombom, pompom, die 

beet de sjlombom in zijn oor. Hompompom, hompompom. En uit dat oor 
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spoot aardappelbloed. Hompompom, hompompom. En uit dat oor spoot 

aardappelbloed. Hompompom, sjlombom. Toen verdween de sjlombom 

in de grond, pompom. Hompompom, hompompom. Toen verdween de 

sjlombom in de grond, pompom. En nooit is hij weer gezien.”  

Binno is helemaal onder de indruk. Hij klapt in zijn handjes van plezier. 

“En nu moet je weten,” verteld Amandus verder, “dat een sjlombom een 

mannetjeskrakuddel is. Maar behalve de hond van Tom heeft nog nooit 

iemand een mannetjeskrakuddel gezien. En een vrouwtjeskrakuddel 

heeft sowieso nog nooit iemand gezien. Want die zijn veel te slim om 

zich te laten betrappen. Zo, en nu moet ik weer eens verder maaien. 

Anders komt het nooit af.” 

Hij tilt Binno van de maaier af op de grond. 

“Over tien minuutjes ben ik klaar. Dan ga ik de heg snoeien en kun je me 

helpen de afgevallen takjes op te rapen.” 

 

Amandus draagt zoals meestal zijn geruite hemd, zijn blauwe tuinbroek 

en zijn groene laarzen. Op zijn hoofd zit zijn grijze pet. 

“Hier heb je een hark, haal daarmee de takjes en blaadjes bij mekaar en 

stop ze dan maar in deze grote zak.” 

Binno begint ijverig te harken. 

“Jij wordt nog eens een goeie tuinman.” 

Binno straalt. 

“Zeg Binno. Je vader lijkt me een aardige vent.” 

Binno knikt. Zijn vader is de beste vent die d’r is. 

“Weet je nog wat je tegen me zei toen ik je voor het eerst ontmoette.” 

Binno weet het niet meer. 

“Jij zei dat je pappa en je mamma niet van je hielden. Denk je dat nog 

steeds?” 

Binno moet even nadenken. Nee. Nee, pappa en mamma houden nu van 

hem. Hij weet het zeker. “Nu houden ze van me.” 

Amandus bekijkt het jongetje aandachtig. Nu houden ze van hem? “En 

vroeger niet?” 

Binno schudt nee, maar Amandus kan zien dat Binno eigenlijk geen zin 

heeft erover te praten. Vreemd. Waarom zouden ze eerst niet van hun 

zoontje gehouden hebben? Misschien hebben ze eerst moeten verwerken 

dat hij het syndroom van Down heeft. Maar daar doe je toch niet zo lang 

over. 

“Maar ik heb wel nog zwarte bramen in mijn bloed,” zegt Binno dan. 

“Zwarte bramen in je bloed?” vraagt Amandus verbaasd. “Is dat zoiets 

als aardappelbloed?” 
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Binno stopt met harken. Ja, misschien wel. Misschien is Binno wel 

zoiets als een mannetjeskrakuddel. Tenslotte is hij niet als andere 

kinderen. Maar hij zit niet onder de grond, waar een hond hem kan 

uitgraven. 

“Bramen in je bloed, da’s kanker in je bloed. Dat heb ik, zei mamma.” 

Amandus schrikt van deze uitleg. Zo’n klein jongetje en hij heeft 

leukemie? Ook al weet hij dat het voorkomt, hij kan bijna niet geloven 

dat Binno leukemie heeft. 

“Weet je dat zeker? Vergis je je niet?” 

Binno denkt na. “Niet zeker. Maar mamma zegt dat sommige kinderen 

als ik dat hebben.” Dan kijkt hij vastberaden. “En ik heb het.” 

“Zegt de dokter dat?” vraagt Amandus verder. 

“Mamma zegt dat.” 

Amandus kijkt zorgelijk. Wie zegt er nou tegen haar kind dat hij zwarte 

bramen in zijn bloed heeft? Amandus heeft Elselien nog niet ontmoet. 

Maar als hij dit zo hoort heeft hij al bij voorbaat een hekel aan haar. Dat 

arme joch. 

“Luister eens, Binno.” Amandus hurkt voor Binno neer. “Ik ken een hele 

goede dokter. Die kan je onderzoeken en die kan je zo vertellen of je … 

zwarte bramen in je bloed hebt.” 

Binno schrikt. Nee, geen dokters meer. 

“Je hoeft niet bang te zijn. Deze dokter doet niks. Hij kijkt alleen maar.” 

Maar Binno luistert niet. Hij draait zich om en rent er vandoor.  

 

26 

 

“Je bent een modelvader deze afgelopen maanden. Wat steekt erachter?” 

Elselien staat met haar billen tegen het aanrecht geleund. Haar armen 

over elkaar, in de ene hand een glas gintonic, in de andere een sigaret. Ze 

kijkt Barend met een chagrijnige blik aan. 

“Niets steekt erachter. Ik ben gewoon een goede vader.” 

Elselien kan een sarcastisch lachje niet onderdrukken. 

“Jij denkt dat ik Binno de rest van zijn leven wil laten lijden. Maar dat is 

helemaal niet zo. Ik heb hem het syndroom van Down gegeven. Althans 

de uiterlijke kenmerken ervan. Maar verder moet hij zijn leven lijden 

zoals hij kan met dat uiterlijk. Het gaat er nu niet meer om dat ik hem 

verder pijn doe. Ik kan nu net zo goed een goede vader zijn en hem 

overal bij helpen. Het enige dat ik niet kan doen, is hem vertellen dat hij 

niet zo geboren is, maar dat het onze schuld is. Of misschien kan dat ook 

nog wel een keer gebeuren. Slachtoffer is hij sowieso. Of het nou is door 
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een genetische afwijking of doordat zijn ouders het hem hebben 

aangedaan.” 

Elselien neemt een grote slok van haar drankje. “Allemaal mooi en wel, 

Barend, maar vóór Binno’s operaties was je er ook nooit voor hem. We 

hebben hem vanaf zijn geboorte praktisch door anderen laten opvoeden. 

Zelf waren we op reis. En sinds de operaties heb je je met hem bezig 

gehouden, maar dat was alleen om hem te kunnen observeren. En om 

hem te leren praten. Allemaal in het kader van zijn metamorfose. En wil 

je me nu vertellen dat je de rest van Binno’s leven een toegewijde vader 

voor hem wilt zijn?” 

Barend loopt naar Elselien toe. Hij pakt haar glas uit haar handen en zet 

het aan zijn mond. “Waarom niet?” 

“En ga je hem dan dadelijk laten opereren om hem terug te veranderen in 

een normaal kind?” 

“Nee, zo werkt het niet, Elselien. Binno is nu wie hij is. Dit is onze 

Binno. Een kind met het uiterlijk van een kind met het syndroom van 

Down. C’est la vie.” 

“En verwacht je van mij dat ik nu de rest van mijn leven een toegewijde 

moeder zal zijn? Want ik kan je wel vertellen dat ik dat niet ben. Nooit 

geweest ook en ik zal het nooit worden.” 

Barend geeft Elselien een kus op haar wang. “Wat je niet kunt, kun je 

niet. Maar ik kan niet accepteren dat mijn zoon door zijn moeder slecht 

wordt behandeld of dat hij het gevoel heeft op te groeien zonder 

moederliefde. Dus als je het niet kunt, dan doe je maar alsof.” Dan draait 

Barend zich om en loopt hij de keuken uit. 

Elselien staart Barend na en voor het eerst voelt ze dat ze hem haat. 

 

Het kiezel spat onder de wielen van Elselien’s knalrode BMW cabriolet 

vandaan als ze met volle vaart wegscheurt. Verdomme, wat denkt 

Barend wel? Dat ze voortaan thuis blijft zitten moedertje spelen? Nou, 

dan heeft hij het mooi mis. Of is dit één van Barends nieuwste plannen. 

Dat hij haar tot slachtoffer maakt door haar leven te ruïneren. 

Toegewijdemoederblablabla. Godverdomme. Ze wil haar oude leven 

terug. Reizen. Dansen. Drinken. Slikken. Snuiven. Neuken. Risico’s 

nemen. Er op los leven. Ze geeft extra gas. Met hondervijftig raast ze 

over de tachtigkilometerweg. Het is al donker, maar ze laat haar lichten 

uit. Ze weet al wat ze gaat doen. Ze gaat dansen, drinken, snuiven, 

slikken, neuken, risico’s nemen, er op los leven. 

Voor nachtpaleis De Megabite trekt Elselien de BMW met een ruk naar 

de kant. Ze trekt haar strakke jurkje naar beneden zodat haar 
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welgevormde billen net bedekt worden en loopt de trappen omhoog naar 

het vertierpand. 

Binnen is het warm, druk en wild. Jonge mensen laten zich helemaal 

gaan op de beat van de muziek. Het is een groot, chaotisch hol, met 

verschillende bars in verschillende hoeken en op verschillende etages. 

De talrijke dansvloeren zijn vol bezet met bewegende lichamen en 

tollende hoofden. Voor Elseliens ogen flitsen de lichten en de met 

fluoriserende verf beschilderde dansers op sokkels aan en uit in een 

manisch tempo. Elselien loopt naar de drukke bar aan de verhoogde 

dansvloer. 

“Hee, ik heb dorst.” 

De jongen kijkt Elselien een moment lang verbaasd aan. Cool reageren, 

denkt zijn jongenshoofd in een koortsachtige flits. Jezes, een kans! Een 

vrouw die hem aanspreekt. En wat voor een vrouw! Hij probeert zo 

ijskoud mogelijk over te komen als hij vraagt wat deze vrouw wil 

drinken. 

“Gintonic. Heb je wat te slikken of te snuiven?” 

De jongen gooit zijn hoofd met een zenuwachtigblije ruk in de richting 

van de vriend die naast hem staat. 

“Hij wel. Joost, jij hebt toch nog. Geef eens wat.” 

Joost kijkt zijn vriend gepikeerd aan. Gaat hij zijn spul weggeven? Aan 

een meid? Wat ze hebben is nog net genoeg voor hun beiden. Maar ja, 

misschien heeft zijn vriend wel geluk. Dan kan hij hem die kans toch 

niet door zijn neus boren. Want normaal gesproken hebben ze helemaal 

geen geluk bij de meiden. En dit is nog geeneens een meid, dit is een 

vrouw. 

“Ja, ja, ik heb nog wel wat.” 

“Geef,” zegt Koen hebberig, zijn gebruikelijk fatsoen vergetend in het 

zicht van een mogelijk avontuur. 

“Dit is goed spul,” verzekerd Koen Elselien als hij haar met een 

heimelijk gebaar de spullen in haar hand stopt. Elselien grijpt Koen’s 

nek vast en geeft hem een diepe tongzoen. “Ben zo terug. Vergeet m’n 

gintonic niet.” Ze loopt weg in de richting van de toiletten. 

“Yes, man!” Joost slaat Koen op z’n rug. “Jezes, man, wat een stuk. Hee, 

maar vergeet niet aan wie je dat te danken hebt.” 

Koen kan zijn geluk niet geloven. Wauw. Hij gaat scoren! Hij gaat 

vannacht eindelijk scoren. Plotseling wordt hij helemaal zenuwachtig. 

Maar dit is een echte vrouw. En hij is zeventien. Kan hij haar wel aan? 

Zoals zij hem behandelt. Maar dat heeft hij precies nodig. Een vrouw die 

weet wat ze wil. Die kan hem nog van alles leren. Ze ziet hem gewoon 
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zitten. Ze valt op hem. Waarom niet? Hij is er klaar voor. Hij is er 

helemaal klaar voor. Shit. Had hij zich nou maar niet afgetrokken vlak 

voor hij uitging. En vanochtend heeft hij zich ook al afgetrokken. Als hij 

nu nog maar strak genoeg staat. En hij heeft al een paar biertjes op. 

Stinkt zijn adem niet? 

“Tering, man,” onderbreekt Joost Koens gepieker, “cholere, man. Jij gaat 

neuken vannacht. Verdomme. Je moet haar helemaal plat neuken. Dat 

wijf is vet heet, man.” 

Koen neemt een flinke slok van zijn bier. Of moet hij niet meer drinken 

om een latere erectie niet in gevaar te brengen? Maar dat is niet stoer. 

“Zo, jongens. Dat is lekker spul.” Elselien staat plots naast de twee 

vrienden. “Ik heet Elselien.” 

“Koen. En dit is mijn vriend Joost. Hier is je gintonic.” 

Elselien knikt in de richting van de dansvloer. “Kom.” 

Elselien duwt haar onderbuik stevig tegen Koens kruis aan. Haar armen 

slaat ze verleidelijk om de hals van de jongen als ze haar hoofd 

achterover laat vallen. Opgewonden staart Koen in Elseliens decolleté. 

Over zijn erectie hoeft hij zich geen zorgen te maken. Dat voelt hij. Mijn 

god, hij wordt hier zowat verkracht op de dansvloer. Dit overtreft zijn 

allerwildste jongensfantasieën. Ooooh, deze vrouw gaat hem neuken, hij 

weet het zeker. 

“En nu je vriend.” 

Koen kijkt Elselien geshockeerd aan. Hè? Zijn vriend? Hij ziet in een 

flits z’n hele hoop de grond in zinken. Elselien stapt van de dansvloer af 

en loopt naar Joost toe. 

“Kom op, Joost. Ik wil dat je me neemt op de dansvloer.” 

Joost verslikt zich in de slok bier die hij net neemt en hoest het uit. Maar 

Elselien sleurt hem mee. Koen wil net teleurgesteld het tweetal voorbij 

lopen in de richting van de bar als Elselien hem bij zijn hemd grijpt. 

“Jij ook. Ik wil jullie allebei.” 

Koen en Joost kijken elkaar verbaasd aan. Allebei? Maar voordat ze 

erover kunnen nadenken danst Elselien wild tussen hen in. Ze slingert 

zich om beurten om elk van de twee jongens heen, tast met haar handen 

hun lichamen af en zoent ze vurig op hun jongensmonden.  

Het zweet druipt langs hun gezichten en langs hun ruggen als ze 

gedrieën aan de bar staan uit te hijgen. 

“Kom, we gaan.” 

De harten van Koen en Joost bonzen bij die woorden. We gaan. Ze gaan 

met haar mee. Dat betekent neuken. Okee, het is een beetje vreemd met 

een man teveel. Maar tenslotte zijn ze vrienden. Moet kunnen. Ze 
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concentreren zich gewoon op dat hete wijf. En een beetje pervers is wel 

vet stoer.  

Koen en Joost moeten hun jassen nog bij de garderobe ophalen, maar 

Elselien geeft ze geen tijd. 

“Niet zo tuttig, jongens. Dan kom je morgen maar terug voor je jas. Of je 

koopt een nieuwe.” 

Overrompeld volgen de twee Elselien naar buiten. 

“Wauw, coole auto.” Joost staat met bewondering naar de auto van 

Elselien te kijken. Zelf heeft hij alleen maar een fiets. 

“Stap in,” beveelt Elselien.  

“Moet je geen licht aan?” vraagt Koen enigszins benauwd, als Elselien in 

het donker wegscheurt van De Megabite zonder haar lichten aan te doen. 

“Ach wat, wat is daar nou spannend aan?” Joost lacht. Hij is helemaal in 

de stemming voor een wilde vrouw. Genoeg mister saai en braaf. Hij 

durft het aan. Verdomme, dit wordt de nacht waarover hij de rest van 

zijn leven tegenover iedereen zal opscheppen. En het zal allemaal waar 

gebeurd zijn. 

 

De rode cabriolet schiet een donkere weg in en komt een eind verder 

tussen de bomen tot stilstand. Koen en Joost zitten stijf van de spanning 

in de auto. Ze durven geen van beiden de eerste stap te zetten. Elselien 

zet de motor af en blijft een halve minuut bewegingsloos zitten. 

“Ik wil dat jullie je uitkleden,” zegt ze dan koel zonder haar hoofd naar 

de ene of de andere jongen te draaien. 

De twee jongens wisselen een snelle blik met elkaar uit. Dit is zo gaaf, 

man, denkt Koen. Ik hoop dat mijn lul niet kleiner is dan die van hem, 

denkt Joost. 

“Zo, hier zitten we dan,” zegt Elselien, terwijl ze naar Koen en 

vervolgens naar Joost kijkt. “Een vrouw met twee naakte jongens in haar 

auto. Twee jongens met erecties.” 

Koen en Joost krijgen een het schaamrood op hun wangen. Het is best 

een beetje raar. Zij zitten daar, naakt, met hun pikken stijf in de lucht 

priemend, niet ouder dan zeventien. En in dezelfde auto zit een echte 

vrouw, helemaal gekleed. 

“Wat zullen we hiermee doen?” Elselien buigt zich langzaam naar Koen 

toe en kust hem op zijn mond terwijl ze zijn lul beetpakt. Joost kan de 

spanning niet meer aan. Hij pakt zijn pik en begint langzaam heen en 

weer te bewegen. 

“Afblijven!” zegt Elselien streng als ze de bezigheid van Joost opmerkt. 

“Die is van mij.” Ze schuift tussen de twee voorste stoelen door en duwt 
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Joost naar achteren op de bank. Dan is het Joost zijn beurt om gezoend 

en bevoeld te worden. 

“Koen, jij komt ook naar achteren,” beveelt Elselien. “Jullie kleden me 

allebei uit. Kom maar.” 

Dat laat Koen zich geen tweede keer zeggen. 

“Lik me, Joost. Koen, ik wil je lul in mijn gezicht voelen. Jullie zijn 

goed geschapen voor zulke jonge jongens. Zijn jullie potent genoeg om 

een echte vrouw te bevredigen?” 

“Mmmhmhhmmhmm,” antwoordt Joost vanuit Elseliens kruis. 

“Aaaaaaahhhhh,” laat Koen alleen maar weten.  

 

“Jullie zijn beesten, weet je dat?” 

Elselien ligt uitgestrekt in het mos. De twee jongens liggen elk aan een 

kant van haar. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen haar lichaam te 

bewonderen. 

“Weten de meisjes wel hoe goed jullie in bed zijn?” 

Koen en Joost blozen van trots. 

“Eh, wij hebben nog niet zoveel ervaring met meisjes gehad,” antwoordt 

Koen. 

“Echt waar niet? Ik zou zweren dat jullie al heel wat op jullie kerfstok 

hebben.” Bij het woord kerfstok kijkt Elselien ondeugend naar Koens 

piemel. 

“Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel al een paar meisjes gehad,” liegt 

Joost om de eer te redden. 

Blijf maar even liggen, jongens. Ik ben zo terug. Elselien staat op en 

loopt naar de auto. Koen en Joost kijken haar heerlijke billen na terwijl 

ze wegloopt. Ze opent de kofferdeksel, pakt wat uit de koffer en loopt 

met haar handen op haar rug terug naar Koen en Joost. 

“Hee, Elselien, wat heb je daar,” vraagt Joost geil, “een seksspeeltje?” 

Elselien kijkt Joost aan met een glimlach en een mysterieuze uitdrukking 

op haar gezicht. “Jazeker. Een seksspeeltje.” 

Als Elselien het pistool vanachter haar rug vandaan haalt, is het even stil. 

“Maar, wat …,” stamelt Joost. 

De beide jongens kijken niet begrijpend naar Elseliens gezicht.  

“Dachten jullie dat je dit alles voor niks krijgt?” Elselien maakt een 

gebaar langs haar lichaam. “Je zult hiervoor moeten betalen.” 

Koen begrijpt het niet. Betalen? Is zij een hoer? Is dat waarom ze op hen 

twee is gevallen? Was het gewoon werk? Maar dan hoeft ze toch nog 

geen pistool op hen te richten. Als het moet dan betalen ze wel. Dat heeft 

hij er wel voor over. Het is wel een teleurstelling dat ze niet seks met de 
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jongens heeft gehad omdat ze hen zag zitten. Maar de seks was 

desalniettemin super. 

“Hoeveel wil je hebben dan?” vraagt hij onzeker. 

Elselien lacht. “Hoeveel? Ik ben geen hoer! Zie ik eruit als een hoer?” Ze 

gaat met gespreide benen over Koen heen staan, ze bukt zich en duwt het 

pistool hard in Koens wang. 

“Nee, nee, maar ik dacht …” 

“Jullie gaan niet betalen in geld, maar in seks.” 

Joost haalt opgelucht adem. Het is dus toch een seksspeeltje. Nou, met 

seks wil hij maar al te graag betalen. Wat een wijf. Even had ze hem te 

pakken.” 

“Jullie gaan betalen met seks met elkaar,” zegt Elselien echter. 

“Wat? Maar we zijn geen homo’s. Nee, Elselien, dat kun je van ons niet 

vra…” Joost stopt halverwege het woord als uit Elseliens wapen een 

knalhard schot het bos in wordt gevuurd. 

“Jij, Joost, gaat Koen in zijn reet neuken. En wel nu! Anders betaal je 

met meer dan alleen seks.” 

Dit is menens. De jongens twijfelen geen seconde meer. Joost begint te 

huilen. “Ik kan het niehiehiet.” 

“Dan ga ik je afmaken, jongen,” zegt Elselien rustig. 

“Ik kan het niehiehiet,” huilt Joost nogmaals, terwijl hij op zijn knieën 

gaat zitten en langzaam zijn piemel stijf probeert te masturberen. 

Koen begint ook zachtjes te huilen. Waarom kan hij nou niet eens één 

keer geluk hebben in zijn leven? Waarom moet hij dit weer meemaken? 

Hij gaat op handen en knieën zitten, in afwachting van de lul van zijn 

vriend die dadelijk in zijn kont zal dringen. Hij zal Joost nooit meer in de 

ogen kunnen zien. Ze zullen elkaar nooit meer ontmoeten na deze nacht. 

Dit is te beschamend. Maar hij wil geen kogel in zijn lijf. Dus hij wacht 

maar en hoopt dat Joost snel zal klaarkomen. Klaarkomen in zijn kont.  

 

“Was het lekker, jongens? Zie je wel, ik zei toch dat jullie beesten zijn. 

Aan mij heb je niet eens genoeg. Jullie moeten elkaar ook nog nemen.” 

De twee jongens zitten van elkaar weggedraaid op de grond. Hun benen 

tegen hun lichamen getrokken. Hun hoofden in hun armen verborgen. 

“En nu ga ik jullie afmaken.” 

Het hoofd van Joost schiet omhoog. Koen blijft zitten zoals hij zat. Het 

kan hem allemaal niet meer schelen. Wat is dit nou voor een leven?  

 

Als Elselien de motor start, draait ze haar lichten aan. In het licht van de 

koplampen ziet ze de twee dode, naakte lichamen van Koen en Joost 
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liggen. Ze geeft gas en draait het bospad op. In alle rust rijdt ze naar 

huis. 

 

27 

 

Terwijl het pistool in haar rechterhand losjes naast haar zij hangt, staat 

Elselien in de deuropening van Binno’s kamer. 

“Ik ben lang genoeg moedertje geweest,” fluistert ze in zichzelf. “Het 

moet maar eens afgelopen zijn. Ik ben Barends speelgoed niet.” 

Ze loopt dichter naar het bed van Binno toe. 

“En ik weet niet waar het allemaal goed voor was, die hele operaties en 

die moeite. Je was al lelijk genoeg. Van mij had je niet eens geboren 

moeten worden. Stuk secreet.” 

Elselien tilt het pistool omhoog. Dan laat ze het zakken tot bij Binno’s 

slaap. Het jongetje snurkt lichtjes. Zijn oogjes zijn dicht. Hij heeft geen 

enkel besef van wat zijn moeder zodadelijk gaat doen. Hij is vijf jaar oud 

en zijn zesde levensjaar zal hij niet meer meemaken. 

“Elselien, wat doe je? Ben je gek geworden?” 

Barend staat in de deuropening. 

“Blijf daar staan,” roept Elselien als ze Barend ziet. Ze duwt het pistool 

vaster tegen Binno’s slaap. Binno voelt de druk en wordt wakker. Hij wil 

rechtop gaan zitten, maar zijn moeder duwt zijn hoofdje met de loop van 

het pistool vast in het kussen. Binno schreeuwt, maar Barend zegt heel 

kalm: “Rustig maar, Binno, mamma speelt maar een spelletje. Rustig 

maar.” 

“Jíj speelt de hele tijd maar spelletjes,” schreeuwt Elselien tegen Barend. 

“Ik speel niks. Ik wil geen moeder spelen en ik wil niks meer spelen. Ik 

wil ons oude leven terug. Ik wil weer plezier in mijn leven. En daarvoor 

moet ik dit pestkind afmaken. Net als ik zojuist die twee pubers in het 

bos heb afgemaakt.” 

“Pubers afmaken is okee, Elselien. Je mag van mij zoveel pubers 

afmaken als je wilt. Maar van onze Binno blijf je af. Heb je dat 

begrepen?” 

Barend kijkt Elselien dreigend aan terwijl hij langzaam naar haar toe 

loopt. 

“Blijf staan!” Elselien richt nu het pistool op Barend. Maar deze is in een 

flits bij haar. Hij grijpt haar arm, duwt die uit zijn richting en met een 

enorme zwaai slingert hij Elselien langs zich de kamer uit. Elselien 

vliegt door de deuropening, tegen de balustrade en duikelt er in één keer 

overheen. 
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Binno zit rechtop in zijn bed als hij zijn vader naar de balustrade ziet 

rennen. Hij klimt uit bed en rent hem achterna. Vader en zoon kijken 

naar beneden. Ze zien hoe een grote bloedplas de vloer rond Elselien 

rood kleurt. Barend grijpt Binno, hij tilt hem op en brengt hem terug naar 

bed. 

“Dit is maar een droom, Binno. Morgen is alles anders. Ga nu maar 

slapen. Mamma mankeert niets. Ik breng haar dadelijk naar de dokter. 

Die maakt haar weer beter. Morgen is mamma weer beter. Begrijp je? 

Maar mamma voelt zich niet zo goed de laatste tijd. Mamma gaat een 

tijdje op vakantie om weer helemaal goed te worden. Begrijp je?” 

Binno knikt langzaam. Hij heeft het gevoel dat hij nu maar beter niet kan 

terugpraten. Hij kruipt onder zijn dekbed en doet zijn ogen dicht. 

“Lieve Binno.” Barend strijkt Binno over zijn hoofd. “Ga maar lekker 

slapen. Morgen is alles weer in orde. Morgen gaan we wat leuks doen. 

Okee?” 

Binno knikt met gesloten ogen. 

 

Maar Binno kan niet slapen. Zijn vijfjarige hersentjes begrijpen niet hoe 

het morgen allemaal weer beter kan zijn. Al dat bloed dat uit zijn 

mamma’s lichaam kwam en ze bewoog niet meer. Hij kan niet geloven 

dat een dokter zijn mamma weer gezond kan maken. En wat nog het 

ergste is; hij dacht dat zijn pappa en zijn mamma eindelijk van hem 

hielden. Maar zijn mamma wilde hem pijn doen. En zijn pappa heeft zijn 

mamma naar beneden gegooid. Zijn hersentjes begrijpen dit allemaal 

niet meer. Het wordt zo druk in zijn hoofdje. Zo druk dat het pijn doet. 

Binno staat op en kleedt zich langzaam aan. Als in trance loopt hij de 

trap af. Hij kijkt niet naar zijn moeder, die in de hal op de grond ligt. Hij 

loopt naar buiten, de tuin in, zonder na te denken waar hij naartoe gaat. 

Zo loopt hij over het gras, langs de vijver, tussen de oude bomen door. 

En ineens blijft hij staan. Hij ziet het huisje waar de tuinman woont. 

Automatisch loopt hij er naartoe. Achter het venster brandt licht. Voor 

de deur blijft Binno even staan. Dan klopt hij zachtjes. En nog eens. 

 

“Hee, mannetje, wat kom jij hier in het midden van de nacht doen?” 

Amandus opent de deur wagenwijd en laat Binno binnen. 

“Mamma is dood.” 

“Wat …?” 

“Mamma is dood,” herhaalt Binno. “Pappa heeft haar dood gemaakt.” 

De tuinman staat met open mond het kleine jongetje aan te kijken. 
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“Blijf jij maar even hier. Ik ga kijken. Ik ben zo terug. Ga maar in mijn 

bed liggen.” 

Amandus grijpt zijn pet van de kapstok en trekt de deur achter zich in het 

slot. “Wat zullen we nou krijgen? Een moord? Dat heb ik nog nooit 

meegemaakt in mijn carrière als tuinman.” 

 

Voorzichtig gluurt Amandus om de hoek van de entree. Hij schrikt bij de 

aanblik van wat daar in die hal te zien is. Barend zit gehurkt in een grote 

plas bloed naast zijn vrouw. Langzaam draait hij haar van haar buik op 

haar rug. Haar hele voorkant is donkerrood gekleurd. Amandus kan het 

bijna niet aanzien. Elseliens gezicht is een en al bloed. 

“Dit wilde ik niet, Elselien,” spreekt Barend zacht. “Maar je hebt het zelf 

gedaan. Ik wist wel dat je Binno niet eens geboren wilde laten worden. 

Maar ik kon niet toestaan dat je hem vermoordde. We hebben zo’n mooi 

mongooltje van hem gemaakt. Niemand die het verschil merkt met een 

echt mongooltje. Maar jij zag dat nooit echt zitten, Elselien. Ik dacht een 

tijd lang dat je me begreep. Maar dat was niet zo. Ook jij hebt me nooit 

echt begrepen.” 

Barend gaat in de plas bloed zitten en tilt het bebloede lijk van zijn 

vrouw op zijn schoot. “Maar we hebben wel lol gehad, wij twee. We 

hebben verdomme samen wat uitgevreten. Dat zal ik je zeggen; zo’n 

vrouw als jij zal ik niet meer vinden. We hebben een goede tijd gehad, 

Elselien. En ik hield van je.” 

Amandus trekt zijn hoofd terug en rent zo snel hij kan terug naar zijn 

huisje. Gek zijn ze. Hij wist het altijd al wel. Bij de Veldermaats was iets 

niet helemaal pluis. Mijn god, die arme Binno, dat arme kereltje. 

Gehaast doet Amandus de deur achter zich dicht. Buiten adem laat hij 

zich met zijn rug tegen de deur vallen, als verwacht hij dat Barend 

Veldermaat elk moment naar binnen zal komen stormen. Hijgend staart 

hij naar Binno, die ondertussen in het grote bed van Amandus in slaap is 

gevallen. 

“We moeten hier weg,” prevelt hij hijgend voor zich heen. “We moeten 

hier zo snel mogelijk weg.” 

 

28 

 

“We huren een kamertje in Brussel. Daar heb ik in mijn studententijd 

gewoond, weet je.” 

Amandus tuurt op de donkere weg, terwijl zijn oud busje de nacht in 

rijdt. Binno ligt achterin op een matras, diep in slaap. 
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“In Brussel kun je zo een kamer krijgen. A louer hebben ze daar overal 

op de ramen hangen. Dat betekent te huur. Ja, mijn Frans is wel wat 

roestig, maar met Nederlands kom je daar ook een heel eind. We moeten 

weg, weet je. Jouw vader is een gevaarlijke man. Een levensgevaarlijke 

man. We gaan ons verstoppen. Zodat hij ons niet kan vinden. En we 

moeten ons goed verstoppen. Want jouw vader is een slimme man. En 

hij heeft veel geld. Dat soort mensen weet iemand altijd wel te vinden. 

Maar ons niet. Dat beloof ik je. Ons zal hij niet vinden.” Amandus’ ogen 

staan vastberaden. “Of ik zal geen Amandus heten.” 

Het is vroeg in de ochtend als het busje van Amandus de rue Bosquet in 

rijdt. 

“Hier in deze straat heb ik als student gewoond. Kijk, daar hangt ook 

zo’n bordje. We zullen het eens proberen. Zien wat het kost. Dit is een 

leuke buurt. Zo dicht bij het Palais de Justice. Tussen de chique Avenue 

Louise en het volksbuurtje Sint Gilles. Bovenop de berg en toch in een 

smal onopvallend straatje. Maar het is nog een beetje vroeg om aan te 

bellen. Ik zal nog even een uiltje bij je komen knappen.” 

Amandus kruipt tussen de twee voorste stoelen door en gaat bij Binno op 

de matras liggen. 

 

Een tiental seconden lang staren Binno’s ogen naar het plafond van het 

busje voordat hij doorheeft dat hij niet thuis is. Hij gaat rechtop zitten en 

kijkt naast zich. Dat is de tuinman. Wat doen ze hier? Waar is hij? Dan 

herinnert hij zich de nachtmerrie van gisteren. De beelden van het 

gruwelijke dat zich toen heeft afgespeeld worden andermaal in zijn 

hersenen geprojecteerd. Maar vreemd genoeg komen er dit keer geen 

emoties aan te pas. Geen enkele emotie. Het is alsof het Binno helemaal 

koud laat wat er met zijn moeder is gebeurd. Hij zit daar en ziet hoe zijn 

moeder over de balustrade stort. En hoe zijn vader haar daaroverheen 

gelanceerd heeft. Maar hij is apathisch. Misschien heeft hij al teveel 

meegemaakt in zijn korte leventje. Misschien was dit de laatste druppel. 

Misschien zijn zijn gevoelens stuk. 

Kreunend komt Amandus overeind. Zwijgend staart hij vervolgens naar 

Binno. Binno kijkt Amandus gelaten aan. 

“Heb je honger, vriend?” 

Binno knikt. Ja, hij heeft honger. Dat voelt hij wel. 

“Okee, we gaan eerst even zien of we in dit prachtige straatje een tijdje 

kunnen verblijven en daarna gaan we in een heel goed eettentje dat ik 

ken iets nuttigen. Als het er nog is tenminste.” 
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“Bonjour, monsieur le concierge, ça fait combien pour louer cette 

chambre?” vraagt Amandus de kleine man die de deur heeft geopend van 

het huis aan de rue Bosquet nummer 74. “Et, parlez-vous néerlandais, 

monsieur? Parce que je ne parle pas très bien le francais.” 

De conciërge schudt zijn hoofd. “Non, monsieur, mais on peut parler 

anglais, si vous voulez.” 

Amandus krabt zich achter zijn oor. Nee, Engels beheerst hij nog minder 

dan Frans. Dan moeten de onderhandeling toch maar in het van zijn kant 

gebrekkige Frans. 

Amandus schudt bij het afscheid vrolijk de hand van de conciërge. Zo, 

dat was makkelijker dan hij had gedacht. Nu wonen ze in Brussel. 

Weliswaar illegaal, maar daar zal geen haan naar kraaien. Destijds als 

student had hij zich ook niet ingeschreven en nooit was er iemand naar 

hem toegekomen om te vragen of hij wel legaal in Brussel woonde. Ach, 

zo’n grote stad ook. Daarin val je helemaal niet op. Alhoewel. Amandus 

kijkt naar beneden. Hij heeft wel zijn groene laarzen aan. En zijn blauwe 

tuinbroek. Zo gaat hij toch niet helemaal op in het stadsbeeld. Nee, 

straks als ze wat gegeten hebben, moeten ze maar naar het grote 

warenhuis in de stad, Bazar Hotel de Ville, om wat spullen te kopen. 

Gelukkig heeft Amandus genoeg geld gespaard om het een tijdje te 

kunnen uitzingen. En trouwens, d’r zijn chique huizen genoeg in 

Brussel, met mooie binnentuinen. En d’r zijn mooie buitenwijken. Werk 

genoeg voor een ervaren tuinman, of het nou wit of zwart betaald moet 

worden. 

“Allez, manneke, wa wilde gij eten?” grapt Amandus in het Vlaams. 

“Amandus wil in ieder geval een stevige pint bij het eten. Tenslotte zijn 

we in België.” 

Binno trekt zijn schouders op. 

“Goe, manneke, dan bestel ik u een uitsmijter.” 

Amandus zwaait naar de serveerster en bestelt twee uitsmijters, een 

Trappist en een glas melk. 

“Wij twee gaan hier een tijdje wonen. Hoe vind je dat, Binno? Ben je al 

eens in een andere stad geweest? Een tijdje lang, bedoel ik.” 

Binno schudt nee. “Maar pappa dan?” 

Amandus denkt na. Tja, hoe gaat hij dat aan het kleine jongetje 

uitleggen? 

“Pappa zei dat alles goed komt met mamma.” 

“Hmm, ja, ja dat is ook zo. Alles komt goed.” 

Amandus weet niet of hij er goed aan doet naar Binno toe te doen alsof 

er niks is gebeurd. Maar hij moet eerst eens even alles zelf op een rijtje 
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zetten. En daar heeft hij tijd voor nodig. Hij kan dit mannetje toch niet 

vertellen wat hij zijn vader heeft horen zeggen. Eerst moet hij Binno 

laten onderzoeken door de bevriende arts. En als het waar is dat Binno 

geen mongooltje is maar door operaties zo is komen uit te zien, tja, dan 

zal hij waarschijnlijk naar de politie moeten. Het is het beste eerst maar 

eens even onder te duiken. En trouwens, Amandus had eigenlijk allang 

zin in een verzetje. En terug naar zijn studentenstad, dat is wel wat. Hij 

heeft warme herinneringen aan die tijd. Hele warme. Zou Josefien nog 

leven? Amandus krijgt een melancholische trek om zijn mond en zijn 

ogen. Als hij naar Binno kijkt, lacht hij. 

“Wij gaan een geweldig leuke tijd beleven, wij twee. Akkoord? Ik heb 

met je pappa afgesproken dat je een tijd bij mij blijft. Tot je mamma 

weer gezond is. En ik beloof je, we gaan ons bovensuperfantasticoloso 

vermaken, jij en ik. Ah, daar komen de eierspiegelen.”  

 

29 

 

Een half jaar later. 

 

“Het interesseert me niet hoeveel het kost. Ik wil dat je hen vindt.” 

Barend trekt de deur van het detectivebureau achter zich dicht. Hij is nog 

steeds woedend op Amandus. Als hij hem in zijn handen krijgt, zal hij 

dat dikke, oude zwijn persoonlijk zijn nek breken. Maar hij heeft geen 

idee waar hij hem moet zoeken. De tuinman kan wel overal naartoe zijn 

met Binno. Naar de politie kan Barend moeilijk gaan. In eerste instantie 

was hij bang dat Amandus naar de politie zou stappen. Maar het is al een 

half jaar geleden sinds Amandus en Binno zijn verdwenen. Naar de 

politie is de tuinman dus beslist niet gegaan. Hij moet dan wel zijn 

ondergedoken met Binno. Maar waar? Die vervloekte tuinman. Daar 

staat Barend nou, met al zijn intelligentie en zijn geld. Afgetroefd door 

een ouwe, simpele tuinman.  

 

Barend schakelt de versnelling van de gestolen Landrover in de één en 

rijdt weg, schakelt in de twee, dan in de drie. Hij zet de radio aan, geeft 

gas, in de vier en vijf en stelt de radio af op de agrarische zender. 

“Er komt een pluimveevrije bufferzone rond de Gelderse Vallei. De ruim 

tachtig pluimveehouderijen in de bufferzone worden snel geruimd. Nu 

het virus zeer waarschijnlijk over de Waal is gesprongen en ruim 28 

miljoen kippen in Noord-Brabant bedreigt, is de tijd rijp voor een 

brandgang. Als Limburg, met 15,5 miljoen kippen, bedreigd gaat 
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worden, worden nieuwe bufferzones niet uitgesloten. Ruim honderd 

bedrijven zijn door het vogelpestvirus al besmet en bijna vijftig verdacht. 

Tot nu toe is bijna tweederde van de kippen in de Gelderse Vallei 

geruimd.” 

De radiopresentator verwelkomt zijn gast, de heer Kraan van de 

algemene inspectiedienst van de Dierenbescherming. 

“Meneer Kraan, wat vindt u van de wijze waarop de kippen geruimd 

worden?” 

“Wat ik ervan vindt? Duizenden kippen die in een dolle paniek door 

elkaar krijsen en er minutenlang over doen om te creperen. Het 

ministerie van Landbouw maakt er een puinhoop van.” 

“Maar gebruiken ze dan volgens u niet de juiste methode om de kippen 

te doden. Het kan toch niet zo moeilijk zijn, lijkt mij, om een kip te 

doden.” 

“Nee, om één kip te doden niet. Maar het probleem is dat er sinds het 

begin van de epidemie, nu vier weken geleden, meer dan vier miljoen 

kippen gedood moesten worden. En een groot aantal van die vier miljoen 

wachtte een ellendige dood. De methode die het meest gebruikt wordt, is 

vergassing met kooldioxide. Maar door de toediening van pure 

kooldioxide krijgen de kippen het zeer benauwd. Ze voeren een felle 

doodstrijd die enkele minuten kan duren. Toevoeging van Argon of 

zuurstof maakt dat de dieren geen zuurstofgebrek lijden en niet in paniek 

raken. Ze vallen dan langzaam weg tot ze dood zijn. Ze lijden dan niet, 

maar deze methode is alleen geschikt voor kleinschalige ruiming in 

aparte boxen. Met driehonderdduizend dieren per dag werkt dit te 

langzaam. Dus ging men over op het vergassen van complete stallen. 

CO2 wordt in de stallen gepompt in gasvorm, waarna het twintig 

minuten duurt voor de kippen dood zijn. Dat levert vreselijk lijden op in 

de laatste fase. Op andere plekken werd met vloeibaar koolzuur gewerkt. 

De stal moet van tevoren dichtgeplakt worden. Dat veroorzaakt al 

opwinding bij het nerveuze kippenvolk. Het lawaai dat de gassproeiers 

daarna veroorzaken, versterkt de onrust. Veel kippen vluchten naar 

uithoeken van de stal. Daar stikken ze onder elkaars gewicht of blijven 

juist in leven doordat het gas hen niet kan bereiken. Een andere, veel 

dodelijkere methode is met koolmonoxide. Dat gas is ook voor mensen 

dodelijk. Dus moeten de stallen worden afgeplakt en na de operatie 

zorgvuldig gelucht. De brandweer moet bij elke operatie aanwezig zijn. 

Het probleem met kooldioxide is echter dat het zwaarder dan lucht is, 

naar beneden zakt en dus de kippen in de bovenste etages niet of heel 

traag doodt. Via elektrocutie, waarbij de kippen aan een ketting worden 
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gehangen en door een bad worden geleid dat onder stroom staat, werkt 

ook niet bij de grootschaligheid waar we hier over spreken. En dan is er 

tenslotte nog de vierde methode. Dat is met vergiftigd voer. Dat heeft het 

ministerie ook geprobeerd. Als gif was het middel neocidol gekozen; een 

stof die eigenlijk bedoeld is voor uitwendige bestrijding van schurftmijt 

bij schapen. De kippen moesten eerst vierentwintig uur vasten, kregen 

vervolgens water te drinken en daarna het vergiftigde voer voorgezet. De 

dieren die daar voldoende van aten, kregen na vijfentwintig minuten 

krampverschijnselen en lieten ondermeer hun speeksel lopen. Ze 

maakten akelige geluiden en waren vier tot vijf minuten later dood. Maar 

niet overal in het kippenhok wordt in hetzelfde tempo gegeten en 

gedronken. Kippen die later aan de maaltijd begonnen, raakten onrustig 

door de stervende dieren om hen heen. Ze kregen te weinig gif naar 

binnen en bleven half in leven, waarna ze alsnog met de hand moesten 

worden afgemaakt. Nou, als u nu nog wilt weten wat ik hiervan vindt, 

dan raad ik u aan …” 

Barend zet de radio uit. Hij grijpt naast zich en pakt een gasmasker van 

de stoel. Hij trekt het gasmasker over zijn hoofd zonder snelheid te 

minderen. 

 

Als hij de boerderij in de verte ziet liggen, trekt Barend de Landrover 

aan de kant. Hij ademt zwaar in het masker. Tien minuten lang blijft hij 

roerloos zitten, terwijl het zweet langs zijn gezicht naar beneden stroomt, 

de kraag van zijn hemd binnendringt en langzaam een grote, donkere 

vlek op zijn borst maakt. Het is een beangstigend gezicht zoals hij daar 

in zijn dure maatkostuum zit met het gasmasker op. Als de krankzinnige 

moordenaar uit een horrorfilm. De motor loopt. 

In de verte ziet Barend de wegversperring die ervoor moet zorgen dat 

niemand het erf op of af kan. Een plastic roodwitgestreept lint geeft aan 

waar het onbesmette gebied eindigt en het besmette gebied begint. 

Bakken met ontsmettingsmiddel moeten laarzen en voertuigwielen 

desinfecteren. Een paar brandweermannen staan bij de afzetting. 

Helemaal in de verte bij de schuur ziet Barend mannen in blauwe 

overalls met laarzen aan, een mondkapje voor hun gezicht en plastic 

mutsen op met grote scheppen dode kippen opscheppen. Containers 

worden volgeladen met bergen lijken. Een grote kraan grijpt vijftig 

kippen tegelijkertijd, zwaait omhoog en gooit ze in de grote, ijzeren bak. 

Lopende banden transporteren slaphangende beesten naar hun 

definitieve vernietiging. Het ziet er uit alsof de mens besloten heeft tegen 

de dierenwereld oorlog te voeren. Concentratiekampen voor beesten, 
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waar ze gevangen gezet worden, gemarteld en vergast. Moordteams 

vallen binnen in de woonstee van de kippengemeenschap om binnen een 

paar uur de hele kippenbevolking uit te roeien. Het doet denken aan wat 

de mens op talloze plekken op aarde en op talloze tijdstippen in de 

wereldgeschiedenis de mens heeft aangedaan. Alleen hebben ze nu geen 

groene of bruine legerkledij aan maar lijkt het meer op een 

gelegitimeerde, chirurgische ingreep. 

Barend geeft rustig gas. Nog dertig meter scheiden hem van de 

wegversperring en de mannen die de afzetting bewaken. Even lijkt het of 

Barend wil stoppen, maar dan drukt hij met kracht het gaspedaal 

helemaal in. Zijn wielen spuiten aarde en kiezel naar achteren. 

“Verdomme, wie ...?” Maar de brandweerman kan zijn zin niet afmaken. 

Als hij zijn leven wil redden, moet hij in een snoekduik van de weg af de 

greppel in. Ook zijn collega’s rollen over de grond als de donkergroene 

Landrover door de versperring raast. Het roodwitte lint trekt een fractie 

van een seconde mee met de voorkant van de auto en wordt dan in de 

gril in stukken getrokken. 

De ruimers die bij de schuur druk in de weer zijn, staken onmiddellijk 

hun werk als ze zien wat er gebeurt. Barend komt met schuivende 

banden vlak voor de grote kraanwagen tot stilstand. Doodkalm stapt hij 

uit. 

“Wat moet dat, verdomme?” De opzichter komt met grote passen op de 

begasmaskerde man af stappen. “Wie denk jij godverdomme wel dat je 

bent?” 

Barend wacht tot de man voor hem staat. Hij zegt niets. Hij haalt alleen 

uit en geeft de opzichter een enorme klap in zijn gezicht. De man slaat 

achterover tegen de grond en blijft bewusteloos liggen met zijn 

mondkapje scheef op zijn voorhoofd. De andere kippenruimers blijven 

geschokt staan waar ze staan. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt 

met al de ruimingen die ze al achter de rug hebben. Soms een boze boer, 

een emotionele boerenfamilie. Maar dit … Barend loopt naar de berg 

kippen die voor de schuurpoort ligt. Hij grijpt een, twee, drie kippen. 

Eén van de vogels blijkt zelfs nog half te leven en begint te kakelen en te 

spartelen in Barend’s handen. Dan loopt Barend terug naar zijn auto. 

Alsof de ruimers ineens wakker worden, komen ze in beweging en 

versperren ze Barend de weg. 

“Leg die kippen terug, klootzak,” roept een van de mannen. “Ik weet niet 

wat je denkt dat je aan het doen bent, maar die kippen zijn besmet. Die 

verlaten dit terrein alleen in deze containers.” 

“Laten we die vent in mekaar rossen,” schreeuwt een andere. 
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Een moment staat Barend stil. Dan geeft hij de man die hem beval de 

kippen terug te leggen, met de nog half levende kip een zwaai om zijn 

oren. Hij geeft de man een schop in zijn maag, maakt een dreigende 

beweging in de richting van de man die hem in mekaar wilde rossen en 

stapt in zijn auto. Hij gooit de kippen, die nu alledrie dood zijn, op de 

passagiersstoel naast zich en trekt met een smak de deur van de auto 

dicht. Barend rijdt achteruit in een halve cirkel, schakelt in de vooruit en 

rijdt het erf af. 

De man die met de kip is geslagen, krabbelt van de grond omhoog. “Bel 

de politie. Meteen! En schrijf dat nummerbord op.” 

Barend trekt het gasmasker van zijn hoofd en kijkt naar de buit die naast 

hem ligt. 

“Doe jullie best, meisjes.” 

Over een klein uurtje is hij op zijn volgende bestemming. 

 

Als Barend echter nog geen vijf minuten onderweg is, ziet hij in de verte 

flitsende zwaailichten die voor hem bedoeld zijn. Twee politieauto’s met 

zwaailichten en sirenes razen hem met grote snelheid tegemoet. Barend 

trekt het gasmasker weer over zijn gezicht. 

Een tel later zijn de politieauto’s gekeerd en heeft Barend de twee aan 

zijn staart hangen. Barend lacht hardop. Hij heeft wel zin in een 

racepartijtje. Laat ze hem maar eens proberen te pakken, die onnozele 

agentjes. Maar lang kan hij zich niet permitteren met hen te spelen. 

Wanneer de politiehelikopter, die vast vrij snel ingezet gaat worden, 

boven hem zal hangen, zullen zijn kansen om nog te ontsnappen heel 

klein worden. 

Drie keer lijkt het alsof de voorste politieauto Barend kan inhalen, maar 

elke keer komt er een tegenligger op de andere weghelft, waardoor de 

agent scherp naar rechts moet sturen en weer in Barends stof moet 

happen. 

“Kom maar. Kom maar,” lacht Barend. Hij steekt zijn hand uit zijn raam 

en wenkt de achtervolgauto’s hem in te halen. Dan ineens trapt hij hard 

op de rem. De agent die direct achter Barend rijdt moet uit alle kracht 

remmen en bijsturen om de Landrover te ontwijken. Hij rijdt rakelings 

langs Barend en komt iets verder tot stilstand. De tweede auto heeft 

genoeg afstand en stopt een aantal meters achter Barend. Meteen 

springen de agenten uit hun auto’s. Vier man sterk gebruiken ze hun 

auto’s als schild terwijl ze hun wapens op de Landrover richten. Barend 

is vastgepind. 
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“Uitstappen met je handen boven je hoofd,” schreeuwt een van de 

politiemannen. Maar er gebeurt niets. Op de beide weghelften zijn auto’s 

komen aanrijden die stoppen. Hoofden worden uit autoramen gestoken. 

Hier en daar stappen bestuurders en passagiers uit om te zien wat hier 

aan de hand is. Twee files beginnen zich te vormen met er tussenin de 

wachtende agenten en de man in de Landrover. 

 

“Dit duurt te lang. Het wordt te gevaarlijk. Dick, Bram, jullie zorgen dat 

die burgers niet dichterbij komen.” 

De twee agenten steken hun wapen weg en lopen gebukt weg van hun 

auto’s om te zorgen dat de nieuwsgierigen uit de file niet te dichtbij 

komen. Maar ze zijn nog geen vijf meter ver of de deur van de 

Landrover gaat open. 

Barend stapt langzaam uit. Zijn gezicht bedekt door het gasmasker. In 

elke hand houdt hij een kip vast bij de poten. Hij gaat wijdbeens staan, 

als een revolverheld met zijn twee colts, zijn zijkanten naar de agenten 

gericht. 

“Liggen!” schreeuwt de agent die rechts van Barend over het dak van 

zijn auto het pistool op Barend richt. Barend wendt zijn gemaskerde 

gezicht naar hem toe. 

“Gooi die kippen neer en ga liggen! Nu!” schreeuwt de agent die Barend 

van links in het vizier houdt. 

Langzaam draait Barend zijn hoofd naar links. Dan tilt hij heel langzaam 

zijn kippen omhoog in de richting van de agenten. In een reflex wil de 

politieman links van Barend schieten, maar dan ziet hij de 

krantenkoppen voor zich. ‘Agent voelt zich bedreigd door kip en schiet 

aanvaller met kip dood.’ Ook de andere agent twijfelt of het wijzen met 

een besmette kip op die afstand tot bedreiging met een wapen gerekend 

kan worden. Maar voor ze begrijpen hoe serieus de situatie werkelijk is, 

klinkt er een dubbele knal, de kippenkoppen spatten uit elkaar. De 

agenten laten zich van schrik achter hun auto’s zakken. Barend vuurt nog 

een paar keer, totdat hij alle autobanden die hij kan raken, getroffen 

heeft. 

Barend loopt terug naar zijn Landrover, stapt in en gooit de twee koploze 

kippen die elk een pistool in hun gat hebben weer op de passagiersstoel. 

De agenten beginnen meteen op de Landrover te schieten. Hun kogels 

maken echter alleen gaten in de metalen body, zonder dat de bestuurder 

een schrammetje afkrijgt. Barend rijdt recht op een van de agenten af en 

dwingt hem aan de kant te duiken. Dan scheurt hij ervandoor. 
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Een goed eind verder neemt barend de afrit naar een tankstation. Bij 

pomp nummer twee zet hij de Landrover neer alsof hij gaat tanken. Hij 

pakt zijn drie kippen, stapt uit en loopt naar de Volvo die bij pomp 

nummer vier geparkeerd staat. 

 

Ingrid heeft betaald bij de kassa en wil terug in de auto haar gordel weer 

omdoen, als Barend de deur openrukt, de kippen in de auto slingert en de 

vrouw bij de keel grijpt. 

“Jij gaat braaf in de andere stoel zitten. Okee?” 

Ingrids hart slaat over. Ze snakt naar lucht, maar haar keel wordt 

dichtgeknepen. Als Barend loslaat, haalt ze met horten en stoten adem. 

Ze houdt haar keel vast terwijl de tranen in haar ogen springen. 

“Nu!” 

Ingrid weet niet hoe snel ze in de passagiersstoel moet kruipen. Met 

ontzetting kijkt ze naar de onthoofde kippenlijken, die tussen haar voeten 

op de grond liggen. Barend stapt in en rijdt de rode Volvo weg van het 

tankstation. Meteen na het tankstation neemt hij de afslag weg van de 

autoweg. 

Een half uur later stopt de Volvo niet ver van de boerderij van boer 

Hendrix. 

“Ingrid, meisje, vind je niet dat onze kippen eens op familiebezoek 

moeten? Gelderse kippen op theevisite bij Limburgse kippen. Wat kan er 

nou nog gezelliger zijn? Wat vind jij? En als over een paar daagjes hier 

nog geen pest is uitgebroken, lichten we de politie in over dit aardige 

bezoekje. Dan wordt deze boerderij alsnog geruimd.” 

Ingrid zegt niets. Ze bibbert alleen maar. 

 

30 

 

“Hompompom, hompompom, hompompom, d’r was eens een tuinman, 

die heette …” 

Het leukste aan Brussel vindt Binno dat het zo bergop en bergaf gaat. 

Dat heeft hij thuis niet. Daar is het allemaal plat. Maar hier wonen 

Amandus en hij bovenop een berg. Hartstikke tof. Elke dag lopen de 

twee vrienden naar het centrum van de stad, dat helemaal beneden ligt. 

“Hompompom,” zingt Amandus en Binno huppelt aan zijn zijde mee. 

Ze wonen vlak bij het imposante Palais de Justice, dat kolossaal in de 

hoogte prijkt. Vaak lopen ze daar langs en dan naar beneden de stad in. 

Soms gaan ze langs het hoge, smalle Hilton Hotel over de Boulevard de 

Waterloo, langs de winkels en dan weer naar links door straten en over 
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pleinen naar de Grote Markt. Haast nooit verzuimen ze even bij 

Manneken Pis aan te wippen. Voor Binno is het bronzen ventje de 

koning van Brussel. Zoals hij daar staat met al die mensen die hem 

komen bezoeken van heinde en van ver. En als zo’n klein kind de koning 

is van een heel land, dan moet dat land wel het kindervriendelijkste land 

van de hele wereld zijn. Zo ziet hij dat. Amandus vertelt Binno niet dat 

dit land onder andere bekend is van een gruwelijke zaak waarbij kleine 

kinderen zijn ontvoerd, misbruikt en vermoord. Amandus vertelt Binno 

dat Manneken Pis door de Belgen vereerd wordt als een klein koninkje. 

Hij vertelt hem niet wat hij in de Belgische kranten leest. Dat in dit 

mooie land ook buitenlanderhaat en corruptie te vinden is. Dat er een 

boel mensen zijn weigeren met elkaar te praten, niet omdat ze de ander 

niet kunnen verstaan of omdat ze niet kunnen antwoorden, maar omdat 

ze de taal en de cultuur van de ander niet accepteren. 

“Wil je een wafel?” Amandus knikt in de richting van een wafelkarrertje. 

“Nee,” antwoordt Binno resoluut. 

“Je moet.” Amandus kijkt boos. “Anders hak ik je kop d’r af.” 

“Hihihi.” Binno kan moeilijk serieus blijven. “Dan snij ik je benen d’r 

af, Amandus.” 

“Dan haal ik je armen d’r af, Binno.” 

“Dan trek ik je piemel d’r af, Amandus.” 

Op dat moment proesten de twee het uit. 

“En dan eet ik je billen op, hahaha,” lacht Amandus. “Maar eigenlijk heb 

ik meer trek in een wafel.” 

“Okee,” zegt Binno vrolijk. Dit spelletje spelen ze elke keer als ze een 

wafel kopen. 

 

In een smal pittoresk straatje gaan Amandus en Binno op een terrasje 

zitten. 

“Wat is het leven heerlijk, hè, jonkheer Binno?” 

“Wat is een jonkheer, Amandus?” 

“Dat is een iemand van adel. Wel wat minder dan een prins of een 

koning, maar da’s toch nog wel behoorlijk.” 

“Ben ik dan een jonkheer?” 

“Ach, waarom niet. Je woont in een heel groot huis met een heel grote 

tuin en een tuinman. Nou ja, als je dan geen jonkheer genoemd mag 

worden. Tja, eigenlijk hoort een jonkheer niet met zijn tuinman op een 

terras te zitten. Maar wij maken onze eigen regels, hee, Binno?! Wij zijn 

vrij te gaan en te staan waar we willen en we doen wat ons pleziert. 
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Want wat is tenslotte een jonkheer zonder tuinman en wat is een tuinman 

zonder jonkheer?” 

“Niks,” antwoordt Binno wijs. 

“Precies.” 

Uit het café achter het tweetal klinkt het volkse, romantische deuntje van 

een accordeon. Een oud vrouwtje komt naar buiten om de bestelling van 

de klanten op te nemen. Ze doet dit zonder een woord te spreken. Praten 

is niet nodig. Het vrouwtje wacht tot de klanten vanzelf vertellen wat ze 

willen drinken. Ze gaan zitten, ze bestellen en ze krijgen wat ze willen. 

Tussendoor schuift het vrouwtje een bonnetje onder de asbak die op het 

tafeltje staat. De mensen betalen als ze hun consumptie genuttigd hebben 

en vertrekken weer. Soms kan het leven zo eenvoudig zijn. 

De zon schijnt warm terwijl een koel briesje voor verkoeling zorgt. Het 

is bijna zomers voor deze late maart. Heerlijk weer om naar de mensen 

te kijken. 

“Weet ge al wat ge wilt eten, vanavond,” vraagt een vader aan zijn 

dochtertje, terwijl ze het terras passeren. 

“Nee,” antwoordt het meisje. Binno kijkt hen na. 

“Op mijn verjaardag mag ik van pappa zeggen wat ik wil eten.” 

Amandus kijkt hem van de zijkant aan. “Da’s waar ook. Je verjaardag. Je 

bent natuurlijk een keer jarig. Misschien ben je wel al jarig geweest in 

het afgelopen half jaar. Weet jij wanneer je jarig bent, Binno?” 

Binno knikt. “Als de paashaas er is.” 

“De paashaas? Dat is over een paar weken. Goh, jongen, wat leuk. Daar 

moeten we een feestje van maken.” 

Binno kijkt Amandus blij aan. 

 

“Macaroniiiii!!!” 

“Ja, daar kijk je van op, hè, jarige Job?!” Amandus houdt de deksel 

omhoog, terwijl Binno gretig in de volle pan kijkt. “Jij wilde als 

verjaardagseten macaroni en dat zul je hebben ook. Ja, de ouwe 

Amandus is een goeie kok.” 

Binno heeft nog nooit zo’n geweldige verjaardag gehad. Amandus heeft 

hun hele appartementje versierd met slingers en ballonnen. En Binno 

heeft al tien cadeaus van Amandus gehad. Weliswaar een aantal kleinere, 

zoals een tekenblok, een potlood, een gum en een slijper. Maar ook een 

heel groot cadeau. Naast de tafel staat namelijk een spiksplinternieuwe 

trapauto. Een rooie, in de vorm van een racewagen. Binno kan niet 

wachten tot hij ermee naar buiten kan. Maar eerst gaan ze eten. 



 124 

Amandus kijkt met genoegen naar het kleine ventje dat met de eetlust 

van een grote op zijn bord macaroni aanvalt. 

“Ik hou van je, Amandus,” had Binno geroepen nadat hij zijn trapauto 

had uitgepakt. Amandus waren de tranen in de ogen gesprongen. Ja, hij 

houdt ook zielsveel van het jongetje. Ze hebben het heerlijk hier samen 

in Brussel. Het lijkt alsof alles precies zo is als het hoort te zijn. Maar 

heel diep van binnen realiseert Amandus zich dat het eigenlijk allerminst 

zo is als het hoort. Hij heeft in werkelijkheid Binno namelijk ontvoerd. 

Amandus is niet Binno’s vader. Dat besef dringt op deze verjaardag van 

het kind bijzonder duidelijk tot hem door. En Binno is ook niet wat hij 

lijkt. Gek, hier in het afgelopen half jaar is Amandus bijna vergeten dat 

Binno op een kind met het syndroom van Down lijkt. Ze gaan met elkaar 

om alsof er niets aan de hand is. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. 

En het is Amandus’ verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Hij heeft 

geen recht om hier alleen maar te genieten met dit kind. Binno is 

verminkt en als het mogelijk is, moet dat worden teruggedraaid. Eerst 

moet Amandus er echter achter zien te komen of het wel daadwerkelijk 

waar is wat hij Barend heeft horen zeggen.  

Amandus heeft Binno min of meer onbewust toch wel in de gaten 

gehouden dit afgelopen half jaar. Binno is niet zomaar een jongetje met 

het syndroom van Down. Binno is verreweg intelligenter dan het 

pienterste kind met Down. In het begin toen ze in Brussel waren, was 

Binno nog vaak verward en had hij soms duizelaanvallen. Maar 

zienderogen knapte hij op en werd hij scherper. Binno bleek voor zijn 

leeftijd een oplettend waarnemer en ook zijn opmerkingen werden steeds 

raker. Zelfs zusje kwam de laatste tijd nog maar zelden op bezoek. Binno 

werd beslist steeds beter, zodat Amandus nog maar heel af en toe met 

Binno’s uiterlijk werd geconfronteerd als hij bemerkte hoe mensen in de 

winkels of op straat stiekem naar hem gluurden. Maar ook dat leek hier 

in Brussel wel mee te vallen. 

Deze dag van Binno’s verjaardag moet Amandus zichzelf bekennen dat 

hij niet wil dat er iets verandert. Het leven is heerlijk zo. Maar Amandus 

zou Amandus niet zijn als hij daarmee zou kunnen leven, zonder de 

waarheid onder ogen te zien. Nee, Amandus moet terug naar Nederland. 

Hij moet naar Amsterdam, naar zijn goede vriend Eric Caen, die hoofd 

geneeskunde is bij het VU ziekenhuis. 

Die avond voor het slapengaan, vertelt Amandus aan Binno een 

spannend verhaal. Over cowboys en indianen. 

“… toen maakte Winnetou een snee in zijn duim. Een druppel bloed liet 

hij in een klein flesje van buffelhuid vallen. Dat is voor de goden, sprak 
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hij. Als jouw bloed bij het mijne valt, sluiten we het flesje en begraven 

we het in heilige grond. Old Shatterhand maakte een sneetje in zijn 

duim. Ook hij liet een druppel in het flesje vallen. Daarna drukten de 

beide mannen hun duimen met de wonden tegen elkaar, zodat hun bloed 

zich kon vermengen. Bloedbroeders voor altijd en eeuwig, sprak 

Winnetou plechtig. Bloedbroeders voor altijd en eeuwig, sprak ook Old 

Shatterhand. En van die dag af waren de twee niet meer te scheiden en 

waar de één ging, ging de ander in zijn hart mee.” 

“Dat wil ik ook, Amandus,” roept Binno helemaal vol van het verhaal. 

Precies wat Amandus gehoopt had. “Ik en jij bloedbroeders.” 

Amandus knikt. “Goed, jongen. Als je dat wilt.” 

Hij steekt zijn hand in zijn zak en haalt er zijn zakmes uit. 

“Weet je het zeker?” 

Binno knikt. 

Zijn gezicht vertrekt als een scheut pijn door zijn duimpje schiet. Maar 

het doet minder zeer als Amandus op Binno’s duim drukt en er een 

bloeddruppel uit het wondje tevoorschijn komt en netjes naar beneden 

valt in een klein flesje dat Amandus onder Binno’s duim houdt. 

Amandus snijdt vervolgens in de dikke duim van zijn eigen hand. Als hij 

zijn duim boven het flesje houdt, zegt hij plots: “ Hee, regent het daar 

nou ineens?” 

Binno kijkt naar het raam, terwijl Amandus zijn druppel bloed naast het 

flesje op de tafel laat vallen en hem snel weer wegveegt. 

“Niet? Oh, dan heb ik me vergist.” Dan houdt hij zijn duim omhoog naar 

Binno toe. “Kom op, bloedbroeder, laten we onze wonden tegen elkaar 

drukken, zodat ons bloed zich kan vermengen.” 

Een moment later zijn de twee voor altijd en eeuwig met elkaar 

verbonden. 

“En waar gaan we het flesje nou begraven?” vraagt Binno enthousiast. 

“Eh, daar moet ik nog even over nadenken. Ik weet geloof ik wel een 

plekje. Maar daar kunnen we pas de volgende week terecht.” 

 

31 

 

“Luister, Binno. Zul je goed op jezelf passen? Ik ben morgenavond weer 

terug. Het is vandaag zondag. Maandag moet ik wat zaken regelen in 

Amsterdam en maandagavond ben ik er dus weer. Je hebt eten en 

drinken genoeg hier. Je hoeft de deur niet uit. Doe niet open, hang niet 

uit het raam. Als er wat is, kun je in nood altijd bij de conciërge 

aanbellen. Maar ik heb liever dat je gewoon binnen blijft. Je kunt tv 
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kijken zoveel als je wilt en je hebt nog nieuwe stripboekjes liggen. 

Tandenpoetsen voor je naar bed gaat en nogmaals; niet naar buiten gaan. 

Ik kan je jammer genoeg niet meenemen. Gedraag je dus en ik ben 

morgenavond weer terug.” 

Binno kijkt een beetje beteuterd. Dit is de eerste keer dat hij een nacht 

helemaal alleen is. 

“Ik ben terug voor je het weet. Okee, bloedbroeder?” 

Binno knikt. Winnetou zou vast niet bang zijn geweest toen hij als klein 

jongetje een nacht alleen moest blijven. 

 

Op het Centraal Station van Amsterdam is het zoals gewoonlijk een 

drukke bedoening. In de grote hal blijft Amandus een tel staan om het 

volk te bekijken. Hij gaat tegenwoordig niet meer vaak met de trein. 

Maar dit keer leek het hem gemakkelijker met de trein te gaan dan 

helemaal met de auto. Hij heeft de laatste tijd niet meer zo’n zin om 

lange stukken te rijden. 

In de hal krioelt het door elkaar. 

“Wil je een nummertje met me maken?” 

Voor Amandus staat een spichtig, ongezond uitziend meisje. Amandus 

verstaat niet helemaal wat ze zegt. “Wil ik wat met je maken?” 

“Wil je een nummertje met me maken?” herhaalt het heroïnehoertje. 

“Nee, nee,” antwoordt Amandus snel als hij de vraag begrijpt. Het 

meisje loopt door zonder een reactie, op zoek naar een volgende 

mogelijke klant. Amandus maakt ook dat hij weg komt. Tjongejonge, 

wat ik op mijn leeftijd nog aangeboden krijg, denkt hij, terwijl hij de hal 

verlaat en in het zonlicht buiten het station stapt.  

Tram 1 staat al te wachten. Amandus stapt in en gaat zitten. Vijf minuten 

later drukt hij op de bel bij het huis van zijn oude vriend dokter Eric 

Caen. 

“Amandus! Da’s lang geleden. Goed je weer te zien. Hoe gaat het met 

je? Je ziet er in ieder geval goed uit.” 

Dokter Caen schudt Amandus gul de hand. Het is en man van achter in 

de vijftig. Een sympathiek gezicht, haast helemaal kaal. 

“Kom binnen. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt met je telefoontje. Weet 

je dat? Ik ben benieuwd naar je verhaal. Tuinier je nog of rentenier je 

tegenwoordig?” 

Amandus loopt de riante woonkamer van zijn vriend binnen. Het is zeker 

tien jaar geleden dat Amandus hier voor het laatst is geweest. 

 

Nadat Amandus zijn verhaal heeft gedaan, staat de dokter op. 
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“Wat een duivel moet die Veldermaat zijn. Om je eigen kind zoiets aan 

te doen. En de arts die de operaties heeft verricht. Ik zal ervoor zorgen 

dat hij niet alleen voor de medische tuchtraad komt en nooit van zijn 

leven meer een scalpel in zijn hand zal houden, maar dat hij ook 

levenslang gevangenisstraf krijgt. Dit doet me godverdomme denken aan 

wat de nazi’s met hun experimenten op Joden hebben gedaan. 

Monsterlijk. Maar uiteraard moeten we eerst onderzoeken of het waar is 

wat jij gehoord hebt. Je zegt dat je bloed van het jongetje hebt 

meegenomen?” 

“Eén druppel maar.” 

Amandus tast in zijn zak, haalt er het flesje met de druppel bloed uit en 

overhandigt het aan Eric. 

“Dat is genoeg. Meer hebben we niet nodig. Het is een simpel testje. We 

hoeven alleen maar naar de chromosomen te kijken. Het DNA is heel 

duidelijk te lezen voor wat het syndroom van Down betreft. Ik laat het 

meteen morgenochtend onderzoeken. Oh ja, ik moet helaas vanavond 

nog even weg. Een belangrijke afspraak, weet je, kon ik niet afzeggen.” 

“Oh, maak je maar geen zorgen over mij, Eric. Ik ga altijd vroeg naar 

bed. En helemaal na zo’n dag met zo’n lange reis. Weet je trouwens wat 

mij op het station gebeurde?” 

 

Nadat Eric vertrokken is die avond, drinkt Amandus nog een kop thee. 

Daarna wil hij naar bed gaan. Maar terwijl hij zo voor zich uit zit te 

nippen, gaan zijn gedachten naar de volgende ochtend. Hij stelt zich 

voor hoe hij met Eric naar het laboratorium gaat. Dan als Eric achter de 

deuren van de onderzoeksruimte verdwenen is, begint voor Amandus het 

wachten. Hij loopt heen en weer door de gang alsof hij in afwachting is 

van het goede nieuws dat hij zojuist vader is geworden. En zo voelt het 

dan voor Amandus ook een beetje. Zo meteen komt de dokter naar 

buiten. Maar die zegt in dit geval niet of het een meisje of een jongetje is 

geworden, maar of het een jongetje met het syndroom van Down of een 

jongetje met een verminking is. Amandus weet niet wat hij liever hoort. 

In het geval dat Binno daadwerkelijk Down heeft, zit Amandus er dus 

helemaal naast. In dat geval heeft Barend Veldermaat Binno helemaal 

niets aangedaan. Dan heeft Amandus alles helemaal verkeerd verstaan of 

begrepen. En dan? Amandus trilt helemaal bij die gedachte. Zijn handen 

beginnen klam te worden van het zweet. Dan heeft hij Binno zonder 

reden ontvoerd. Dat betekent dat hij een crimineel is. Hij zal Binno 

moeten terugbrengen en hij zal de gevangenis ingaan. Ineens begrijpt 
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Amandus niet meer hoe hij het in zijn hoofd heeft kunnen halen er met 

Binno vandoor te gaan naar Brussel. 

Maar wat als Amandus Barend wel goed heeft verstaan? Dan moet 

Amandus naar de politie. Vreemde mensen zullen zich over Binno 

ontfermen. Hij zal hem misschien nooit meer terug zien. Ze zullen Binno 

in Brussel ophalen en Amandus zal alleen in Brussel achterblijven. 

Hoezeer hij ook van die stad houdt, hij kan zich haar nu niet meer 

voorstellen zonder Binno.  

Nee, hoe het antwoord van Eric ook zal uitvallen, voor Amandus zal het 

zo of zo een negatief oordeel zijn. Even wordt het Amandus teveel. “Ik 

moet een borrel hebben,” spreekt hij hardop tegen zichzelf, “eentje 

maar.” Hij zal toch nog niet kunnen slapen. Hij kan net zo goed nog even 

naar buiten gaan. D’r is vast een cafeetje ergens in de buurt. Daarna zal 

hij gemakkelijker in slaap vallen. 

 

“Mandus? Mandus, je bent het!” 

De man klimt van zijn barkruk af, loopt naar Amandus toe en slaat hem 

lachend op de schouder. 

“Jongen, wat een toeval. Ik had het gisteren nog met Cees over jou. 

Jezus, man, hoe gaat het met jou? Wat doe je hier? Wat heb je in de 

afgelopen dertig jaar uitgespookt? Je bent haast niks veranderd, weet je 

dat?” 

Japie, de spraakwaterval. Amandus herkent zijn vroegere maat. Ze 

hadden met elkaar in het leger gezeten. Lang geleden, toen ze jong 

waren. Daarna waren ze een hele tijd goede vrienden geweest. Maar 

ineens had Amandus een baan in een andere stad gekregen en toen waren 

ze elkaar uit het oog verloren. 

“Waar woon je nu? Hee, Hakan, geef ons hier nog eens twee jonge.” 

De barkeeper vult het glas van Amandus bij en zet een nieuw glas 

jenever voor Japie neer. Amandus wil protesteren, maar je kunt een 

gegeven glas toch niet weigeren. En hij is aangenaam verrast zijn oude 

vriend terug te zien. Temeer daar hij vanavond een beetje in de put zit. 

“Brussel. Ik woon in Brussel tegenwoordig, Japie.” 

“Toe maar chique, toe maar chique. Weet je, zelf woon ik nog steeds op 

het ouwe pleintje. Verdomme, Mandus, waarom heb je nooit meer wat 

van je laten horen? Proost, jongen. Hakan, nog twee.” Japie maakt een 

cirkelbeweging boven de twee glaasjes. “Hihihi, weet je nog, Mandus, 

hoe we die lijpe sergeant toen met die ouwe hoer hebben opgezadeld? 

Hihihihi, en dat ‘ie de sief kreeg, hahahaha.” 
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Amandus moet ook lachen. Ja, dat weet hij nog goed. Ze hebben heel 

wat lol gehad toen in dienst. Heel wat lol. Japie was altijd een tenger, 

spits mannetje. Mensen vonden hem een beetje op een rat lijken. Hij had 

stekelig, viesbruin haar, een spitse neus en vooruitstekende, scheve 

tanden. Maar je kon met hem lachen. En dat was wat je nodig had in die 

tijd in het leger. Op zijn minst in het onderdeel waar zij dienden. De 

sergeant had hen afgebeuld, opgejaagd, uitgeput en neergesabeld. Maar 

Japie had het moreel altijd hoog weten te houden in de groep. Ja, 

Amandus had het altijd jammer gevonden dat hij het contact met Japie 

was kwijtgeraakt. Maar zo gaat dat nou eenmaal als je ouder wordt en 

van stek verandert.  

Japie was nog steeds geen mooie man. Maar de jaren hadden hem qua 

uiterlijk geen kwaad gedaan. De rimpels en de groeven hadden zijn kop 

wat minder scherp gemaakt. Hij had bijna wat ze noemen een 

karakterkop gekregen. 

“En doe je nog aan tuinieren, Mandus? Jij hebt gouwe groene handjes. 

Dat heb ik altijd gezegd. Weet je nog, toen in dienst, toen zei ik al dat je 

gouwe groene handjes hebt. En ik heb gelijk gehad. Heeft Japie niet 

altijd gelijk gehad? Hakan.” 

Dan buigt Japie zich naar Amandus toe om wat zachter te zeggen: “Weet 

je, Hakan da’s een bovenstebeste jongen hoor. En hij is gewoon hier 

geboren. Maar vroeger had je hier niet van die Turkse barmannen. 

Vroeger was het wel anders. Trouwens, eh, Mandus, heb jij toevallig wat 

geld te leen misschien. Ik zit momenteel effe wat krap. Maar je krijgt het 

terug. Erewoord, je kent me hè Mandus, wat Japie zegt, Japie doet. Dat 

weet je. Trouwens, ik wil alleen maar effe wat lenen om jou een paar 

drankies te kunnen spenderen. Ik wil namelijk niet alleen van jou 

drinken. Toch?! Is toch zo? Vrienden onder mekaar. Twintig euro is 

genoeg. Of vijftig, als je het kan missen.” 

Amandus herinnert zich ineens weer dat hij destijds, toen hij uit 

Amsterdam vertrok, het helemaal niet erg vond om zijn oude vrienden 

niet meer zo veel te zien. Vooral aan de kortzichtige vreemdelingenhaat, 

of was het vreemdelingenangst, van zijn vriendenkring had hij een 

broertje dood. En toch houdt hij op een bepaalde manier nog steeds van 

Japie. Onder dat ratachtige uiterlijk en even ratachtige gedrag steekt een 

goed, klein hartje. 

“Tuurlijk, Japie, vijftig.” 

“Verdomme, Mandus, je bent een echte vriend, weet je dat? Ik zei het 

gisteren nog tegen Henk. Mandus, da’s een echte vriend. Altijd geweest 

en dat zal ‘ie godverdomme blijven ook totdat we dood zijn. Hakan.” 
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Als Amandus het café wil verlaten, merkt hij dat hij meer heeft 

gedronken dan zijn benen kunnen verdragen. Hij kan nog net zijn kruk 

grijpen, maar deze valt om en Amandus belandt languit op de vloer. 

“Hahahaha, Mandus, jonge, hihihihi … Je konnin diens ookkal niks 

verdrage.” 

Japie buigt voorover om Amandus omhoog te helpen, maar zelf is hij 

eveneens lam. Hij schuift onderuit en komt naast Amandus op de grond 

te zitten. “Hahahaaaaaa,” schatert hij. 

Amandus gaat overeind zitten en slaat Japie op zijn been. “Hahahahaha,” 

lacht ook hij. “God, het lijkwel owwe weer jong sijn.” 

Hakan is inmiddels vanachter de bar gekomen om de twee oude mannen 

op hun benen te helpen. “Moet ik een taxi bellen, jongens?” 

“Neeneenee,” wijst Japie meteen het aanbod af. “Sonde vannut geld. 

Wie gaadernou de eenofannere buitenlanse taxilijer geld btale asseme 

eigen Hollanse bene me naar huis kenne drage?” 

Hakan draait zich om en loopt terug achter de bar. 

“Dan moet je het zelf maar uitzoeken, eikel. Ik hoop dat je onder een 

tram loopt,” zegt hij zacht genoeg om het de klant die altijd koning is 

niet te laten horen. 

“Nou, Mannus …” Japie valt tegen Amandus aan en omhelst hem. “… 

tabee, ouwe makker. Tabee.” Dan slalomt hij om een vuilnisbak en een 

lantaarnpaal heen richting volgende kroeg. 

Amandus is te dronken om nog een woord uit te brengen. Hij heft zijn 

hand half ten groet, terwijl zijn ogen ongefocust achter Japie 

aanzwalken. Hij draait zich zo goed en zo kwaad als hij kan om en 

begint aan zijn eigen tocht naar … Ja, waarheen eigenlijk? Even is 

Amandus volledig gedesoriënteerd. Waar is hij ook alweer? Wat doet hij 

hier? Hij moet even denken. Oh ja, hij logeert bij Eric. Maar waar woont 

die ook alweer? Amandus kijkt om zich heen. Hij had nooit zoveel 

moeten drinken. Het is al zo lang geleden dat hij nog dronken is geweest. 

Die kant op. Ja, het is vast die kant op. Amandus bekruipt een licht 

gevoel van paniek. Wat als hij het huis niet meer kan vinden? Och wat, 

dan slaap ik op het station, denkt hij dan stoer. Dat heb ik vroeger zo 

vaak gedaan. 

Amandus is een paar straten ver als de vermoeidheid hem begint te 

overmeesteren. Met zijn ogen gesloten zwalkt hij verder. Zo moe, zo 

moe. Amandus wenst dat hij in zijn warme, zachte bed in Brussel ligt. 

Hij is zo moe. Nog een stap en nog een stap en … Amandus merkt niet 

dat hij gevaarlijk dicht bij de rand van de stoep loopt. Hij merkt niet dat 
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de zwarte gracht ernaast nog maar centimeters van hem verwijderd is. 

Amandus voelt slechts een vreemd soort duizeligheid als zijn lichaam 

die ene stap te ver zet en door de zwaartekracht in het koude water 

getrokken wordt. 

 

32 

 

Zo, nu is hij alleen. Voor het eerst in zijn leven helemaal alleen. En nog 

wel in een vreemd land. Binno klimt op de stoel die voor het hoge raam 

staat en kijkt naar buiten. De rue Bosquet is smal. Hij kijkt zo bij de 

overburen naar binnen. De overbuurvrouw, een jonge Brusselse, is net 

haar ramen aan het wassen. Als ze Binno ziet, zwaait ze vrolijk naar 

hem. Binno zwaait terug. Eventjes voelt hij zich toch niet helemaal 

alleen. Maar dan klimt hij van zijn stoel af en kijkt hij de kamer rond. 

Wat moet hij gaan doen vandaag en morgen? Hij weet het: chips eten! 

Hij haalt de zak chips uit het keukenkastje, loopt ermee naar de tv. Hij 

duwt op de knop en gaat in de fauteuil zitten. Om deze tijd is er altijd 

wel een kinderprogramma op. Wauw, dit is gaaf. 

Na anderhalf uur tv gekeken te hebben, begint het Binno te vervelen. 

Wat nu? Jaaaa, trampoline springen, dat is leuk. Hij begint op het bed te 

springen, terwijl hij naar de grote spiegel aan de muur gekke bekken 

trekt. Maar al snel is de lol eraf. Het is toch allemaal leuker met 

Amandus. En straks moet hij helemaal alleen gaan slapen in deze kamer. 

Wel eng eigenlijk. Ook al heeft hij de deur van binnen op slot gedaan.  

Het appartement van Amandus en Binno is eigenlijk een ‘chambre 

meublée’. Het bestaat uit een woonslaapkamer die gemeubileerd 

verhuurd wordt. Dan is er nog een soort badkamerkeukencombinatie. 

Dat wil zeggen dat er een klein kamertje is met een badkuip en een 

wasbak. Aan de ene kant van de wasbak is een koelkastje geplaatst en 

aan de andere kant een keukenkastje. Op het koelkastje staat een 

tweepits gasfornuisje. Hier moeten Amandus en Binno koken en zich 

wassen. Naar de wc gaan moeten ze op de gang en dan een paar treden 

naar beneden. 

De gemeubileerde kamer is ouderwets ingericht, met een stevige, oude 

tafel met fraai houtsnijwerk, een paar krakende stoelen en een fauteuil, 

een oud, gammel bed, een saaie, lelijke schemerlamp, aan twee muren 

hele grote spiegels en wat aardewerken prulletjes hier en daar verspreid. 

Op de muren zit een soort tapijt en de gordijnen voor de ramen zijn vaal 

verkleurd. Ook al is de oppervlakte van het appartement niet groot, door 

de flinke hoogte van het plafond en de spiegels lijkt het allemaal toch 
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nog redelijke ruim en het reliëf in het midden van het plafond geeft de 

kamer een bepaalde chique. Het geheel straalt een soort Belgische 

aftandse knusheid uit en Amandus en Binno voelen zich er in ieder geval 

thuis. 

De rest van de midddag en die avond kijkt Binno voornamelijk tv. Wat 

moet je anders doen als je opgesloten zit? Hij vindt het niet leuk in zijn 

eentje. Maar hij zal volhouden. Tenslotte is hij een grote jongen. En 

misschien is Amandus morgen al weer heel vroeg terug. Als hij ’s 

avonds onder de wol kruipt, duurt het lang eer Binno in slaap valt. 

Vreemde dromen laten hem om en om draaien in het oude, gammele 

bed. Dromen waarin enge mannen hem proberen gevangen te nemen. 

 

33 

 

“Amandus. Wakker worden, kerel. Als je nu opstaat, kun je nog 

douchen. Ik heb het ontbijt al klaar. Amandus …?” 

Voorzichtig opent Eric die maandagochtend de deur van de logeerkamer 

een beetje. “Amandus …?” 

Als hij om de deur kijkt, ziet hij dat zijn vriend helemaal niet op zijn 

kamer is en dat het bed zelfs nog onbeslapen is. Hij begrijpt er niets van. 

Toen hij gisteravond laat terug kwam nam hij aan dat Amandus al diep 

in slaap in zijn bed lag. 

Eric woont alleen. Hij is vier jaar geleden gescheiden en zijn vrouw 

heeft de kinderen meegenomen. De reden dat zijn vrouw niet meer met 

hem verder wilde was dat Eric een workaholic was en dat is hij nog 

steeds. Ook gisteravond had hij nog een afspraak van het werk. Eric 

houdt van zijn werk. Niet meer dan van zijn vrouw en kinderen. Maar 

het liep gewoon zoals het liep. Hij had het zelf niet eens door in het 

begin. Op een zeker moment was het te laat. Dus nu is hij alleen. En hoe 

leuk hij het ook vindt dat zijn oude vriend op bezoek is, werk is werk, 

afspraak is afspraak. 

Amandus heeft geen briefje achtergelaten. Geen enkele aanwijzing waar 

hij naartoe kan zijn. Eric begint zich een beetje zorgen te maken. Hij 

weet dat Amandus met hem mee wilde naar het lab. En hij weet hoe 

nieuwsgierig hij is naar de uitslag. Nou ja, maar niet gelijk beginnen met 

zorgen maken. Eric besluit in zijn eentje naar het lab te gaan. Hij kan het 

onderzoek alvast in gang zetten en dan zal Amandus wel komen 

opdagen. Hij heeft de sleutel van Erics huis. Eric zal een briefje voor 

hem achterlaten met het telefoonnummer waarop Amandus hem kan 
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bereiken. Er zal wel niets gebeurd zijn. Het is tenslotte een volwassen 

vent. 

 

Als Erics assistent de uitslag aan hem overhandigt en Eric hem leest, 

verzinkt hij een tijd lang in gepeins. Eigenlijk had hij Amandus’ verhaal 

te sterk en onwaarschijnlijk gevonden om waar te zijn. Maar nu moet hij 

de harde waarheid onder ogen zien. Althans, hij heeft hier het bewijs dat 

het bloed dat Amandus hem gegeven heeft, afkomstig is van een kind dat 

niet het syndroom van Down heeft. Meer bewijzen de testresultaten 

feitelijk niet. De rest is nog steeds een verhaal dat Amandus hem heeft 

verteld. Maar hij kent zijn vriend al lang. Amandus zou niet liegen. Eric 

strijkt zich over zijn kale hoofd. Dus wat we hier hebben is een jongetje 

dat er uitziet als een kind met het syndroom van Down dat geen Down 

heeft. En een vader die hardop heeft uitgesproken dat hij dat uiterlijk 

bewerkstelligd heeft. Maar wie moet die chirurg dan geweest zijn? Het 

moet een plastisch chirurg zijn. Dat is wel het meest aannemelijk. De 

kring van plastisch chirurgen is niet zo groot in Nederland. Maar wie 

zegt dat het in Nederland is gedaan? Nou ja, eerst maar eens het kind 

zelf onderzoeken. Dat betekent dat het jongetje uit Brussel gehaald moet 

worden. Maar waar hij zit, weet alleen Amandus. En waar is die? Eric 

begint zich nu toch wel ongerust te maken. Om te beginnen hier in het 

ziekenhuis vragen of Amandus misschien een ongeluk heeft gehad en is 

ingeleverd. En als dat niet zo is, moet hij toch maar contact opnemen 

met de politie. 

 

“Een erg onwaarschijnlijk verhaal, dokter …” 

“Caen. Eric Caen.” 

Het is maandagmiddag als Eric op het politiebureau arriveert. 

“Ik weet het, inspecteur, maar ik ken mijn vriend. Hij vertelt geen 

onzin.” 

“En dat jongetje. Waar is dat nu?” 

“Dat weet ik niet. Ergens in Brussel.” 

“U beschuldigt iemand wel van iets heel afschuwelijks, dokter. En 

degene die u van die afschuwelijke feiten op de hoogte heeft gebracht, is 

spoorloos. Het slachtoffer van het misdrijf moet ‘ergens in Brussel’ 

ronddwalen. U heeft één hele druppel bloed waarmee u uw zaak meent 

te willen bewijzen. Neem me niet kwalijk, maar dit is allemaal wel heel 

dunnetjes. Als u geen arts van het VU ziekenhuis was, zou ik toch eerst 

eens aan uw geestelijke capaciteiten twijfelen.” 
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Eric knikt. “Natuurlijk, ik begrijp u volkomen. En toch weet ik dat wat 

mijn vriend mij heeft verteld, waar moet zijn.” 

De inspecteur denkt een moment na. “Tja, ik kan deze zaak ook niet 

zomaar naast me neerleggen. Ik denk dat we eerst maar eens met de 

genoemde vader van dat jongetje moeten gaan praten. In ieder geval is 

bij ons niets over uw vriend bekend. U kunt aangifte doen van zijn 

verdwijning. Dan wordt daar werk van gemaakt. Verder zal ik contact 

opnemen met het politiebureau in Tiel. Ik zal ze vragen iemand langs te 

sturen bij die heer …” 

“Veldermaat. Barend Veldermaat.” 

 

“Mij een paar vragen stellen? Waarover, als ik vragen mag?” 

Barend staat in de deuropening van zijn woning en kijkt de twee agenten 

aan. 

“Over uw zoon en over uw vrouw. Maar mogen we niet even 

binnenkomen. Dat praat gemakkelijker.” 

Barend vergroot de deuropening gastvrij en laat de agenten langs lopen. 

Hij biedt de twee een stoel aan en gaat zelf achter zijn bureau zitten. 

“Ik denk dat hier sprake is van een vergissing, heren. Ik heb namelijk 

geen zoon en geen vrouw. Dat is te zeggen; ik heb officieel wel een 

vrouw. Zij is alleen een jaar geleden met de noorderzon vertrokken. Ik 

heb nog één keer een kaartje van haar gehad uit Mallorca. Maar 

sindsdien woon ik hier alleen in dit huis.” 

“Dat is vreemd. Wij hebben doorgekregen dat u een zoontje van een jaar 

of vijf, zes heeft.” 

“Hahaha, dat zou ik toch wel weten. Alhoewel, je weet als man 

natuurlijk niet altijd zeker of je niet nog ergens een paar kinderen hebt 

rondlopen.” 

De agenten lachen beleefd mee met Barends grapje. 

“Maar alle gekheid op een stokje. U kunt het bevolkingsregister 

raadplegen. Mijn vrouw en ik hebben nooit een kind gehad. Maar hoe 

komt u aan die informatie en wat zou er precies aan de hand moeten 

zijn?” 

De oudere agent kijkt de jongere aan. Waarom zou hij het niet vertellen? 

Hier is duidelijk sprake van een misverstand of een domme grap. 

Eigenlijk had hij al de balen ervan toen hij de opdracht van zijn chef 

kreeg. Opdracht uit Amsterdam, blablabla. Hij heeft een hekel aan die 

arrogante eikels uit de Randstad. Die menen de enige echte 

politieagenten te zijn. Alsof zij in Tiel niet met de harde misdaad in 

aanraking komen. 
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“De een of andere heeft verteld aan een arts in Amsterdam dat u uw 

zoontje door een chirurg hebt laten verminken of zoiets. En die persoon 

schijnt met uw zoontje naar Brussel te zijn gevlucht. Nu is deze persoon 

zelf vermist. En u zou uw vrouw van het balkon gegooid hebben.” 

“Wat? Welke halvegare vertelt dit soort onzin over mij? Maar ik kan 

jullie wel vertellen dat ik, nadat ze me verlaten heeft, vaak genoeg 

gewenst heb dat ik haar inderdaad van het balkon gegooid had of in ieder 

geval de deur uit had gegooid voor zij er vandoor ging met haar 

tennisleraar. Nou ja, in ieder geval heb ik geen zoon, dus wie deze 

smerige laster heeft verzonnen weet ik niet, maar ik moet zo naar een 

vergadering. Als er verder niets is …” 

De twee agenten staan op. 

“We zullen uiteraard het bevolkingsregister nog even moeten 

raadplegen, maar voor wat ons betreft mogen die Randstadters voortaan 

hun eigen zaakjes opknappen.” 

Barend leidt de twee naar de deur. 

“Mocht er toch nog iets zijn, kom gerust nog even langs. Of bel even.” 

“Bedankt voor uw tijd, meneer Veldermaat.” 

“Heren.” 

Barend glimlacht als de twee agenten in hun auto stappen. Brussel dus. 

 

Barend heeft er destijds bewust voor gekozen de geboorte van Binno niet 

officieel te erkennen of bij het bevolkingsregister aan te geven. Met geld 

kun je ook van alles geregeld krijgen zonder officiële papieren. In feite 

weten maar heel weinigen af van het bestaan van Binno. Natuurlijk werd 

zijn bestaan bekend toen Barend Binno op school deed. Maar de politie 

zal een kind dat officieel niet bestaat niet gaan zoeken op een school. 

Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Dat met Elselien zit Barend echter 

niet zo lekker. Hij weet dat wanneer echt goed gezocht wordt, altijd wel 

een spoortje van een moord gevonden kan worden. Hoe goed alles ook 

weggepoetst lijkt. Natuurlijk was het geen moord. Het was een ongeluk. 

Maar wie zal dat geloven? En Barend heeft er absoluut geen behoefte 

aan dat er in zijn leven rondgesnuffeld gaat worden. Nee, het wordt tijd 

om maar eens uit Nederland weg te trekken. En misschien is Brussel wel 

een leuk plekje om een tijd te spenderen. Jammer van het huis en de 

grond eromheen. Je doet niet zo gemakkelijk afstand van familiebezit. 

Maar het is beter om helemaal schoon schip te maken. En het is een 

kwestie van een flink stuk onder de werkelijke prijs van het huis zitten 

en het zal zo verkocht zijn. Er zullen genoeg geïnteresseerden zijn 
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34 

 

Terwijl in Amsterdam Eric Caen op de deur van de verdwenen Amandus 

klopt, ligt in Brussel een jongetje in een diepe slaap. Als iets aan zijn 

neus kriebelt, veegt Binno instinctief met zijn hand over zijn neus. Hij 

slaapt nog steeds. En weer die kriebel. Op zijn wang. Binno’s hand wrijft 

over zijn wang. Maar ineens begint het binnen in zijn oor te jeuken. 

Binno grijpt met zijn duim en wijsvinger naar zijn ooringang. 

“Aaaaah!!” 

Zijn vingers trekken een bewegend, spartelend iets naar buiten. Binno 

springt op uit bed en slaat wild met zijn armen. 

“Aaah, vies, vies,” gilt hij van schrik en afschuw als hij de smalle lange 

kever met zijn wiebelende antennes over de deken van het bed ziet 

lopen. Maar hij zou geen indiaan zijn als hij deze laffe aanval op zijn 

leven zomaar ongestraft zou laten. Binno springt van het bed en sleurt de 

deken op de grond. De kakkerlak wil zich over het tapijt uit de voeten 

maken, maar de oorlogszuchtige indiaan tilt snel zijn voet op en 

verpletterd het beest al stampend en draaiend tot de stoffelijke resten van 

de aanvaller in het tapijt gemalen zijn. 

Binno weet dat Amandus een spuitbus heeft gekocht tegen de 

kakkerlakken. Amandus heeft nog geen tijd gehad om de bus te 

gebruiken, maar Binno weet gelukkig waar hij staat. Hij pakt een van de 

stoelen en sjouwt hem naar de badkeuken. Daar staat de bus, in het 

kastje dat aan de muur hangt. Binno klimt op de stoel en haalt de 

spuitbus uit het kastje. Amandus had gezegd dat die beesten zich het 

lekkerst voelen waar het warm en vochtig is. Ze zouden onder het bad 

kunnen zitten en achter de ijskast en de kastjes. Binno had niet eens meer 

in bad gedurfd toen hij dat hoorde. Daarom had Amandus die spuitbus 

gekocht. Maar dat was net de dag geweest voor hij naar Amsterdam was 

vertrokken. 

En nu zal Binno die gasten wel eens mores leren. Hij kan niet lezen wat 

er op de spuitbus staat, maar hij kan wel de tekening van de kever 

herkennen. Hij pakt de bus met beide handen vast en duwt met allebei 

zijn duimen op het knopje. 

“Psssssjt.” 

Zo, dat stinkt wel. Binno gaat op zijn knietjes naast het bad zitten. Hij 

weet dat er een plankje los zit. Hij duwt het een beetje opzij, richt de 

spuitbus in het gat en duwt op de drukker. 

“Pssssssssssssssssssjt. Pssssssssssssssssssjt. Pssssssssssssjt.” 
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En nu achter de ijskast. “Pssssssssssssssssssjt. Pssssssssssssssssjt. 

Psssssjt.” 

En een keer gewoon door de lucht. Nieuwsgierig staat Binno daar 

midden in de keuken rond te kijken. D’r gebeurt niks. Hij wil bijna nog 

eens alle plekken doen, als hij vanonder het bad een kakkerlak ziet 

kruipen. En nog een. En nog een. Jee, en vanachter de ijskast komen er 

ook al. Hij moet ze doodmaken. Binno rent naar de kamer en grist een 

van zijn pantoffels vanonder het bed vandaan. Hij rent terug naar de 

keuken en BAM! Die is dood. Het krioelt ondertussen van de kevers; op 

de vloer, op de muren, langs het bad, op de kastjes. En Binno slaat, en 

slaat en slaat. Nog één dood, en nog één. Sommige kevers zijn makkelijk 

te pakken. Ze lijken wel versuft van het gas. Anderen spurten weg 

voordat Binno zijn pantoffel op hun harsens kan laten neerdonderen. De 

kleintjes zijn langzaam. Binno slaat er zo drie achter elkaar dood. PETS, 

BAM, KLETS. Een paar kevers draaien in een cirkeltje rond of blijven 

stil op de plaats zitten. Het is een massacre. Binno moordt om zich heen 

alsof hij in een Nintendospelletje gevaarlijke monsters afschiet. Hij 

geniet van elke rake klap. Na een kwartier links en rechts meppen, is 

geen levende kever meer te zien. En daar staat hij. De vreselijke 

overwinnaar, midden tussen de lijken van zijn verslagen vijanden, met 

zijn pantoffel nog in de aanslag. Maar niets roert zich meer in de 

badkeuken. 

 

Na de glorieuze ochtend die Binno beleefd heeft, volgt helaas een saaie 

middag. Binno verveelt zich helemaal te pletter. Hij ligt op bed en kijkt 

tv. En als dat niet meer boeit, besluit hij een mooie tekening voor 

Amandus te maken. Maar eigenlijk is er allemaal niets aan. De dag duurt 

ook zo lang. Uiteindelijk wordt het avond en Amandus is nog steeds niet 

terug.  

Buiten begint het donker te worden. Al twee uur zit Binno op zijn stoel 

voor het raam. In zijn schoot rust een metalen kom met de lijken van 

tientallen kevertjes. Amandus had toch allang terug moeten zijn. Binno 

maakt zich ongerust. Wat als hij niet meer terug komt? Amandus is de 

enige die hij op dit moment heeft. Amandus heeft hem verteld dat zijn 

moeder heel erg ziek is en dat zijn vader voor haar zorgt. In eerste 

instantie was Binno in een soort shock geweest. Maar hij wilde het 

verhaal van Amandus graag geloven. Dus geloofde hij het.  

Hij miste zijn vader best wel. De laatste tijd waren ze goede vrienden 

geworden. Tot die vreselijke nacht. Binno begrijpt niet wat er die nacht 

is gebeurd. Dat zijn mamma hem ineens pijn wilde doen. Maar pappa 
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had gezegd dat het allemaal wel goed zou komen. Binno was overstuur 

geweest toen hij na het ongeluk naar het huis van Amandus was gelopen. 

Maar nu kan hij niet geloven dat zijn vader zijn moeder kwaad had 

willen doen of zijn moeder hem. Het was allemaal een ongeluk geweest.  

De eerste dagen was Binno apathisch. Maar na een tijdje was hij een 

beetje beginnen bij te komen. Amandus had hem afgeleid van het 

vreselijke drama. Ze hadden de hele tijd leuke dingen gedaan. En Binno 

was ook heel erg onder de indruk van die nieuwe stad. Na een aantal 

maanden was hij zelfs zo van Amandus en van het leven in Brussel gaan 

houden dat het leek alsof Amandus zijn nieuwe vader was geworden en 

dat dit nu zijn leven was. 

 

Zou hij aan de conciërge gaan vragen of die weet waar Amandus is? 

Nee, nog maar niet. Misschien komt hij zo. Binno gaapt. Hij begint moe 

te worden. Hij kijkt naar de kom die in zijn schoot rust. Hij wil zo graag 

Amandus laten zien wat hij gepresteerd heeft die dag. Amandus zal trots 

op hem zijn. Zijn vader zou trots op hem zijn als hij het wist. Binno wil 

naar huis. Waarom mag hij niet naar huis? Hij kan pappa toch helpen 

mamma te verzorgen. Hij wil naar zijn vader en zijn moeder. Ineens 

heeft hij heimwee als hij nog niet heeft gehad hier in Brussel. Zijn vader 

en zijn moeder houden toch van hem. Misschien is het zijn schuld dat 

zijn moeder ziek is. Ze hebben hem weggestuurd, naar Brussel. Omdat 

hij te lelijk is en te dom. Zachtjes begint Binno te huilen terwijl hij zijn 

dikke tong tussen zijn lippen door naar buiten steekt. Hij klimt met de 

kom in zijn handen van de stoel af en loopt naar de badkeuken. Hij tilt de 

klep van de vuilnisbak op en gooit alle kevertjes erin. Dan gaat hij op 

bed liggen. Het duurt niet lang eer hij in slaap valt. 

 

35 

 

Voor de tweede keer wordt Binno helemaal alleen wakker in de grote 

stad. Amandus zal vandaag vast komen. Hij moet vandaag komen. Hij 

zei dat hij er maandag weer zou zijn. En nu is het al dinsdag. Binno is er 

niet helemaal gerust op. Hij stapt uit bed en loopt naar de badkeuken. 

Als hij aan de grote veldslag van gisteren denkt, glimlacht hij. Dat was 

pas een gevecht. Misschien had hij de kevers toch moeten bewaren om 

aan Amandus te laten zien. Hij pakt een pot jam uit de koelkast en 

smeert onhandig een boterham voor zijn ontbijt.  

Als Binno zijn boterham en zijn glas melk op heeft, loopt hij een paar 

minuten doelloos rond. Bij zij nieuwe trapauto blijft hij staan. Hij mag 
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natuurlijk niet naar buiten. Hij moet wachten tot Amandus terug is. Maar 

hier in huis is het te klein om met zijn trapauto te rijden. Eigenlijk is dit 

toch niet eerlijk, denkt Binno. Nu heeft hij zo’n mooi cadeau voor zijn 

verjaardag gekregen en hij kan er niet mee spelen. Da’s niet leuk. En die 

stomme Amandus blijft maar weg. Terwijl hij had gezegd dat hij terug 

zou komen. Dan is het toch niet Binno’s schuld als hij met zijn 

verjaardagscadeau wil spelen. 

Voorzichtig sjort Binno zijn trapauto tree voor tree naar beneden. Hij 

duwt hem door het halletje, opent de grote voordeur, nog twee treden en 

hij staat buiten. Hij moet er helemaal van hijgen. Maar eindelijk is hij 

vrij. Hij ademt de Brusselse lucht in. Een jongen en zijn trapauto, op 

avontuur in de stad. Ja, hij heeft er volop zin in. Binno weet al waarheen 

hij gaat. Naar beneden natuurlijk. Hij stapt fier in zijn auto en begint de 

pedalen te bewegen. Als hij aan het einde van de straat komt, stopt hij. 

Natuurlijk mag hij niet zonder Amandus van de stoep af. Maar als hij 

alleen maar op de stoep blijft, kan hij niet naar beneden, de berg af, de 

stad in. Dan maakt hij gewoon een rondje. En dat is niet wat hij wil. Om 

zijn schuldgevoel een beetje af te kopen, belooft hij zichzelf plechtig dat 

hij heel goed zal uitkijken. 

Met de hand op de rembeugel laat Binno zijn auto de zachte hellende 

straat afrollen. Mensen die hem passeren, kijken hem verbaasd na. Ja, 

kijken jullie maar, denkt Binno. Jullie zien dat ik helemaal alleen ben en 

dat ik niks niet bang ben. En ze vinden allemaal mijn auto prachtig en 

vinden dat ik hartstikke goed kan rijden. Ik ben de beste racechauffeur 

van de wereld. Vroem, vrrrroem, vrrrrrroem. Af en toe slalomt hij om 

denkbeeldige boompjes heen. Dan weer stopt hij abrupt alsof hij moet 

remmen voor een voorligger. Binno gaat helemaal op in zijn rit. Jee, wat 

gaan die wielen soepel.  

Ja, dat is een goed idee, denkt Binno plots, ik ga naar Manneken Pis. Ik 

ga hem mijn raceauto laten zien. IJverig gooit hij er een hogere 

versnelling in. Hij gaat zelfs zo hard dat zijn beentjes de draaiingen bijna 

niet kunnen bijhouden. Een deftige Brusselse dame moet aan de kant 

springen en scheldt hem kwaad na. Maar goed dat Binno geen Frans 

verstaat. Ah, hij is in de buurt. Nu is het niet ver meer. En ja, daar staat 

het manneken. Binno rijdt er vol trots naartoe en trekt dan aan zijn rem. 

Dit is de eerste keer dat hij helemaal alleen vis à vis met het bronzen 

ventje staat. Da’s nogal wat. Hij is hier helemaal alleen naartoe komen 

rijden van de rue Bosquet. Oei, ineens realiseert Binno zich dat hij ook 

nog helemaal terug moet. En dat zal niet zo gemakkelijk gaan. Want dat 

betekent dat hij bergop moet. Nu lijkt het ineens wel heel erg ver. Toen 
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hij naar beneden reed, had hij zich geen moment bedacht dat hij ook 

weer terug omhoog moest. 

 

Het is dinsdagnamiddag als dokter Caen zijn Mercedes de ondergrondse 

parkeergarage van hotel Residence la Source, nabij de Avenue Louise, 

binnen rijdt. Van de politie kun je niks verwachten, denkt Eric. Eén 

telefoontje naar het politiebureau van Tiel en een paar uur later bellen ze 

terug dat Veldermaat helemaal geen zoontje heeft. Eric Caen gelooft er 

niets van. Als die vent doortrapt genoeg is om zoiets met zijn eigen kind 

uit te spoken zonder dat iemand iets merkt en zijn vrouw kan 

vermoorden zonder dat hij gepakt wordt, is hij ook slim genoeg om die 

lokale agentjes te beduvelen. En er moet gewoon iets ongelooflijk fout 

zitten. Anders was Amandus niet spoorloos verdwenen de dag voordat 

hij de uitslag van de test zou krijgen en naar de politie zou zijn gestapt. 

Die Veldermaat moet hem te pakken hebben gekregen. Of handlangers 

van hem. Natuurlijk is Eric er niet helemaal gerust op dat hijzelf buiten 

schot blijft, want waarschijnlijk weten ze nu ook dat hij het bloed heeft 

laten onderzoeken en dat hij naar de politie is gegaan. Misschien weten 

ze zelfs dat hij nu hier in Brussel is. Van de andere kant; misschien zijn 

ze in slaap gesust omdat de politie de zaak heeft geseponeerd. Eric hoopt 

maar dat hij niet gevolgd is. En hij hoopt dat hij dat jongetje kan vinden. 

Maar het is zoeken naar de beroemde naald in de hooiberg. Eric heeft 

geen flauw idee waar te zoeken of waar te beginnen. Hij heeft een 

weekje vrij genomen. Maar zelfs al had hij een jaar, Brussel is een grote 

stad. Het enige waarop Eric te werk kan gaan, is dat Binno op een kind 

met het syndroom van Down lijkt. Hij heeft een oude foto van Amandus. 

Daarmee kan hij rondgaan. In de winkels en cafés vragen of iemand zich 

herinnert Amandus en een klein jongetje met het syndroom van Down 

gezien te hebben. Naar de politie wil Eric niet gaan. Daar heeft hij geen 

vertrouwen in. En posters ophangen in de stad lijkt hem ook geen goed 

idee. Mocht Veldermaat ook op zoek zijn naar zijn zoontje, dan zal hij 

via het telefoonnummer op de posters Eric weten te vinden. En in die 

confrontatie heeft Eric beslist geen zin. Al zou hij Veldermaat als hij 

hem in zijn handen zou kunnen krijgen wel willen vermoorden. Maar ja, 

hij is maar een gewone man en die Veldermaat is een gevaarlijke 

maniak. 

 

Op datzelfde moment staat Barend Veldermaat aan de balie van hotel 

The Residence Parnasse. Twaalfhonderd euro per nacht gaat de kamer 

kosten die Barend voorlopig gaat bewonen. Nou ja, kamer. Het is eerder 
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een heel appartement. Met alle chique en service die hij voor die prijs 

kan verwachten. Tenslotte heeft Barend er zijn huis voor opgegeven. En 

privacy is hier gewaarborgd. Niemand zal hem op deze plek vinden. 

Vanavond zal hij zich baden in de volledige luxe van het hotel. 

“Ik wil vanavond wat vrouwelijk gezelschap,” geeft Barend bij het 

aannemen van de sleutel van zijn suite te kennen aan de geüniformeerde 

man achter de hotelbalie. 

Deze knikt slechts. Hij weet waar hij een dame die gepast is voor de 

gasten van zijn hotel vandaan moet halen. Niets dan het beste en niets 

dan discretie. De heer zal deze avond en nacht geen reden tot klagen 

hebben. De dames die hier komen hebben klasse. 

Barend gooit zijn colbert op het bed. Hij loopt naar het raam en kijkt 

naar buiten. Het hotel staat vlak bij de gebouwen van de Europese Unie.  

 

36 

 

Het gaat niet. Binno stapt uit zijn auto. Hij krijgt hem niet tegen deze 

berg omhoog getrapt. Zijn beentjes zijn niet sterk genoeg. Was Amandus 

maar hier. Die kon hem en zijn auto samen optillen en naar boven 

dragen. Maar Amandus is er niet. Misschien had hij toch moeten 

luisteren en binnen moeten blijven. Was hij maar thuis. Maar de rue 

Bosquet is nog zo ver. En hij is al zo moe. Misschien moet hij maar even 

uitrusten. 

 

“Ge moet uw ogen altijd open houden. En ge moet snel zijn. Eropaf en 

actie.” 

Guillaume stuurt zijn Peugot soepel de bocht om. 

“Daar!” Emile draait half om in zijn stoel. “Arrêt.” 

Guillaume stopt en volgt Emiles blik. Een klein jongetje met een 

trapauto. 

“Een mongooltje. Dat hebben we nog nooit gehad,” roept Emile 

opgewonden. “Wat doet zo’n jong hier alleen? Allee, heb ik mijn ogen 

open gehouden of heb ik ze in mijn zak gestoken?” vraagt Emile trots. 

“Kom op, rij langs hem. We moeten snel zijn, gelijk ge zeid.” 

Guillaume doet wat zijn broer voorstelt en rijdt de Peugot aan de 

stoeprand naast Binno. 

“Waar moet gij heen, ventje?” 

Binno kijkt naar de man die zijn hoofd uit het raam van zijn auto heeft 

gestoken. Amandus heeft hem op het hart gedrukt dat hij niet met 

vreemden mag praten. Dus zegt hij niks. 
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“Da’s een fraaie automobiel, die ge daar hebt,” zegt Guillaume 

vriendelijk. “Daar zijt ge zeker fier op. Hebt ge die van uw papa 

gekregen?” 

Binno weet niet wat hij moet doen. Deze man lijkt heel aardig. Hij knikt 

nee. 

“Dan zeker van uw mama.” Binno knikt weer nee. “Van Amandus.” 

Guillaume lacht. “Ah, van Amandus. Maar da’s toevallig. Die kennen 

we, hee Emile?” 

Binno kijkt ervan op. Kennen deze mannen Amandus? 

“Moet ge nog ver? Het is wel zwaar zo de berg op te moeten met uw 

auto. Hij wil zeker niet meer starten. Zullen we u een lift geven? Hoe 

heet ge, ventje?” 

“Binno.” 

“Allez zeg, Emile, da’s de kleine Binno. Daar heeft Amandus ons zoveel 

van verteld.” 

Guillaume stapt uit de auto en gaat voor Binno staan. Hij is niet al te 

groot, netjes gekleed in een beige pak met een lichtblauw poloshirt, met 

kort, donkerblond haar en een zongebruind gezicht. Hij bukt zich en 

reikt Binno zijn hand. “Ik ben Guillaume, een goede vriend van 

Amandus. Kom, we laden uw schone auto in onze auto. Dan brengen we 

u terug naar Amandus.” 

Emile is ook uitgestapt. Hij is langer dan zijn broer. En smaller. Hij heeft 

een kort, donker kapsel met blonde plukken. Hij is helemaal in het zwart 

gekleed op een lange paarse gabardine na. Evenals Guillaume is zijn 

gezicht gekleurd door de zon. 

Binno twijfelt. Eigenlijk mag hij niet mee met vreemden. Maar als deze 

meneren Amandus kennen, zijn ze dus geen vreemden. En daarbij is hij 

zo moe. Het zou wel heel erg fijn zijn als zij hem naar huis zouden 

brengen. 

Guillaume doet de kofferdeksel van de Peugot open en tilt Binno’s 

trapauto erin. Dan opent hij het achterportier en wenkt hij Binno in te 

stappen.  

 

37 

 

Guillaume rijdt over de Boulevard des Régentes in de richting van het 

Palais de Justice. Emile zit half gedraaid in de passagiersstoel naar Binno 

te kijken. Binno zit op de achterbank en kijkt naar buiten. 

“Zeg, manneke, vindt gij het leuk om u te laten aftrekken?” 

Binno begrijpt de vraag niet. “Aftrekken?” 
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“Ja, uw foto te laten aftrekken. Uw foto laten nemen.” 

Binno begrijpt het. 

“Oh.” 

Dan schudt hij nee met zijn hoofd. In feite heeft nog nooit iemand een 

foto van hem gemaakt. Maar het lijkt hem ook niks. Zoals hij er uitziet. 

Waarom zou hij dat op een foto laten zetten? Thuis, op de 

schoorsteenmantel, stond wel een foto van pappa en mamma, genomen 

op een van hun verre reizen. Maar hem hadden ze nooit gefotografeerd. 

“Ach, kom nu, da’s toch leuk om uzelf te laten aftrekken. Hee, 

Guillaume?” 

Guillaume knikt. “Ja, in de spiegel ziet ge uzelf niet behoorlijk gelijk ge 

bent. Op een foto, da’s anders, Binno. Daar ziet ge u van een afstand. 

Gelijk de andere mensen u zien.” 

Binno denkt na. Dat zou hij wel eens willen meemaken; zichzelf zien 

zoals de anderen hem zien. Misschien zou hij dan kunnen begrijpen 

waarom de mensen soms zo naar op hem reageren. 

“Daar, daar is de straat waar ik woon.” 

Binno hoopt maar dat Amandus er ondertussen al is. Gelukkig heeft hij 

zijn eigen sleutels. De twee mannen lopen achter Binno de trap omhoog. 

Emile draagt de trapauto. 

Nee, Amandus is er nog steeds niet. Binno kijkt sip. 

“Luister eens, Binno.” Guillaume gaat in de fauteuil zitten. Hij pakt 

Binno’s hand en trekt hem naar zich toe. “Gij zijt al een grote jongen, 

nietwaar?” 

Binno knikt. 

“En Amandus, zorgt die goed voor u?” 

Binno knikt weer. 

“Zoudt ge uw Amandus dan niet eens een plezier willen doen?” 

Binno weet niet waar Guillaume naartoe wil. 

“Zullen wij samen Amandus een cadeau doen? Luister, als gij wat voor 

ons doet, dan geven wij u daar geld voor. Veel geld. Dan kunt gij daar 

Amandus een heel mooi presentje van kopen. En wij geven u ook nog 

een hele mooie foto van uzelf. In een lijstje. Dan kunt ge die hier in uw 

huisje neerzetten en dan kan Amandus er elke dag naar kijken. Dat zal 

hij toch tof vinden, denkt ge niet?” 

“Maar dan moet ge nu met ons meekomen,” vult Emile aan. “We hebben 

niet veel tijd. En we laten voor Amandus wel een briefke achter met ons 

adres. Dan kan hij u daar vinden, mocht hij terugkomen.” 

“En het enige dat ge moet doen,” gaat Guillaume weer verder, “is uzelf 

zijn. Wij willen u namelijk fotograferen.” 
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Binno kijkt verbaasd. Krijgt hij daar geld voor? 

“Ja, want weet ge, Binno, Emile en ik zijn fotografen. Wij maken foto’s 

voor in die boekskes die ge in de winkel ziet liggen en van die hele grote 

foto’s die ge op straat ziet hangen. Die hebt ge vast al eens gezien. Van 

die mooie mannen en vrouwen en kinderen die mooie kleren dragen. 

Begrijpt ge?” 

Nu is Binno helemaal verbaasd. Hij is toch lelijk?! 

“Maar ik … ik ben niet mooi,” stottert hij. 

“Hahaha,” lacht Guillaume. “Ventje toch, gij zijt prachtig. Gij zijt 

precies wat wij nodig hebben. Wij vinden u wondermooi.” Hij pakt 

Binno’s kin met zijn hand vast. “Die ogen van u, die blik. Niet dan, 

Emile?” 

Emile gaat op zijn hurken naast Binno zitten. “Super. Werkelijk super.” 

Binno vindt het maar gek. 

“Maar ik ben … een mongooltje …” 

“En precies daarom zijt ge zo mooi. Gij zijt eerlijk. Uw gezicht liegt niet. 

Mongooltjes zijn wat ze zijn. Ze zijn eerlijk. De mensen zullen uw foto 

zien en zeggen; als die Binno een onderbroek van Marc Cherlaine 

aanheeft, dan moet dat wel een fantastische onderbroek zijn. Natuurlijk, 

die onderbroek past hem niet. Die moet van zijn vader zijn. Maar die 

jongen heeft natuurlijk ook een fantastische en eerlijke vader. Wie houdt 

er nu niet van mongooltjes?” 

Binno wil nog antwoorden: ‘mijn pappa en mamma’, maar die hielden 

uiteindelijk toch wel van hem. 

“Het kost maar vanmiddag en vanavond. Vannacht blijft ge bij ons 

slapen en morgenvroeg brengen we u terug naar hier. Met een stapel 

geld. En oh ja, uw trapautomobiel komt ook op de foto. Wat zegt ge 

daarvan?” 

Binno kijkt naar zijn trapauto. Op die auto is hij trots. Als hij daarmee op 

de foto komt, moet het wel een mooie foto worden. Binno knikt. 

Emile klapt in zijn handen. “Fantastisch, fantastisch. Dit wordt een 

knaller, Guillaume. Ik zie het helemaal voor me. Dit gaat heel wat tumult 

opleveren. Protesten, boycots, censuur. Waanzinnig. Deze campagne 

wordt een daverend succes.” 

Guillaume krabbelt snel een briefje voor Amandus waarop hun 

telefoonnummer staat. Hij legt het op de tafel zodat Amandus het kan 

vinden, mocht hij terug komen. Wanneer hij de deur achter zich dicht 

trekt, merkt hij niet dat het briefje door de tocht van de tafel waait en 

onder het bed terecht komt. 
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“Dit noemt men een studio, Binno. Hier maken wij onze foto’s. En dit is 

onze lieftallige assistente, Marie-Louise. Zij zal voor u zorgen. Als ge 

dorst hebt of honger, vraagt het haar maar. Dit is Hildo, onze visagist. 

Hij zal een beetje poeder op uw neus doen, zodat ge mooi zijt op de foto 

en uw neuske niet blinkt. En al die lampen die ge ziet, zullen straks 

zorgen dat we u goed kunnen zien. Alles okee?” 

Binno geloofd dat alles wel okee is. Guillaume en Emile zijn aardig en 

Marie-Louise lijkt hem ook wel aardig. Hij vindt het allemaal wel een 

beetje vreemd. Al die aandacht voor hem. Al die mensen die met hem 

bezig gaan. Alleen om een foto te maken. En die enorm grote lampen op 

lange poten met gekke parapluutjes. Zou het hierbinnen kunnen regenen? 

“Goed, Marie-Louise, neemt gij onze Binno mee naar de kleedkamer?” 

Marie-Louise pakt Binno’s hand. “Gaat ge mee? We gaan u klaar maken 

voor de foto.” 

Ondertussen neemt Guillaume Emile apart. “Luister, ik zie humor. Ik zie 

overdrijving. Godverdomme, dat jong is een mongooltje, daar moeten 

we alles zien uit te halen wat mogelijk is. Ik zie lekkere wijven. Ik zie 

seks. Die grieten moeten hem behandelen alsof hij een supermacho is. 

Niks zielig doen. Denk beachboy, denk partyanimal, denk een toffe vent 

van achttien. Enfin, we gaan gewoon beginnen. Ik heb van de andere set 

een paar meiden gecharterd. We beginnen knalgeel. Gooi de filters 

d’rop. Ge weet dat we voor morgen alles gedaan moeten hebben. En ik 

weet nu al dat die foto die we nodig hebben in de camera zit. We hoeven 

‘m d’r alleen maar uit te halen.” 

“Ah, daar is onze held. Notre héro. Bravo, Binno. Jongens, applaus.” 

Guillaume begint in zijn handen te klappen. 

Binno komt verlegen de studio binnen. Hij draagt een veel te grote, roze 

badmantel die ruim op de vloer hangt en achter hem aan sleept. Binno 

krijgt het rood op zijn wangen als al die grote mensen in de studio voor 

hem beginnen te klappen. 

“Allee, Binno, daar staat uw automobiel. Doet uw mantel uit en stapt er 

eens in.” 

Binno laat schuchter zijn badmantel op de grond vallen. Emile fluit 

tussen zijn tanden. Binno staat daar met een veel te grote, trendy 

herenonderbroek aan en een paar bretels over zijn schouders om ze 

omhoog te houden. Marie-louise neemt hem mee naar de trapauto, die al 

geïnstalleerd staat. Er hangt een grote, brede rol fotopapier van hoog aan 

de muur tot op de grond. Daar staat de rode auto op. Grote lampen met 

filters kleuren de achtergrond knalgeel. 
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Binno stapt met zijn ene been in het gat van de trapauto en met zijn 

andere been. Dan wil hij gaan zitten. 

“Neenee, lieve jongen,” roept Guillaume. “Ge moet staan. Anders zien 

we die schoone onderbroek niet. Marie-Louise doet ‘m die bretels eens 

af.” 

“Houdt die broek maar goed met uw handen omhoog,” zegt Marie-

Louise met een vriendelijke lach naar Binno. 

“Allee, nu de dames,” roept Guillaume. 

Meteen lopen  drie meiden in pikante lingerie naar Binno toe. 

“Meisjes, deze knappe jongen is hot. Hij is rijk, hij is de bezitter van 

deze vuurrode, flitsende, bolide, die makkelijk tweehonderdvijftig haalt. 

Deze jongen maakt jullie helemaal heet. En waarom? Omdat hij 

waanzinnig rijk is, omdat hij waanzinnig sexy is, omdat hij een goddelijk 

lijf en een supermooie kop heeft. En vooral, dames, vooral omdat hij een 

onderbroek draagt van Marc Cherlaine.” 

De meiden giechelen. Ze zijn gewend te verleiden en verleid te worden. 

Alleen, met zo’n gek, klein wurmpie als Binno hebben ze nog nooit 

geposeerd. 

“Binno, ge hoort het. Deze prachtige dames willen allemaal uw 

vriendinneke zijn. Hebt ge al een vriendinneke?” 

Binno denkt aan zusje. Nee, da’s zijn zusje. Dat is wat anders. Ja, hij 

herinnert zich heel vaag het gezicht van een ander meisje. Ook zoals hij, 

met het syndroom van Down. Maar het lijkt eerder een droom. De 

herinnering is zo vaag. Vaak denkt hij dat hij het zich maar verbeeld 

heeft. 

“Gij hebt toch zeker wel een vriendinneke?” Eén van de meiden in 

lingerie kietelt Binno onder zijn kin. Deze schudt verlegen met zijn 

hoofd. “Mag ik dan uw vriendinneke zijn?” Ze kust Binno op zijn wang. 

“En ik dan?” vraagt een andere meid en kust hem op de andere wang. 

“En ik zeker toch,” en weer wordt hij gekust. Binno weet niet meer waar 

hij kijken moet. 

“Ja prachtig, dames.” Guillaume heeft ondertussen al een serie foto’s 

geschoten zonder dat Binno het nog door heeft. 

“Binno, kunt ge de spierballen van uw rechterarm eens aanspannen. En 

stoer kijken, ja, helemaal prachtig. Chantal, geef  onze krachtpatsen een 

lik over zijn wang. Niet schrikken Binno. Ze zal u niet bijten. Dionne, 

kunt ge op de grond voor hem gaan liggen. Gij wilt niets liever dan die 

onderbroek van zijn billen trekken. En Desiree, gij wilt in die billen 

bijten.” 
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De geroutineerde modellen nemen hun poses in. En Binno, in het 

midden, geniet ervan. Hij lacht en kijkt stoer en kijkt sip en hij draait 

rechts om en links om en met elke nieuwe pose wordt hij 

zelfverzekerder. 

“Gij zijt bijzonder fotogeniek, Bin,” roept Guillaume naar hem. “Super, 

tres bien, merveilleux, superbe, fantastique.” 

En inderdaad, iedereen ziet het; Binno straalt. Zijn Downgezichtje werkt 

bijzonder fotogeniek en zijn twinkelende oogjes en vrolijke lach werken 

aanstekelijk op de hele crew. De vrouwelijke modellen raken helemaal 

verliefd op dit schattige jochie. Af en toe steekt Binno demonstratief zijn 

tong uit. 

“Wacht, een close-up, een zoen op die tong. Desiree, een kus op Binno’s 

tong.” 

Binno vindt het wel een beetje gek, maar eigenlijk helemaal niet vies. 

Hij schatert het uit nadat Desiree hem gekust heeft. “Hihihi, dat kietelt.” 

“En nu, Binno, gaat ge op de kap van uw auto liggen. Kunt ge dat? Leo, 

Jean, rode filters, nu! Binno, ge zijt schitterend. Ge doet het fantastisch, 

jongen." 

Guillaume steekt zijn duim omhoog. Binno glundert. Hij stapt trots uit 

zijn trapauto, maar let daarbij niet goed op zijn te grote onderbroek. Per 

ongeluk laat hij zijn broek uit zijn handen glippen, zodat die naar 

beneden zakt en Binno struikelend vanuit de auto op de grond rolt. Het is 

zo’n komisch gezicht dat iedereen in de studio moet lachen. En Binno, 

na bekomen te zijn van de eerste schrik, lacht het hardst. Chantal, het 

model dat Binno de eerste kus gaf, helpt hem omhoog. 

“Hij heeft geen ballen. Binno wat is er met uw balletjes gebeurd?” vraagt 

Emile als hij ziet dat Binno slechts een slap zakje in zijn kruis heeft 

hangen. Binno trekt razendsnel de onderbroek omhoog. Guillaume, die 

ziet dat Binno zich geneert, reageert snel door in zijn handen te klappen 

en te roepen: “Allee, allee, genoeg plezier. We gaan door. Binno, op de 

kap, alstublieft. Bertus, een sigaar. En een glas congnac.” 

Bertus heeft geen idee waar hij zo snel het gevraagde vandaan moet 

halen. Maar hij weet dat hij betaald wordt om pijlsnel te doen wat 

Guillaume wil, dus hij rent de studio uit op zoek naar een sigaar en een 

glas cognac. Tien minuten later is Bertus terug en staat Binno met een 

dikke sigaar in zijn mond en een glas cognac in zijn hand, omgeven door 

vrouwelijk schoon in schaarse dracht, naast zijn bolide. 

“D’Accord, jonges, we hebben ‘m. De foto is gemaakt. Dat weet ik. We 

hoeven hem er alleen nog uit te zoeken. U hebt allemaal fantastisch 

gewerkt. Gedaan. Omkleden en ik verwacht u om acht uur bij mij thuis. 
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Dan gaan we ons succes vieren. Binno, gij zijt de eregast. Ge zult wel 

honger hebben na zo hard gewerkt te hebben. Vond ge het wel leuk?” 

Binno knikt enthousiast. “Heel leuk.” 

“Gaat maar met Marie-Louise mee om u om te kleden. We gaan naar een 

restaurant en daarna gaan we limonade drinken en chips eten en dansen 

tot laat. Hebt ge daar zin in?” 

Binno ziet het helemaal zitten. Hij is nog nooit op een feest geweest. 

 

“Op de tafel met hem, de redder van onze Cherlainecampagne, hahaha.” 

Binno wordt bovenop een tafel getild. Emile rukt een zak Nibbits open 

en gooit de inhoud als confetti in de lucht boven Binno. 

“Hoerrraaaa,” roept Binno, “ik ben de redder van de sjellijnkappaje.” 

Chantal rukt hem van de tafel en duwt hem met zijn neus in haar volle 

boezem. “En ge zijt een lekker ding,” roept ze lachend. 

Een uur later is het feest in volle gang. 

“Lijntje, iemand een lijntje?” Emile kijkt met zijn neus wit van de 

poeder de woonkamer rond. Zijn ogen hangen half dicht. Desiree en 

Dionne stoppen met dansen en voegen zich begerig bij Emile, die 

onderuit gezakt op de bank hangt. 

“Wat een geile villa hebt gij,” slijmt Desiree, terwijl ze zich tegen Emile 

aanwrijft. 

“Ja, hebt ge ook een bijzondere slaapkamer, hmmm?” vraagt Dionne, 

terwijl haar hand langs Emiles been naar zijn kruis toeschuift. 

“Allee, nondeju, oprotten stomme kutwijven!” Emile duwt de meiden 

ruw opzij. 

“Hela, hela, ge hoeft niet gelijk zo bot te doen,” protesteert Dionne 

beledigd. 

“Fuck you,” antwoordt Emile. Hij hijst zich van de bank en zwalkt weg 

van de twee aanrandsters. 

“ Houdt uw broer niet van vrouwen misschien?” vraagt Dionne aan 

Guillaume, terwijl ze hem omhelst en een kwaaie blik op zijn broer 

werpt. 

“Ach, broertje kan niet zo goed tegen drank en al die rotzooi die hij 

gebruikt. Morgen is ‘ie weer okee.” 

“Zeg, wordt uw ster niet een beetje moe?” 

Guillaume volgt Dionnes blik. Hij ziet dat Binno staat te gapen en in zijn 

ogen wrijft. “Marie-Louise, brengt gij hem naar bed?” 

Marie-Louise stopt haar gesprek met Hildo. Ze loopt naar Binno toe en 

pakt hem bij de hand. “Kom maar mee, ventje. We gaan u in bed 

stoppen.” 
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Marie-Louise weet waar de slaapkamer van Guillaume is. Ze heeft vaak 

genoeg met hem het bed gedeeld. In feite had ze graag veel meer met 

hem gedeeld. Maar Guillaume is niet trouw aan één vrouw, dat heeft ze 

telkens weer beleefd in de tijd dat ze voor hem werkt. Natuurlijk, ze is 

verliefd op haar baas. En zo lang dat zo is, zal ze geen andere man 

aankijken. Ze droomt er af en toe van dat ze een kind met Guillaume 

heeft. Maar dat is wel het laatste dat ervan zal komen. Guillaume wil 

geen kinderen. Al is hij er nog zo goed mee. Ach, het is die supersnelle 

wereld waarin ze leven. Guillaume is bang dat hij zijn snelheid en zijn 

drive zal kwijtraken als hij zich bindt. “Vastigheid is de dood voor de 

creativiteit,” had hij eens tegen haar gezegd. 

“Zo, Binnoke, gaat hier maar lekker slapen.” 

Marie-Louise heeft Binno uitgekleed en in bed gestopt. Als hij zijn ogen 

dicht doet, kijkt ze nog een hele tijd naar hem. Ze zou er alles voor over 

hebben als dit het kind van haar en Guillaume zou kunnen zijn. Zelfs al 

is hij een mongooltje. Eigenlijk vindt ze Binno bijzonder intelligent voor 

een mongooltje. Het is dat alle trekken van zijn gezicht erop wijzen dat 

hij het syndroom van Down heeft, anders zou je het helemaal niet 

denken. Ze buigt zich over Binno heen en bekijkt zijn gezicht van 

dichtbij. Vreemd, ze weet niet wat er is, maar ze heeft het gevoel dat er 

iets niet helemaal klopt. Alsof er iets mist in Binno’s gezicht. Of 

misschien is er iets aanwezig dat er niet behoort te zijn. Ach, onzin, 

denkt ze. Ze schudt het idee van zich af en gaat weer rechtop staan. Ja, 

het moest haar kind zijn. En dat van Guillaume. Onwillekeurig zucht ze. 

Waarom doen mannen toch altijd zo moeilijk? 

 

Heel langzaam trekt Emile de dekens van Binno weg. De aders op zijn 

slapen kloppen. Zijn ogen staan wijd open gesperd van de drugs en van 

wat er zich in zijn brein afspeelt. Hij ademt zwaar. Als hij de dekens 

helemaal teruggeslagen heeft en Binno daar helemaal naakt en onbedekt 

in het grote bed ligt, houdt hij een paar tellen zijn adem in. Dan ontdoet 

hij zich snel van zijn zwarte kleding tot hij zelf ook helemaal naakt is. 

Hij knielt naast het bed en staart als in trance naar Binno’s kruis. 

Emiles hand beweegt trillend naar de lege balzak, waarop het kleine 

jongenspiemeltje rust. Maar hij stopt vlakbij en raakt niets aan. Hij trekt 

zijn hand terug en buigt zijn hoofd nu in de richting van Binno’s kruis. 

Heel langzaam. De aders in zijn nek kloppen nog harder dan die op zijn 

hoofd als hij met zijn mond tot bij Binno’s zakje komt. Emile opent traag 

zijn mond, raakt met zijn lippen het vlezen zakje aan en slurpt het 
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voorzichtig beetje voor beetje naar binnen, totdat het dunne vlees warm 

zijn mond vult. 

“Zo meisjes, stil nu. Ons ventje zal vast slapen. We kijken even en dan 

gaan we daarnaast naar onze logeerkamer. Als jullie …” 

Guillaume staat met Desiree en Dionne in de deuropening van 

Guillaumes slaapkamer als hij ineens stilvalt. De twee meiden kijken 

elkaar aan. 

“Wel godverdomme! Ik had het kunnen weten.” 

Guillaume stormt op zijn broer af en rukt hem van het bed weg. Deze 

valt op de grond en kijkt zijn broer met schrik en schaamte aan. 

“Wegwezen gij! Godnondeju, Emile. Hoe vaak heb ik u niet gezegd dat 

ge dit moet laten. Straks steekt ge in de bak. En houd die vuile troep uit 

uw lichaam. Gij kunt daar niet tegen.” 

Binno wordt van het geschreeuw wakker. Hij zit met grote ogen rechtop 

in het bed. 

“En gij twee,” richt Guillaume zich nu tot de twee meiden, “denkt d’raan 

dat gij niks gezien hebt. Als gij ook maar één woord hierover tot iemand 

spreekt, zult gij nooit meer op een foto komen te staan. Dat zweer ik u. 

Vooruit, de kamer uit!” 

Als Emile en de twee meiden de kamer verlaten hebben, gaat Guillaume 

bij Binno op het bed zitten. Binno lijkt wel in shock. Hij is helemaal over 

zijn toeren, al weet hij niet wat er precies is gebeurd. Maar de hele scène 

herinnert hem aan die keer dat hij wakker is geworden door zijn moeder 

die een pistool op zijn hoofd zette. Hij ziet ineens voor zich hoe zijn 

vader zijn moeder een ruk aan haar arm geeft en zij vervolgens over het 

balkon vliegt en te pletter slaat op de vloer beneden. En hoe zij daar ligt 

met verdraaide ledematen en het bloed dat uit haar stroomt. Guillaume 

wil Binno’s hand pakken om hem te troosten, maar Binno rukt zijn hand 

weg, springt uit bed en rent zo hard hij kan de kamer uit. Hij rent de trap 

af, door de kamer met feestende mensen. Hij trekt de voordeur open en 

rent zonder kleren en schoenen aan naar buiten. 

“Wat is er gebeurd?” vraagt Marie-Louise ontzet als ze Binno de deur uit 

ziet stormen en Guillaume vanaf de trap hoort roepen dat ze Binno 

moeten tegenhouden. 

“Niks, een nachtmerrie. We moeten hem vinden. Erachteraan, iedereen.” 

De meeste gasten kijken verwonderd op. Ze hebben niet eens in de gaten 

dat er een naakt jongetje langs is komen rennen. En als ze het al gezien 

hebben, dan hebben ze het als onderdeel van een goed fashionfeest 

beschouwd. 
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Binno rent langs struiken en bomen. Het gras is nat aan zijn voeten en 

het is koud. Maar hij voelt het allemaal niet. Hij moet weg, dat is alles 

wat hij weet. Hij hoort stemmen achter zich. Ze komen om hem te 

pakken. Paniek overmeestert hem. Hij rent zonder goed uit te kijken. 

Takken slaan hem in het gezicht en tegen het blote lijf. Zijn ogen staan 

wild in zijn hoofd. De adem giert door zijn longen. Zijn vader heeft zijn 

moeder over het balkon gegooid en nu zit hij achter hem aan. En dokter 

Peters is bij hem. En zijn moeder wil hem slaan. Binno kan niet meer 

denken. Iedereen wil hem pijn doen. Hij ziet geen uitweg meer. Ze 

zullen hem krijgen. Maar ineens, als Binno op het punt staat zich 

uitgeput van angst en vermoeidheid in het gras te laten vallen, om niet 

meer op te staan en zich simpelweg over te geven aan de monsters, ziet 

hij het hek. Het staat open. 

 

38 

 

Bibberend over zijn hele lichaam rent Binno door de nachtelijke straten 

van een buitenwijk van Brussel. Hij weet niet waar hij is of waar hij 

naartoe moet. Hij voelt zich door iedereen in de steek gelaten. Amandus 

is ook niet terug gekomen zoals hij beloofd had. Binno is ziek en 

misselijk. In een donker, smal steegje staat hij stil. Dan gaat hij zitten op 

een platgetrapte kartonnen doos, zo ineengedoken als hij maar kan om de 

kou af te weren. Zachtjes beginnen zijn schoudertjes te schokken. Zijn 

stemmetje klinkt klagend als van een kat. Hij is zo moe. Zo moe. 

“Ik kan jouw plasser zien.” 

Met een ruk tilt Binno zijn hoofd omhoog. 

“Zusje!” Binno’s hart slaat over van blijdschap. “Zusje, waar kom jij 

vandaan? Ik ben zo blij dat je er bent.” 

“Jij hebt geen kleren aan.” 

Binno kijkt naar beneden. 

“Ja, dat weet ik. Ik heb het koud.” 

“Dan moet je kleren aantrekken.” 

“Heb ik niet.” 

“Dan moet je er zoeken.” 

Binno veegt met zijn hand een traan van zijn wang. “Maar waar dan?” 

“Nou, gewoon daar waar ze zijn. Anders vind je ze niet.” 

Binno staat op. 

“Wat fijn dat jij bij me terug bent, zusje. Want weet je, Amandus is weg. 

En jij was weg. En pappa en mamma zijn weg …” 
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“Ik ben nooit weg,” reageert zusje met een eigenwijze trek op haar 

gezicht. “Ik was gewoon even bezig.” 

Binno kijkt haar verbaasd aan. “Bezig? Waarmee dan?” 

“Ik was een boek aan het schrijven,” antwoordt zusje parmantig. 

“Oh, waarover dan?” 

“Nou, over mezelf natuurlijk. Ik ben namelijk heel bijzonder.” 

Daar kan Binno niets tegenin brengen. Natuurlijk is zusje heel bijzonder. 

Dat weet hij wel. 

“En jij komt ook in mijn boek voor, hoor.” 

“Echt waar?” 

“Ja hoor, want jij bent ook heel bijzonder.” 

Binno kijkt een beetje sip. “Vind je?” 

“Zweren van wel, drie keer spugen over mijn schouder en een 

hinkstapsprong. Maar gaan we nou? Ik vind het hier niks leuk.” 

Als Binno en zusje de hoek om zijn gelopen, pakt zusje ineens Binno’s 

arm vast. “Daar, kleren.” 

Binno kijkt en ziet aan de overkant van de straat de etalage van een 

kleine kledingwinkel. 

“Maar die is dicht.” 

“Nou en, dan maak je hem toch open,” reageert zusje alsof dat de 

normaalste zaak van de wereld is. 

Binno kijkt zusje aan. Die knikt met haar hoofd in de richting van een 

paar losse klinkers die naast de stoeprand liggen. 

“Maar dat mag niet, zusje.” 

“Nou, bloot over straat lopen mag ook niet. Als de politie je zo ziet, ga je 

naar de gevangenis.” 

Binno denkt na. Als zusje gelijk heeft, dan kan hij maar net zo goed die 

ruit ingooien. Hij tilt een klinker op. Oei, die is nog erg zwaar. Nu de 

straat over. Niemand in de buurt? En gooien! 

Binno schrikt zich helemaal te pletter. Zoveel lawaai en scherven had hij 

niet verwacht. Een groot stuk glas stort uit het raam voor zijn voeten in 

diggelen. 

“Hahahahaaa,” schatert zusje, “dat is leuk.” 

Binno staart geschrokken naar de schade die hij heeft aangericht. In de 

etalage ligt de klinker met overal eromheen glassplinters. 

“Snel, pak iets, daar komt iemand,” roept zusje en ze geeft Binno een 

duw. 

Binno stapt met enige voorzichtigheid met zijn blote voeten over het glas 

en grijpt een hele etalagepop die een jongetje van ongeveer zijn leeftijd 

moet uitbeelden en sleurt hem de straat op. 
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“Rennen.” 

Binno sleept de pop de straat over, de hoek om en de steeg in. Zusje rent 

dubbel van het lachen met hem mee. “Hahaha, je hebt een jongetje 

gestolen. Nou heb je d’r ook nog een broertje bij.” 

Binno trekt de pop z’n rode T-shirt, spijkerbroek en gymschoenen uit. 

“En nu?” vraagt Binno als hij helemaal gekleed is. 

“Nou gaan we spelen,” antwoordt zusje vrolijk. 

“Maar het is nacht. En ik ben moe.” 

“Dan gaan we slapen.” 

“Waar dan?” Binno kijkt om zich heen. Aan het einde van de steeg staat 

een aantal grote kartonnen dozen. Hij loopt erheen en klautert over de 

rand van een doos. 

“Kom je erbij?” 

Zusje lijkt te twijfelen. “Eigenlijk moet ik mijn boek schrijven, maar 

okee.” Ze klimt in de doos. 

Binno glimlacht. Nu is hij niet meer alleen. “Blijf je bij me, zusje?” 

Zusje gaat dicht tegen Binno aan liggen. “Tuurlijk. Ik ben er toch altijd.” 

Het duurt maar een paar seconden eer Binno in slaap valt. 

 

39 

 

Als Binno ’s ochtends wakker wordt in zijn kartonnen doos, weet hij 

helemaal niet waar hij is. Hij wrijft in zijn ogen en gaat op zijn knieën 

zitten. Wanneer hij over de rand van de doos kijkt en de naakte 

etalagepop tegen de muur van de steeg geleund ziet staan, schiet het hem 

ineens weer te binnen. Maar waar is zusje? Ze heeft gelogen. Ze is 

helemaal niet bij hem gebleven. Tss, haar boek schrijven. Is hij dan niet 

belangrijker dan haar boek? Triest klimt hij uit de doos. Hij moet zien 

terug te komen naar huis.  

Binno heeft al uren gelopen, maar hij herkent nog helemaal niets dat hij 

ooit gezien heeft in de stad. Plots ziet hij het bord van de metro. Hij moet 

met de metro gaan. Hij heeft echter geen cent op zak. Normaal betaald 

Amandus altijd. Misschien kan hij wel stiekem zonder kaartje rijden. 

Binno loopt de grote trap naar de metro af, door de klapdeuren en dan 

staat hij in de ondergrondse hal. Overal schieten mensen aan hem 

voorbij. Ze rennen op weg naar hun werk of naar het centrum om te 

winkelen. Toeristen lopen ietwat verdwaasd en verdwaald te zoeken naar 

de juiste weg. Binno gaat op de roltrap staan en laat zich verder naar 

beneden vervoeren. Spannend is het wel. Hij weet dat er groepjes 

mannen en vrouwen in de metro controleren op kaartjes. Maar je weet 
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nooit precies waar ze zijn. Ineens zijn ze d’r gewoon. Net als zusje. 

Alleen dan veel gemener. 

Als de metro komt, glipt Binno snel tussen de andere mensen in naar 

binnen. Hij gaat aan het raam zitten en kijkt naar buiten. Oh jee, denkt 

hij ineens, ik weet helemaal niet of deze metro wel naar mijn huis gaat. 

Misschien gaat hij wel helemaal de verkeerde kant op. Misschien 

verdwaald hij nu nog meer. De metro gaat hard. De muren van de tunnel 

zoeven voorbij. 

“Biljet, s’il vous plaît.” 

Betrapt ! Binno kijkt de man die hem streng aankijkt bang aan. 

“Biljet, s’il vous plaît,” herhaalt de man nu nog strenger. 

Maar Binno heeft geen kaartje. “Amandus heeft mijn kaartje.” 

“En waar is die Amandus?” 

Binno haalt zijn schouders op. 

“Zijt ge hem kwijtgeraakt?” 

Binno knikt. 

“Ja, dan moet ge toch uitstappen bij de volgende stop. Ik ga u daar naar 

een collega brengen. Die ziet dan wel verder met u.”  

De strenge man, die nu toch wel vriendelijker kijkt, neemt Binno bij de 

hand. Maar Binno vertrouwt helemaal niemand meer. Deze man wil hem 

vast naar de politie brengen. Ze stappen uit als de deuren van het 

voertuig opengaan. Het is druk en iedereen wil tegelijkertijd door 

diezelfde deur naar buiten. Binno wordt bijna platgedrukt. De controleur 

wil Binno’s hand nog vasthouden, maar door de drukte moet hij loslaten. 

Als Binno zijn kans grijpt en er vandoor schiet, laat de controleur hem 

maar gaan. Zo is het makkelijker ook. Kan hij gewoon weer verder met 

controleren. 

De rest van de dag zwerft Binno weer verder door de straten van het hem 

onbekende gebied. Zijn maag rommelt flink. Hij gaat op een stoepje 

zitten met zijn hoofd tussen zijn handen. 

“Ik zie patat.” 

Binno kijkt op en ziet zusje voor hem staan. “Je hebt gelogen,” zegt hij 

boos tegen haar. 

“Nee hoor, ik was er wel, maar je zag me niet.” 

Binno springt kwaad op. “Hou nou op, je liegt, je was er helemaal niet.” 

“Wel, ik was er wel. Want je hebt de hele dag rondgelopen en toen ging 

je met de metro, maar die nare man heeft je d’r uitgezet en toen heb je 

weer rondgelopen en nu zit je hier.” 

“Waarom hielp je me dan niet?” 

“Ik help je nu toch.” 
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Binno herinnert zich ineens wat ze als eerste zei, voordat hij kwaad 

werd. “Patat?” 

“Ja, ik zie patat.” 

Als Binno haar blik volgt, ziet hij een zwerver in de portiek van een huis 

liggen. Naast hem staat een halve bak dikke frites met een klodder 

mayonaise. De zwerver slaapt. Hmmm. Binno loopt het water in de 

mond. Zou hij het durven? 

“Ga nou. Hij slaapt toch.” 

Binno geeft zusje een boze blik en loopt dan op zijn tenen in de richting 

van de slapende zwerver. Hoe dichterbij hij komt, hoe meer het er naar 

pies ruikt. 

“Ggghnrrrrk … nghrrrggg,” snurkt de zwerver. 

Binno houdt zijn adem in. Hij voelt zich net kleinduimpje die de laarzen 

van de reus gaat stelen terwijl die slaapt. Dat verhaaltje had Amandus 

hem verteld. 

Hij staat nu naast de zwerver. Zijn hart bonst. Hij durft nog steeds geen 

adem te halen. Voorzichtig bukt hij zich en pakt hij het patatbakje vast. 

“Ngghawaaaa, ueche-euche-euchergweueuggnk, gaapt en rochelt de 

zwerver, terwijl hij wakker wordt en Binno met bloeddoorlopen ogen 

aankijkt. 

Binno schiet overeind en spurt weg met zijn buit. De zwerver ziet zich 

bestolen van zijn avondeten en komt vloekend en tierend van kwaadheid 

en kreunend van stijfheid overeind. 

“Ren!” gilt zusje. “De reus komt je pakken.” 

En Binno rent. Maar de zwerver is ook al op de been en rent en hinkt 

hem scheldend achterna. 

“Sodeju, godsnakendevuilmisselijk strontjong, ik zal u krijgen.” 

Binno is echter te snel voor de oude gebrekkige man. Hij kijkt om en ziet 

dat de zwerver hem niet meer zal inhalen. Maar daarmee maakt hij een 

grote fout. Hij kijkt niet waar hij loopt en struikelt pardoes over de 

bezem van een straatveger die net de stoep aan het vegen is en valt 

languit op de grond. Zijn handen en ellebogen schuren over de harde 

stoeptegels en het bakje patat vliegt in een boog door de lucht. De frites 

liggen over de stoep verspreid. 

Binno gaat rechtop zitten en kijkt naar zijn handen en zijn armen die 

bloeden en die intens branden. Ineens ziet hij tot overmaat van ramp de 

zwerver dichterbij komen. Binno wil omhoog krabbelen, maar de man 

grijpt hem bij zijn trui en tilt hem woest omhoog. 

“Vuil rotjong, gij hebt het lef van d’n ijzeren Tinus te stelen?” 

En klets, Binno krijgt een enorme klap om z’n oren. 
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“Hela, laat dat jong met rust, zatlap. Ik zal u eens een klap verkopen, 

vies krapuul,” bemoeit zich de straatveger ermee. Hij duwt de zwerver 

weg van Binno en zwaait dreigend met zijn bezem in de richting van de 

oude man. 

Deze loopt vloekend om de straatveger heen en als deze zijn rug naar 

hem gedraaid heeft, spuugt hij naar hem. Dan knielt hij op de grond en 

kruipt hij op handen en voeten rond om de van hem gestolen frites bij 

elkaar te graaien en in zijn zakken te steken. 

“Gaat het, manneke?” vraagt de straatveger sympathiek. Hij tilt Binno’s 

armen omhoog en fluit tussen zijn tanden. “Dat is flink geschaafd. Ga 

maar even mee met mij, dan gaan we het schoonmaken en dan doen we 

er wat jodium en een paar pleisterkes op.” 

Maar Binno wil niet mee. Hij wil met niemand mee. Hij schudt zich los 

van de man en loopt weg van hem. Zijn handen en armen branden nu 

alsof er naalden in steken. 

 

Hee, een winkel met houten platen voor de ramen. Dat lijkt wel …, ja 

dat is het raam dat Binno gisteren heeft ingegooid. Dat betekent dat hij 

dat hele stuk dat hij met de metro heeft gereden ook weer terug is 

gelopen. Hij heeft nog steeds niks te eten gehad, maar op zijn minst heeft 

hij voor vannacht een slaapplaats. Hij loopt het steegje in, langs de 

naakte etalagepop die nog steeds tegen de muur geleund staat en kruipt 

aan het einde moe, hongerig en beroerd van de pijn in zijn kartonnen 

doos. Voordat hij in slaap valt, begint het zachtjes te regenen. Maar 

Binno is te kapot om het te merken. 

 

40 

 

Eric stapt door de draaideur van zijn hotel de straat op. Hij heeft een 

goede nachtrust gehad. Maar nu moet hij aan het werk. Waar te 

beginnen? Brussel is zo groot. Amandus kan een appartement in het 

centrum genomen hebben, maar hij kan net zo goed iets in één van de 

andere wijken of in één van de buitenwijken gehuurd hebben. Hij wordt 

moedeloos van het idee alleen al. En veel tijd heeft hij niet. Het is al 

woensdag en hij heeft maar tot zondag. Als hij Binno tot dan toe niet 

heeft gevonden, zal hij terugkeren naar Amsterdam. Hij zal de laatste 

dag naar de Brusselse politie gaan. Niet dat dat veel zin zal hebben. 

Want als zelfs de Nederlandse politie het bestaan van het jongetje 

ontkent, zal de Belgische politie er helemaal moeite mee hebben. Maar 

hij kan toch niet zomaar naar huis terugkeren, wetende dat dat kleine 
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mishandelde jongetje ergens helemaal alleen rondloopt. Misschien zal 

een politieagent hem tegenkomen op straat. Je weet maar nooit. Maar 

zover is het nog niet. Eerst zal Eric zelf zijn best gaan doen. 

Hij heeft een hotel genomen waar hij al eerder heeft gelogeerd. In de 

buurt van de mooie winkelstraat Avenue Louise. Destijds was hij hier 

met zijn vrouw. Die wist goed gebruik te maken van die winkels. Ja, 

klagen over het feit dat hij teveel werkte, maar het geld dat hij ermee 

verdiende, wist ze wel op te maken. Eric kijkt in de etalages. Mooie, 

dure pakken en mantels. De laatste tijd heeft hij niet veel mooie kleren 

meer gekocht. Het interesseert hem niet. Vroeger koos zijn vrouw altijd 

zijn kleding uit. Ach, er zijn belangrijkere dingen in het leven dan hoe je 

eruit ziet. Al denken veel mensen daar heel anders over. Tja, en eigenlijk 

is hij op dit moment hier precies om die reden. Omwille van hoe mensen 

op het uiterlijk van anderen reageren is het jongetje door zijn vader 

verminkt. Althans dat zal wel zo zijn. Eric weet natuurlijk niet precies 

waarom Barend Veldermaat zijn zoontje plastische chirurgie heeft laten 

ondergaan. Maar hij schat Veldermaat in als iemand die toch een 

behoorlijke mate van intelligentie bezit. Als hij zijn zoontje zomaar had 

willen verminken, had hij hem wel verbrand met vuur of kokend water. 

Dat kost veel minder moeite en geld. Maar dat is niet erg subtiel. Wie 

een verbrand iemand ziet, zal altijd onbewust denken aan de gezonde 

persoon er als het ware onder verborgen zit. Je weet dat er een normaal 

iemand aan de metamorfose vooraf is gegaan. Wat Veldermaat heeft 

gedaan, is een totale verdekking en een totale metamorfose. Niemand die 

het jongetje ziet, zal vermoeden dat onder het uiterlijk van het syndroom 

van Down een normaal kind schuilgaat. Veldermaat wil iets anders dan 

zijn kind bruut beschadigen. Hij wil een heel ander iemand van hem 

maken. Hier schuilt een intelligente psychologische opzet achter. Maar 

hoe dat ook zij, het is volkomen ziek. 

 

“Un petit garçon, avec le syndrome de Down. Vous connaissez?” 

De Brusselaar schudt nee. 

“Avec un homme vieux?” 

“Non, monsieur, désolais.” 

Eric haalt zijn schouders op. “Jammer. Tant pis.” 

Zo gaat Eric door de stad. Hij begint in het centrum, vraagt in café’s, in 

winkels, op straat. Maar overal krijgt hij nee op het rekest.  

Het is al laat die dag als hij terug naar het hotel gaat. Op de Avenue 

Louise wordt hij aangeklampt door een bedelaar. 

“Meneer, alstublieft … ” 
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Eric wil in eerste instantie doorlopen, maar dan bedenkt hij zich. 

Misschien heeft deze man Binno en Amandus wel zien lopen. Tenslotte 

is hij constant op straat aanwezig. 

“Heb jij misschien hier wel eens een jongetje zien lopen, met het 

syndr…, een mongooltje weetjewel, ongeveer zo groot, met een oude 

man.” 

De zwerver houdt zijn hand omhoog en glimlacht met een mond vol 

rotte tanden. 

Eric zucht. “Okee, hier.” Hij geeft de man een euro. 

”Voor één euro weet ik niks. Voor tien euro weet ik wel wat.” 

Eric kijkt de man aan, hij aarzelt een moment en overhandigt de man tien 

euro. “Okee. Wat weet je?” 

De zwerver stopt het geld in zijn zak en kijkt om zich heen alsof hij op 

het punt staat geheime staatsinformatie aan een buitenlandse spion te 

verkopen. 

“Ja, ik zie ze vaak lopen. De ouwe man is vriendelijk. Hij geeft me vaak 

wat. Ze wonen kortbij. Ik heb ze één keer in een huis zien verdwijnen 

hier in de buurt. In de rue Bosquet.” 

Eric kan zijn oren niet geloven. Wat een ongelooflijke mazzel. Hij heeft 

hem gevonden. 

“Waar, welk huis, waar is die straat? Breng me ernaartoe.” 

“Ernaartoe brengen?” reageert de zwerver. “Dat is een heel ander 

verhaal. Daarvoor hebt ge me niet betaald. Kijk, dan loop ik mijn 

inkomsten mis. Op deze plek verdien ik mijn brood.” 

Zijn brood, denkt Eric cynisch, hij zal toch wel eerder zijn drank 

bedoelen. 

“Als ik wegga met u, mis ik mijn vaste klanten.” 

Eric knikt. “Is al goed, al goed. Ik begrijp je helemaal. Vijftig euro, dat 

moet meer dan genoeg zijn om jouw onkosten te dekken voor een korte 

wandeling, lijkt me” 

De zwerver neemt het geld van Eric aan en loopt een zijstraat van de 

Avenue Louise in, dan de hoek om de rue Bosquet in tot bijna aan het 

einde. Eric volgt hem. Dit is mooi. Hij kan Binno zo meteen mee terug 

nemen naar zijn hotel en dan kunnen ze morgenvroeg al de trein terug 

naar Amsterdam nemen. 

Bij het huis nummer 74 belt Eric aan. Een klein, net gekleed mannetje 

van een jaar of vijfenzestig opent de grote deur. 

“Oui?” 

Nadat Eric heeft uitgelegd waarvoor hij is gekomen, dat Amandus is 

vermist en dat het extreem belangrijk is dat hij Binno vindt, laat de 
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conciërge hem binnen. De zwerver gaat er zonder nog een woord aan 

Eric vuil te maken vandoor. 

De conciërge gaat Eric voor naar boven. Beleefd klopt hij op de deur. 

Maar er komt geen reactie van binnen. 

“Monsieur Amandus, monsieur Binno?” 

Hij noemt Binno altijd voor de grap monsieur Binno. Weer niets. 

“C’est très, très important,” dringt Eric nog eens aan. 

De kleine conciërge zucht en haalt de sleutel van de woning 

tevoorschijn. Hij opent de deur en gaat naar binnen, gevolgd door Eric. 

Eric kijkt rond. Hij zal moeten wachten tot het jongetje terugkomt. 

“Je peux rester ici, pour attendre le petit garçon?” vraagt Eric aan de 

conciërge. 

Deze draait zich al om en loopt naar buiten. “Evidemment, bon soirée, 

monsieur.” Hij trekt de deur achter zich dicht en loopt de trap af naar 

zijn portierswoning.  

Eric kijkt uit het raam. Aan de overkant trekt een jonge vrouw juist de 

gordijnen dicht. Ze kijkt nog even nieuwsgierig naar Eric. Op straat staat 

een man met zijn gsm te bellen. Als hij merkt dat Eric naar hem kijkt, 

loopt hij de straat uit en de hoek om. Eric schenkt geen aandacht aan de 

buurvrouw en de man op straat. Wat hij wil zien, is een klein jongetje 

met het syndroom van Down, dat de straat in komt lopen om vervolgens 

bij nummer 74 de sleutel in het slot te steken of aan te bellen. Maar de 

straat is stil en donker. Niks beweegt er meer. Eric zet de oude tv aan en 

gaat zitten. Dit is een tegenslag. Waar kan zo’n jongetje zijn? Het begint 

al tegen de avond te lopen. 

 

“Verdomme, dat is goed nieuws. En zo snel al.” 

Barend legt de hoteltelefoon op de haak. 

“Oprotten nu, ik heb zaken te doen.” 

Barends escortdame kijkt verbaasd op. 

“Hier is je geld, kleed je aan.” 

Barend gooit een paar aardige biljetten op het bed. Krenterig is hij nooit 

geweest. En deze dame is een hele nacht en een hele dag meer dan tot 

zijn dienst geweest. Dus ze heeft haar geld verdiend. De dame pakt het 

geld, glimlacht en laat haar naakte lichaam onder de lakens uit glijden. 

Ze trekt haar slipje over haar welgevormde benen omhoog naar haar nog 

mooiere billen en dito onbehaarde schaamlippen. Ze trekt haar zwarte 

jurkje aan en stapt in haar zwarte pumps. Als ze haar handtas van het 

nachtkastje neemt, zegt ze slechts “dag” en loopt ze de kamer uit. Barend 

kijkt niet naar haar om. 
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“Godverdomme, dat is goed nieuws.” 

 

41 

 

“Zo, dokter, u heeft talent voor het detectivevak.” 

Eric laat van schrik het glas water uit zijn hand op de vloer vallen. 

“Ik ben niet helemaal wat u verwacht, zo te merken.” 

Eric weet meteen wie voor hem staat. Barend Veldermaat. Zonder 

twijfel. 

“Mijn excuses dat ik zo zonder te kloppen binnen kom. Maar ik kan deze 

woning enigszins als de mijne beschouwen. Tenslotte is dit de woning 

van mijn zoon, nietwaar?” 

Eric bukt zich om het glas op te rapen. “Ja, eh, … ik weet niet wat ik 

zeggen moet, ik ben …” 

“U bent naar Brussel gekomen om mijn zoontje te zoeken. Omdat u hem 

wilt redden van zijn duivelse vader. Bent u zo een held, dokter?” 

Eric staat het zweet in zijn handen. Hij weet dat hij deze man fysiek niet 

aan kan. Verdomme, waarom is hij ook hier naartoe gekomen? En 

waarom is Amandus er nu niet? Tenslotte is het zijn zaak. 

“Ik … ik ben hier namens een vriend van mij, die mij om hulp heeft 

gevraagd.” 

“Ah ja, de goeie ouwe Amandus. Mijn trouwe tuinman. Ik heb gehoord 

dat hij spoorloos verdwenen is. Ik hoop maar dat hem niets ernstigs is 

overkomen. Ik heb namelijk nog een appeltje met hem te schillen.” 

“Wilt … wilt u misschien wat drinken?” vraagt Eric onzeker. Misschien 

kan hij zich uit deze moeilijke situatie redden door zo normaal mogelijk 

te doen. 

“Ja, da’s aardig van u, dokter. Wat heeft u zoal in huis, als ik vragen 

mag.” 

Barend gaat zitten in de oude fauteuil en kijkt Eric glimlachend aan. 

“Ik heb een fles Jenever gevonden, van Amandus.” Eric probeert terug te 

glimlachen, maar verder dan een geforceerde trek met zijn mondhoeken 

komt hij niet. 

“Ja, ik neem niet aan dat hij van Binno is.” 

Eric schenkt twee glaasjes vol en geeft het ene aan Barend, waarna hij 

het andere in één ruk achterover slaat. “Bah, eigenlijk hou ik helemaal 

niet van Jenever.” Eric giet meteen zijn glas weer vol. Dit kalmeert vast 

zijn zenuwen een beetje. 

“Dus Amandus heeft u van alles verteld over mij, dokter. En gelooft u 

alles wat hij verteld heeft?” 
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Eric veegt met een hand over zijn kale hoofd. Als hij ja zegt, beschuldigt 

hij Barend Veldermaat hiermee natuurlijk rechtstreeks. Het lijkt hem 

maar beter te doen alsof het allemaal een misverstand is. Hij is bang voor 

deze man. Het is verstandiger tegen hem te liegen. Eric is geen held. 

Nooit geweest ook. Hij wil hier gewoon zo snel mogelijk weg. Terug 

naar Amsterdam. Hij kan hier toch niets meer doen. Nu Barend 

Veldermaat dit adres heeft gevonden, zal hij ook zijn zoontje 

terugvinden. Tenslotte kun je niet alle problemen van de wereld 

oplossen. 

“Ik weet het niet. Het is natuurlijk een sterk verhaal. Misschien heeft 

Amandus alles wel een beetje verkeerd begrepen. Ik weet het eigenlijk 

ook niet. In feite heeft hij me niet zo gek veel verteld. Ik moest weg die 

avond. En daarna was hij plots verdwenen. Hij leek ook wel wat in de 

war. Misschien …” 

“Het is allemaal waar, dokter.” Koel kijkt Barend Eric aan. 

“Eh, ja, in dat geval …” 

“Binno was een normaal kind. Tot zijn tweede. Toen heb ik van hem een 

kind met het syndroom van Down gemaakt.” 

“Waarom in godsnaam?” 

“Omdat het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hing, dokter. Net 

zoals het boven ieders hoofd hangt. Ik zie het ook bij u. Het paardenhaar 

waaraan het hangt, is zo dun.” 

Barend duwt zijn duim en wijsvinger zo dicht bij elkaar dat ze elkaar 

haast raken. 

“En af en toe knip ik zo’n haartje door. Ik ben niet gek, dokter. Ik lijd 

niet aan waanvoorstellingen. Ik gebruik natuurlijk een metafoor. Maar de 

dreiging is echt. Iedereen heeft zo’n zwaard boven zijn hoofd hangen. En 

als je dat ziet, stelt het u maar even voor als een echt zwaard aan een 

haar, bij iedereen, elke dag weer, waar u ook maar gaat en staat, op uw 

werk, in de straten, op uw party’s, tijdens het golfen, bij vreemden, bij 

uw collega’s, bij uw vrienden, bij uw vrouw, bij uw kinderen, bij uzelf, 

als u dat elke dag honderd keer ziet …, dan kunt u niet anders dan die 

haren doorknippen, dokter.” 

“U denkt dat iedereen constant wordt bedreigd? Door wat of wie dan?” 

“Door het lot, dokter. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen fatalist. Ik 

geloof niet in een vastgelegd lot. Daarom kan ikzelf ook die haartjes 

doorknippen zoals ik er zin in heb. Niets houdt me tegen.” 

“Voelt u zich persoonlijk bedreigd, ik bedoel heeft u misschien in het 

verleden iets meegemaakt dat …?” 
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“Dokter, dokter, gaat u mij nou een slechte jeugd aanpraten, misbruik 

door een aan de drank verslaafde vader? Dokter toch. U bent geen 

psychiater. Probeer hier niet aan amateurpsychologie te doen. Er liggen 

geen trauma’s ten grondslag aan mijn handelen. Mijn leven is niet 

aangetast door allerlei ongeluk. Integendeel, zou ik zeggen. Het heeft mij 

altijd meegezeten in mijn leven. Ik ben mijn hele leven meer dan rijk 

geweest. Mijn gezondheid is uitstekend. Nooit een dag verkouden 

geweest. Ik mag zeggen dat ik er goed uitzie en mijn IQ is ver boven het 

gemiddelde. Niemand vertelt mij wat ik doen moet. Ik leef op alle 

gebieden in luxe.” 

Eric fronst. “U maakt slachtoffers van mensen uit minachting voor de 

zwakkeren? Uit decadentie?” 

“Nee, dokter, u begrijpt het niet. Het gaat me niet eens om de 

slachtoffers. De mens laat me net zo koud als het paard uit welks staart 

het haar komt. Het is niet Damocles die me interesseert. Wat maakt het 

nou uit of zo’n hofvlijer een mes door zijn hoofd krijgt. Stelt u zich het 

volgende eens voor, dokter. Een enorm zwembad. Met een betonnen 

rand eromheen. Die rand staat compleet vol met mensen. En ze kletsen 

met elkaar, houden elkaar vast of staan op zichzelf, bezig met hun eigen 

beslommeringen. Nu stelt u zich een donker heerschap voor. Of als u 

liever wilt, een donkere dame. Of voor mijn part een klein meisje in een 

geel jurkje of een badmeester met een fluitje en sandalen. Het doet er 

niet toe. Maar deze persoon duwt consequent elke seconde een paar 

mensen die op de rand staan in het zwembad. Nu moet u weten dat het 

water in het bad bijzonder koud is. Zo koud dat de meeste mensen 

hevige krampen in hun ledematen krijgen. Een aantal krijgt stekende 

hoofdpijn of krijgt van de beklemmende kou geen lucht meer. 

Sommigen krijgen zelfs een hartaanval en overleven het niet. Er zijn 

mensen bij die al zo vaak in het koude water gedonderd zijn, dat ze er 

apathisch van zijn geworden. Af en toe trekt iemand zijn buurman mee 

van het randje of springt iemand vanzelf omdat hij het op de rand staan 

beu is. Het maakt niet uit of iemand sterk is of zwak. Een klein duwtje is 

genoeg. Nu moet u zich voorstellen, dokter, dat u dag in dag uit rond dat 

zwembad loopt. Natuurlijk probeert u in het begin wat mensen te redden. 

U duikt zelfs een paar keer zelf in het water om een kind te redden, een 

oudje, een familielid. Maar terwijl u van de ene kant een persoon uit het 

water trekt, worden er aan de andere kant honderd in het water gegooid. 

Op een gegeven moment houdt u op met redden. Het heeft geen zin. En 

dan, op een dag, terwijl u kwaad en gefrustreerd bent, gaat u die persoon 

eens bekijken die al die mensen in dat zwembad duwt. U wordt 
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nieuwsgierig. U raakt gebiologeerd. Wat is dat een voor een persoon? 

Waarom doet hij dat? U kijkt naar al die spartelende mensen in dat bad 

en naar de tallozen op de rand die nog ongetwijfeld een duik gaan 

nemen. En u kijkt naar die ene. En u staat op. U loopt naar de rand van 

dat zwembad … en u duwt zomaar iemand, een dikke man van vijftig, 

van de rand. Op dat moment ziet u in uw rechter ooghoek hoe die ene 

naar u lacht en hoe hij daarna binnen nog twee seconden alweer vier 

mensen in het bad plenst. En u duwt er een kind in. En die ene twaalf 

kinderen. En u duwt er een mooie, jonge meid in. En hij een roodharige 

tweeling en een dame in een rolstoel.  

Een metafoor, dokter. Alweer een metafoor.” 

“Maar uzelf staat toch ook op die rand, meneer Veldermaat,” reageert 

Eric. 

“Daar vergist u zich in, beste dokter. Dat is het ‘m nou juist. Ik ben van 

die rand af gestapt. Dat is puur een psychische kwestie. Een beslissing 

die je moet nemen. Dat betekent niet dat ik mijn leven volledig onder 

controle heb. Het betekent dat ik buiten mijzelf ben getreden. De Barend 

Veldermaat die op de rand staat, laat me helemaal koud. Wat hem 

gebeurt, raakt mij niet. Ik leef buiten die rand. Ik en die ene.” 

Eric Caen schudt zijn hoofd. 

“Dit mogen allemaal aardige metaforen zijn, meneer Veldermaat, maar 

in concreto betekent het gewoon dat u anderen, waaronder uw eigen 

hulpeloze zoontje, heel serieuze schade toebrengt. Om in uw termen te 

blijven begrijp ik niet waarom u die ene nog helpt ook. Waarom wilt u 

meer mensen laten lijden dan nodig is? U zegt dat u niet gek bent. Maar 

in alle gezonde beschavingen geldt het kwaad doen aan anderen op zijn 

minst als verdorven en misdadig, en geldt wat u doet als buitengewoon 

ziek.” 

“Ik sta boven de wetten van die beschavingen, dokter. Buiten de rand 

van het zwembad gelden geen wetten.” 

“Maar u staat wel onder de wet van de maatschappij waarin u leeft, 

meneer Veldermaat. Als u gepakt wordt voor het verminken van uw 

zoontje, gaat u de cel in.” 

“Tja, en daar komt u in het spel, dokter. U bent het reddertype. U heeft 

vandaag verloren. U gaat terug naar Amsterdam zonder mijn zoontje 

gevonden te hebben. Naar de politie hoeft u niet meer te gaan. Dat heeft 

u geprobeerd. Zonder succes. Maar u kunt niet rusten met de wetenschap 

dat er ergens een jongetje rondloopt dat verminkt is door zijn vader en 

dat door u misschien gered zou kunnen worden. En u wilt die vader 

achter tralies zien. Zo zit u in elkaar, dokter. Dus u gaat terug naar 
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Amsterdam en u gaat snuffelen en zoeken totdat u meent te kunnen 

bewijzen dat Barend Veldermaat wel degelijk een zoon heeft. Is het niet 

zo, dokter?”  

Eric denkt na over de woorden van Barend Veldermaat. Hij weet niet of 

hij gelijk heeft. Hij is dokter en geen detective. Maar het zal aan hem 

knagen. Dat is zeker. Hij is hierbij betrokken geraakt. Dan loop je niet 

zomaar weg terwijl je weet dat een kind wordt mishandeld. 

“Ik kan u vertellen dat uw filosofietjes mij niet imponeren, meneer 

Veldermaat.” 

Eric is van de borrels en van het toch schijnbaar beschaafde gesprek 

stoutmoediger geworden. 

“U bent in mijn ogen een grote schoft.” Een moment lang verwacht hij 

een gigantische klap voor zijn hersens te krijgen van Barend. Maar deze 

glimlacht slechts. “En als ik kan, zal ik u inderdaad op laten pakken door 

de politie.” 

Barend kijkt de dokter strak aan. 

“Wat wilt u dat ik met u doe, dokter? Moet ik u vermoorden?” 

Bij deze woorden schrikt Eric. Heeft hij toch een te grote mond gehad? 

Nu is het te laat. Zie je wel. Hij wist het. Tegen een psychopaat moet je 

geen grote mond hebben. Nu komt hij hier niet meer levend weg. 

“Nee, dokter, u hoeft niet bang te zijn. Ik heb nog nooit iemand 

vermoord en als daar geen dwingende reden voor is, ben ik dat ook niet 

van plan. En ik ga u ook niet anderszins toetakelen. Als u tenminste niet 

van plan bent hier in Brussel stennis te schoppen. U gaat braaf naar huis. 

En u houdt u dertig dagen gedeisd. Daarna mag u voor mijn part doen 

wat u wilt. Ik zal dan ver weg zijn in het buitenland. Met mijn zoon. Als 

ik wens terug te keren naar Nederland, zal ik dat doen. Mijn geld koopt 

me zonder problemen een andere identiteit. Luistert u echter niet naar 

mijn raad en zorgt u voor problemen terwijl ik nog op zoek ben naar 

mijn zoon, dan zal ik niet alleen u, maar ook uw naaste familieleden en 

vrienden zo’n duw van de rand geven, dat een aantal van jullie niet meer 

boven water komt. Maar als u verstandig bent, vergeet u deze hele zaak, 

dokter. Het is naïef alle problemen van de wereld te willen oplossen. U 

bent dokter. Redt wie u redden kunt en beschouw mijn zoon als een 

verloren geval. Jullie dokters weten toch wanneer je een patiënt moet 

laten gaan omdat hij alle hoop en redding voorbij is. Mijn zoon is alle 

hoop en redding voorbij.” 

Barend staat op en loopt naar de deur. 

“Bedankt voor de borrel, dokter.” 

Dan verdwijnt hij uit Erics zicht. 
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42 

 

Het is donderdag als Binno andermaal wakker wordt in zijn kartonnen 

doos. Niet dat hij enig besef heeft welke dag van de week het is. Dit keer 

is de doos helemaal week en nat van de regen. Hij wil opstaan, maar het 

lukt niet. Hij is ellendig en rilt over zijn hele lichaam. Zijn kleren zijn 

doorweekt. Zijn armen en handen voelen alsof ze tussen de platen van 

een bankschroef geplet worden. Het ene moment heeft hij het heet alsof 

hij in de zon ligt en het veertig graden is en even later bevriest hij bijna. 

Hij laat zijn hoofd, dat vanbinnen draait als een carrousel, weer op het 

vochtige karton zakken. 

“Kom, we gaan naar de speeltuin, naar de ijsbeer kijken,” hoort Binno 

ineens. 

Dat is de stem van zijn vader. Hij probeert omhoog te kijken, maar hij 

ziet niemand. 

“Je hebt zwarte bramen in je bloed,” zegt de stem van zijn moeder. 

Binno heeft zijn ogen gesloten. 

“Gezellig hè, worteltjes onder mekaar,” zegt de lieve stem van Geta. “Je 

moet goed eten Binnootje, wil je wat worteltjes onder mekaar?” 

Binno knikt zonder zijn ogen te openen. 

“Hompompom, hompompom.” 

Hee, is Amandus terug? Amandus is terug. Maar Binno is zo moe. Hij 

kan niet opstaan. 

“Maar je moet opstaan,” zegt zusje. 

“Ik kan niet, zusje,” antwoordt Binno fluisterend. 

“Zijn je benen weer gebroken?” 

Binno antwoordt niet. 

“Wil je die van mij hebben? Wil je mijn armen? Wil je mijn hoofd?” 

Binno moet bijna lachen. Zeker met die lange haren? Dan lijkt hij 

helemaal niet meer op zichzelf. Dan lijkt hij op zusje. Even valt hij weer 

in slaap. Zijn tong steekt een stukje tussen zijn lippen uit. In zijn slaap 

hoort hij een zacht stemmetje dat hij niet zo goed kan thuisbrengen. 

“Tongetje hoot in holletje.” 

Het is een lief, klein stemmetje. Binno weet dat hij het al eens gehoord 

heeft. 

“Binno moet opstaan. Lieve Binno moet opstaan. Binno kan het wel. 

Eten zoeken. Centjes aan mensen vragen. Binno moet eten.” 

Binno probeert zich van de grond op te drukken. “Aaaauw,” wat doen 

zijn handen pijn. Toch moet hij opstaan. Als hij hier blijft liggen gaat hij 
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dood. Hij verzamelt al zijn krachten en hijst zich omhoog. Als hij over 

de rand van de doos wil klimmen, scheurt het natte papier helemaal 

doormidden. Maar Binno merkt het haast niet. Hij wankelt op zijn benen. 

Alles ziet wazig. Hij strompelt de steeg uit en de straat in. 

Centjes vragen, centjes vragen, gonst het door Binno’s hoofd. Hij heeft 

maar een paar meter gelopen of hij moet uitrusten. Hij gaat op een 

stoepje zitten. In Brussel zijn zwervers genoeg, dus Binno weet hoe het 

moet. Je kijkt heel zielig en je houdt je hand omhoog. Met dat eerste zal 

hij zeker geen moeite hebben. Alleen, zijn hand omhoog houden doet zo 

pijn. Maar hij moet wat eten. Dus doet hij zijn best.  

Binno zit nog niet zo lang zo of iemand legt een munt van twintig 

eurocent in zijn hand. 

“Dankuwel,” mompelt Binno beleefd. Kort daarop legt iemand wel een 

hele euro in zijn hand. Binno’s ogen zijn even dichtgevallen. 

“Dankuwel,” zegt hij weer, zonder zijn zware oogleden omhoog te 

krijgen.  

De jonge studente Marieke staat aan de overkant van de straat Binno 

gade te slaan. Het is een meelevend meisje. Het heeft haar altijd pijn 

gedaan mensen zo te zien. En dit is nog een kind. En nog een kind met 

het syndroom van Down ook. Ze vraagt zich dagelijks af als ze zo door 

de stad loopt en de zwervers her en der ziet bedelen, in welk soort 

samenleving ze leeft. Ze geeft wel vaak wat geld als ze een bedelaar ziet, 

maar ze heeft zelf te weinig om mee rond te komen. Zoals vandaag. Ze 

kijkt in haar portemonnee. Zeven euro. Daar moet ze de hele week mee 

doen. Dan kijkt ze naar Binno. Hij ziet er verwaarloosd en ziek uit. Zijn 

gezicht is vies. Zijn armen en zijn broek zitten onder het bloed. Hij ziet 

er uit alsof hij koorts heeft. Dat arme jongetje. Het liefst zou ze hem mee 

naar huis nemen, hem in bad doen, te eten geven en verzorgen. Maar ze 

weet dat ze niets kan doen aan de armoede in de stad. Later, als ze klaar 

is met studeren, wil ze de politiek in. Dan wil ze andere regels en wetten 

maken. Dan wil ze ervoor zorgen dat er een veel socialer beleid komt. 

Maar nu is het enige dat ze kan doen een beetje van haar weinige geld 

geven. Een druppel op een gloeiende plaat. Maar als het even, heel even, 

iemand een heel klein beetje gelukkiger kan maken, dan moet ze het 

doen. 

Marieke steekt de straat over. Ze haalt twee euro uit haar portemonnee. 

Even houdt ze haar hand met het geld stil en kijkt ze naar Binno, die nog 

steeds zijn ogen gesloten heeft en zijn hand uitgestoken. Nee, twee euro 

is te weinig. Ze stopt ze terug, haalt het briefje van vijf uit haar 

portemonnee en legt het voorzichtig in Binno’s hand. 
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Alsof Binno voelt wat dit gebaar betekent aan warmte en opoffering, 

doet hij zijn ogen open en kijkt hij het meisje aan. 

“Dankuwel,” zegt hij met een glimlach. 

Marieke komen de tranen in haar ogen. Ze glimlacht terug. 

“Alstublieft,” zegt ze, Ze draait zich om en loopt weg.  

 

Nu moet hij opstaan en wat te eten gaan zoeken, voordat hij te zwak 

wordt om nog te lopen. Binno knijpt zijn vuist met het geld erin dicht. 

Met zijn koortsige hoofd en zijn zieke lijf strompelt hij langs een 

ijzerhandel, een schoenenzaak, een kantoorhandel. Is hier geen bakker in 

de buurt of een slager? Een eindje verderop op de stoep ziet Binno 

ineens een kraam staan. Daar moeten ze eten verkopen. Hij loopt er 

naartoe en ziet een man staan die een broodje eet. 

“Dat wil ik ook graag,” zegt Binno tegen visverkoper, terwijl hij naar de 

etende man wijst. De visverkoper kijkt schamper naar Binno, die 

eruitziet als een zwervertje dat onder een trein is gekomen. 

“En waar wilt gij dat van betalen, ventje? D’r zijn d’r wel meer die zo’n 

broodje willen, maar als ge geen eurokes hebt, gaat de handel niet door.” 

Binno steekt zijn hand omhoog en opent hem. 

“Awel, da’s andere taal. Uw broodje komt eraan, meneerke.” 

Binno gaat met zijn rug tegen de gevel van een huis zitten. Even legt hij 

het broodje op zijn gestrekte benen om te bekijken hoeveel geld hij nog 

heeft. Het moet vast genoeg zijn om nog een paar broodjes te kopen. 

Voorzichtig, zonder zijn handen teveel zeer te doen, stopt hij het geld in 

zijn broekzak. 

 

De reiger is al de hele ochtend zonder veel succes op zoek naar eten, als 

hij neerstrijkt bij de vistent. Hij weet dat hij daar af en toe een stukje vis 

toegeworpen krijgt door de mensen die er hun haring of hun lekkerbekje 

eten. Soms krijgt hij zelfs aan het einde van de dag een paar hele 

haringen van de staleigenaar. Hij heeft een goed geheugen voor de 

plekken waar het hem goed gaat. En vandaag heeft hij honger. Hij hoopt 

maar dat er wat afvalt voor hem. Parmantig stapt hij rond op zijn hoge 

stelten, als hij iets in de smiezen krijgt. Dat ziet er uit als eten. Kan niet 

missen. Daar zit een mens met eten. En eten in deze buurt is vis. Dus 

stapt hij dichter bij. Hij is een jager. In de stad betekent dat dat je brutaal 

moet zijn en dat je snel moet toeslaan. 

Binno is nog bezig zijn hand voorzichtig weer uit zijn broekzak te 

trekken als hij ineens een enorm lange snavel op hem af ziet schieten. 

Hij schrikt en steekt in een reflex zijn handen in de lucht. Dat is precies 
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de gewenste reactie voor de reiger, die het broodje vis van Binno’s 

benen weggrist en met een paar huppen van zijn stelten en een paar 

slagen van zijn grote vleugels een aantal meters verderop vliegt om daar 

op zijn gemak de maaltijd naar binnen te schrokken. Binno begrijpt 

ineens welke woede de zwerver gevoeld moet hebben toen hij diens 

patat stal. Hij wil opstaan en schelden op die rotvogel, maar dan bedenkt 

hij dat het arme beest misschien ook al de hele dag niets gegeten heeft. 

En tenslotte heeft hij nog genoeg geld over. Dus hijst hij zich met veel 

moeite op zijn voeten en beweegt hij zijn pijnlijke lichaam naar de 

visstand. 

“Ik wil nog drie broodjes, alstublieft,” zegt hij tegen de visverkoper. 

“Allee, ge hebt een goeie honger, meneerke,” zegt deze. “Drie dezelfde 

of zal ik u eentje met garnalen, eentje met haring en eentje met makreel 

doen?” 

Binno knikt. Het is hem om het even. Als hij maar wat te eten krijgt. 

Zo, nu gaat hij zijn buikje vol eten. En niemand die hem nog wat afpakt. 

Binno houdt zijn broodjes goed in zijn schoot verstopt. Hij pakt het 

broodje makreel en neemt een grote hap. Hij is nog steeds hartstikke 

ziek, maar in ieder geval zal zijn maag nu wat beter gaan voelen. Nog 

een hap. Ondertussen is de reiger, die het eerste broodje van Binno al 

lang op heeft, weer dichterbij gekomen. Zijn grote, opvallende ogen 

kijken Binno aan, terwijl hij nerveus heen en weer stapt. Binno stopt met 

kauwen. 

“Heb je honger?” vraagt hij aan de vogel, die zijn hoofd beweegt alsof 

hij de vraag begrepen heeft. “Hier.” 

Binno scheurt een stukje van zijn broodje af en gooit het naar de reiger. 

Deze vangt het stukje nog voor het de grond kan raken op en slikt het in 

één keer door. 

“Hier.” Binno houdt een stuk brood met vis in zijn hand omhoog. 

Nieuwsgierig kijkt de reiger hem aan. Hij doet een paar stappen 

dichterbij. Dan gooit Binno hem het stukje toe. In Binno’s koorts lijkt de 

reiger Binno bijna menselijk toe. Alsof hij elk moment zou kunnen 

vragen om wat eten. En als Binno de reiger wat toewerpt, lijkt het hem 

een beetje alsof de strakke scheiding tussen de boven- en de ondersnavel 

van de vogel zich in een glimlach naar boven krult. Het doet Binno 

plezier dat hij in zijn beroerde staat een ander wezen dat zich misschien 

even beroerd voelt, kan helpen. Met elke hap die hij neemt, gooit hij de 

reiger een even grote hap toe. Totdat alles op is. 

“Op,” zegt Binno, terwijl hij de vogel zijn lege, geschaafde handen laat 

zien. “Ik heb niets meer.” 
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De reiger springt meteen in de lucht, hij slaat met zijn vleugels en vliegt 

weg. Binno kijkt de reiger na tot hij hem achter een groepje bomen ziet 

verdwijnen. Dan staat hij op en strompelt hij verder de straat af. Hij moet 

toch nog een keer proberen met de metro te gaan. Hij moet naar huis. 

 

Af en toe moet Binno even gaan zitten. De weg lijkt zo eindeloos lang. 

Maar hij moet naar de rue Bosquet. Hij kan niet nog een nacht in een 

vochtige kartonnen doos slapen. Dat overleeft hij niet. Ineens realiseert 

hij zich dat hij helemaal geen geld heeft overgehouden voor de metro. 

Alles is opgegaan aan de broodjes. Dan moet hij het maar weer zonder 

geld proberen. En als die mannen zijn kaartje dan weer willen zien en hij 

heeft er geen, dan moeten ze hem maar aan de politie overgeven. Dan 

maar naar de gevangenis. Dat is altijd nog beter dan doodgaan in een 

klein steegje. 

Is dat in de verte de ingang van de metro? Hij ziet alles een beetje wazig. 

Zijn hoofd doet ook zo’n pijn. En hij heeft het zo koud. Ja, dat moet de 

metro zijn. Dit keer zal hij aan iemand vragen hem de juiste richting te 

wijzen, zodat hij zeker weet dat hij in de goeie trein stapt. 

Binno loopt naar de trap die ondergronds leidt. Hij houdt zich goed vast 

aan de reling en is al halverwege als hij beneden iemand vreselijke hoort 

hoesten. 

“Ueche-euche-euchecheggueueggggk.” 

Binno herkent die hoest meteen. Hij kijkt en ziet onder aan de trap de 

oude zwerver die net op zijn weg naar boven is. 

“Ueche-euche-eu…” 

De zwerver stopt midden in zijn hoesten als hij Binno in het oog krijgt. 

“De vuile dief,” zegt hij grommend. “Dit keer zal ik u flink te pakken 

krijgen, manneke. Dat zult ge niet overleven.” 

Binno slaat de paniek om het hart. Hij draait zich om en rent de trap op. 

Maar juist op dat moment komt een heleboel mensen tegelijk de trap af 

gelopen. Binno probeert zich ertussendoor te wringen. Hij duwt en duwt. 

Maar het is als in een nachtmerrie. De golf van volwassen lichamen 

sleurt hem mee naar benenden in de richting van de wijd uitgestoken 

armen van de grijnzende zwerver. 

“Ik ga u afmaken, ventje. Ik ga u vermoorden.” 

Binno schreeuwt en duwt tegen benen en tassen. Hij steekt zijn hoofd 

naar voren en grijpt zich vast aan de leuning. Hij moet omhoog. Hij moet 

naar boven. Hij voelt de hijgende adem van de zwerver in zijn nek. Hij 

voelt hoe de vieze handen van de zwerver zijn rode T-shirt vastgrijpen. 
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“Neeeee!” schreeuwt Binno. Hij rukt zich los en klautert en rent half op 

handen en voeten de trap op. Maar de zwerver zit achter hem aan. 

“Ge zijt d’rbij, ventje,” roept de zwerver. 

Hij zal dat rotjong krijgen. Hij zal hem zijn nek omdraaien. D’n ijzeren 

Tinus vergeet niet wanneer iemand van hem gestolen heeft. Hij heeft zijn 

hele leven moeten vechten. Iedereen probeert hem de hele tijd maar in de 

stront te trappen. Maar hij trap terug. Zelfs voor de police is hij niet 

bang. En daar heeft hij genoeg mee te maken. Ze kunnen van hem een 

grote bek en een schop tegen hun schenen krijgen. De vuillakken.  

Tinus was in de goot beland toen hij uit de gevangenis was gekomen. 

Toen hij jong was, had hij in een dronken bui iemand vermoord. Het was 

geen opzet. Het was een normale kroegruzie geweest. Tinus had 

uitgehaald en die andere vent een klap gegeven. Normaal gesproken had 

die klap hoogstens de man zijn kaak gebroken. Maar de man was 

ongelukkig terecht gekomen en had het niet kunnen navertellen. Van 

tevoren was Tinus best een redelijk rechtschapen mens geweest. Maar de 

tijd in de gevangenis en de manier waarop de mensen hem daarna 

hadden behandeld, hadden hem veranderd. En de vele jaren op straat 

hadden hem tot een volledig asociaal persoon gemaakt. Nu denkt d’n 

ijzeren Tinus alleen nog maar aan zichzelf. En wee degene die hem iets 

aandoet en die hij in zijn handen krijgt. 

Binno zet net zijn voet op de bovenste tree van de trap, als hij weer een 

hand voelt die zijn truitje grijpt. 

“Hahaaaa,” hoort hij achter zich de vieze lach van de zwerver. 

Binno trekt zich zo goed hij kan een paar meter verder, maar de zwerver 

laat hem niet los. 

“Laat me los, laat me los, help!” roept Binno. 

De mensen die hem zouden kunnen helpen, lijken echter plots allemaal 

verdwenen in het metrogat. De zwerver probeert Binno’s armen te 

grijpen. 

“Blijf van me af, help!” roept Binno, terwijl hij wild om zich heen slaat. 

“Amandus, help me-e-e-e-e-e!” 

Op dat moment, als Binno denkt dat de zwerver hem nu daadwerkelijk 

gaat vermoorden, als Binno ophoudt met vechten en geen kracht meer 

heeft om zich nog te verzetten tegen alle ellende die hij de hele tijd 

meemaakt, komt er suizend van boven uit de lucht een grijze gedaante 

woest naar beneden stormen. Met slaande vleugels en opengesperde bek 

stort de reiger zich tussen de zwerver en diens prooi. De zwerver, die 

denkt dat de duivel in eigen persoon plots op hem is neergedaald, laat 
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van ontzetting Binno los. Terwijl de reiger naar hem bijt en met zijn 

vleugels naar hem slaat, struikelt de zwerver schreeuwend achterwaarts. 

“Help mij! Neeee, de duivel komt mij halen. Genade, genade. Ik wilde 

hem niks doen. Laat mij gaan. Neeeee!!!”  

Binno is op de grond gevallen en kijkt met ongeloof naar zijn redder die 

vanuit de lucht gekomen is om hem te bewaren van een wisse dood. Hij 

ziet in een waas de grijze, grote vleugels en de scherpe bek wild rond 

wervelen. Het draait voor zijn ogen. Ineens ziet hij een lichtflits aan de 

staart van de reiger. En nog één. En overal om de reiger heen flitsen 

gouden lichten aan. Het lijkt wel of iemand gaten in de reiger prikt en er 

uit al die gaten gouden stralen licht naar buiten schieten. Binno ligt daar 

op de grond en knippert met zijn ogen. De reiger is nu helmaal van 

glanzend goud. Overal blinken sterren aan zijn lijf. En hij begint nu 

langzaam van vorm te veranderen. De snavel wordt korter en korter. Hij 

krijgt zelfs een mensachtig gezicht. En armen. En zijn staart wordt glad 

als van een slang en bezaaid met honderd sterren. De vleugels van de 

reiger worden roze en prachtig van vorm. Binno ziet hoe de reiger 

verandert in … de beschermelf. Dit is de beschermelf uit het verhaal van 

zijn vader. En hij is de Binno uit dat verhaal. De beschermelf is gekomen 

om hem te redden. 

De beschermelf vliegt nu imposant en dreigend vlak boven de 

jammerende, kruipende zwerver. Hij spreidt zijn grote, roze vleugels 

alsof hij daarmee de oude man wil bedekken en zwaait dan met zijn 

gouden staart met gouden sterren. Met een gigantische klap raakt de 

staart de oude man vol in zijn gezicht. De zwerver vliegt met zijn hele 

gewicht achterwaarts het gat van de metro in, meters naar beneden, tot 

hij ruggelings op de treden stort en daar blijft liggen zonder zich nog te 

roeren.. 

Een moment blijft de beschermelf in de lucht hangen kijken naar de 

zwerver. Dan draait hij zich om en vliegt hij geruisloos naar Binno toe. 

“Je hebt mijn leven gered,” zegt Binno zachtjes. 

De beschermelf lacht. 

Binno’s vader had gelijk. De beschermelf heeft grote, vrolijke, een 

beetje katachtige ogen en een ondeugende blik. En Binno kan zien dat 

zijn neus een beetje katachtig is en dat hij gouden snorharen heeft, die 

aan het uiteinde vertakt zijn in gouden sprietjes. Het hoofd van de 

beschermelf loopt bovenop uit in een punt met een gouden balletje en op 

zijn neus zitten gouden sproeten. En zijn oren hebben een hoge, stompe 

punt. Het is prachtig hoe zijn hele lijf gouden glanst en de sterrenstaart 

lijkt wel in brand te staan. Binno voelt zich plots helemaal warm worden 
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van de stralende gloed. Hij kijkt naar de vleugels van de beschermelf. 

Die lijken van ontzettend zachte veren gemaakt te zijn. Zo mooi zacht en 

roze. 

“Misschien redt jij ooit ook eens het mijne,” antwoordt de beschermelf. 

“Maar nu moet ik gaan. Want mijn sterren beginnen langzaam op te 

raken. Ik moet nieuwe gaan halen. Anders kan ik niet meer vliegen.” 

En inderdaad, terwijl de beschermelf de lucht in stijgt en lachend naar 

Binno zwaait, ziet Binno hoe het gouden licht langzaam dooft en weer in 

grijs verandert. De vleugels worden grijs en het hoofd van de 

beschermelf verandert in de kop van de reiger. Nog een rondje vliegt de 

reiger boven de straat waar Binno ligt. Dan verdwijnt hij achter de 

huizen. Binno laat zijn hoofd op de stoep zinken. Het is hem allemaal te 

veel geweest. Hij kan niet meer. 

 

43 

 

“Binno … Binno, help me! Help me …” 

Binno heeft zijn ogen gesloten. De koorts brandt door zijn kleine hersens 

en door zijn lichaam. 

“Binno, help me …” Weer die stem die hem van heel ver weg schijnt te 

roepen. Maar Binno is doodziek. Ergens weet hij wel dat hij die stem 

goed kent. Alleen kan hij hem nu niet plaatsen. Alles is zo verward in 

zijn hoofd. Hij kan zijn ogen niet open doen. Het voelt alsof ze met lijm 

zijn dichtgeplakt. En nog een keer die stem, nu heel dringend. “Binno, je 

moet opstaan. Je moet hier naartoe komen. Ik kan niet meer …” 

Met de grootste moeite tilt Binno zijn hoofd omhoog. De pijn dwingt 

hem echter meteen zijn hoofd te laten zakken. Binno opent langzaam 

zijn ogen. 

“Hier,” spreekt de stem van ver weg. Maar Binno ziet helemaal niets. Hij 

knippert met zijn ogen. Hij begrijpt het niet. Hij moet dromen. Om hem 

heen niets dan vies, bruin water. Hij bevindt zich onder water. Maar hij 

kan ademen. Dus moet hij dromen. Het is van de koorts. Dat moet het 

zijn. Hij staat op en hij zweeft een beetje. Voorzichtig beweegt hij 

voorwaarts. Het is hier zo smerig. Hij kan niet verder dan een halve 

meter kijken. Hee, een fietsstuur. Het is een fiets die hier op de bodem 

ligt. Binno ziet door het bruine water heen de vage contouren van nog 

een fiets. En nog een. 

“Hierheen.” 
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Binno draait zijn hoofd een beetje in de richting vanwaar het geluid lijkt 

te komen. Hij beweegt zijn benen door het water en peddelt met zijn 

armen. Ziet hij daar iets bewegen? Een schim? 

“Help me!” 

Binno beweegt nu nog dichterbij. 

Door een waas van modder ziet Binno wie het is. 

“Amandus?” 

Maar wat doet Amandus daar? Het lijkt wel of hij met iets aan het 

vechten is. Met ontzetting ziet hij hoe Amandus worstelt met een slang. 

Het beest heeft zich rond zijn nek geslingerd en wil hem klaarblijkelijk 

vermoorden. Amandus slaat met zijn armen en probeert omhoog te 

zwemmen. Maar de slang houdt heeft haar staart rond een fietsstuur 

gedraaid en houdt Amandus aan de bodem. 

“Ik krijg … geen … lucht,” hijgt Amandus. 

“Ik kom je helpen, Amandus,” roept Binno door het water heen. 

Binno duwt zicht af van de bodem en zwemt, zonder dat hij werkelijk 

kan zwemmen, in een paar slagen naar zijn vriend toe. Hij grijpt de slang 

met beide handen vast en geeft er een flinke ruk aan. De slang kronkelt 

en wurmt, maar het lijkt alsof hij zich alleen maar vaster om Amandus’ 

nek wringt. Binno trekt nog een keer uit volle macht aan het beest als de 

kop van de slang ineens in zijn richting beweegt. Van schrik laat Binno 

los. Hij zwaait met zijn armen naar voren en peddelt zich weg van de 

aanvaller. Amandus’ hoofd wordt ondertussen helemaal rood. Binno is 

wanhopig. Hoe moet hij zijn vriend redden? 

Ineens schiet het Binno te binnen. 

“Help ons, beschermelf!” roept hij hard. Hij knijpt zijn ogen stevig dicht 

en smeekt in gedachten de beschermelf vooral snel te zijn. Als hij nou 

maar zijn staart vol sterren heeft. Het is nog geen seconde nadat Binno 

dat gedacht heeft of hij hoort iets met een harde plons het 

wateroppervlak boven hem doorbreken.  

Een straal van gouden licht doorklieft het bruine water en zet het in een 

stralend licht. Binno’s hart springt bijna uit zijn borst van vreugde als hij 

ziet hoe de beschermelf de slang beetpakt en haar alsof het een tuinslang 

betreft, van Amandus’ nek losmaakt en achteloos wegduwt. De 

beschermelf neemt Amandus vervolgens bij zijn hand, hij slaat met zijn 

staart en zwemt met Amandus omhoog naar de oppervlakte. Binno staat 

op de bodem en kijkt hoe de beschermelf zijn vriend in een bootje, 

waarvan Binno de onderkant ziet drijven, helpt. De beschermelf wenkt 

Binno hem te volgen. Dan verdwijnt ook de beschermelf uit het water en 

in het bootje. Binno zet zich af van de bodem, slaat met zijn armen en 
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stijgt op. Als zijn hoofd boven het water uit komt en hij zich aan de rand 

van de boot omhoog trekt, ziet hij dat Amandus naar adem happend in de 

roeiboot ligt. Zijn ogen kijken naar de lucht. Binno volgt Amandus’ blik 

en ziet hoog tussen de wolken een grijze reiger vliegen. 

 

44 

 

“Dat was op het nippertje, jongen,” zegt Amandus moeizaam maar 

zichtbaar gelukkig. “Ik was d’r echt bijna geweest. Dat beest kneep mijn 

adem af. Maar goed dat jij er was om mij te redden.” 

“Eigenlijk heeft de beschermelf je gered,” antwoordt Binno. 

“Maar jij hebt hem geroepen. Zonder jou was ik nu dood geweest.” 

“Waarom ben je niet terug gekomen, Amandus?” 

“Omdat ik in het water ben gevallen en die slang me vasthield. Daarom. 

Wat denk jij dan? Dat ik je in de steek heb gelaten?” 

“Nee, maar …” 

Binno realiseert zich ineens dat hij zich veel beter voelt dan voorheen. 

Zijn koorts lijkt verdwenen. En de wonden op zijn armen en handen zijn 

zelfs verdwenen. Binno kijkt om zich heen. 

“Waar zijn we, Amandus?” 

Amandus gaat rechtop zitten. De boot schommelt een beetje. 

“Ik heb geen idee, jongen. Dit is een hele vreemde plek.” 

De roeiboot ligt in een rechthoekig gat dat een halve meter rondom de 

boot vrij laat. Het gat bevindt zich precies in het midden van een 

vierkante witte plaat van marmer, die zo’n twintig bij twintig meter meet 

en midden in een heldergele oceaan lijkt te drijven. 

“Ik moet je wat vertellen, Binno.” 

Amandus heeft een serieuze blik in zijn ogen. 

“De reden waarom ik naar Amsterdam ben gegaan is … het is nogal 

ingewikkeld, weet je. Maar jij denkt dat je … een mongooltje bent, is het 

niet?” 

Binno knikt. Hij begrijpt niet wat Amandus met die vraag wil. 

“Nou, jongen, het is mooi niet zo. Je bent een hartstikke normaal en 

gezond kind, zoals de meeste andere kinderen.” 

Binno begrijpt niets van wat Amandus hem vertelt. 

“Luister. Het klinkt ongelooflijk, maar wat ik je vertel is waar. Jij was 

een normaal en gezond jongetje tot je tweede jaar. Toen heeft jouw 

vader jou naar een dokter gebracht om je gezicht te veranderen en je 

tong dikker te maken. Hij wilde dat je leek op een kind met het 
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syndroom van Down zoals dat heet. Maar van tevoren leek je daar 

helemaal niet op. Je leek op een gewoon kind. Je wás een gewoon kind.” 

Binno schudt heftig met zijn hoofd. “Mijn pappa en mijn mamma 

hebben me naar de dokter gebracht omdat ik lelijk was en slecht. De 

dokter heeft me mooier gemaakt. Maar het lukte niet om me helemaal 

beter te maken.” 

Amandus pakt Binno’s handen in de zijne. 

“Nee, Binno. Je was mooi. Zij hebben je laten veranderen en je verteld 

dat je niet deugt. God mag weten waarom. Jouw pappa en mamma zijn 

ziek in hun hoofd. Maar jij bent niet lelijk, Binno. Jij bent niet ziek. Zij 

hebben je lelijk,… ik bedoel, anders gemaakt. Het is hun schuld dat 

mensen anders naar jou kijken en je niet altijd aardig behandelen. Maar 

ik heb je gezien in Brussel, Binno. Ik weet dat je heel pienter bent. En ik 

weet dat je heel anders bent dan de kinderen met het syndroom van 

Down. Niet dat die kinderen slecht of lelijk zijn. Het zijn hele mooie 

mensen, Binno. Maar ze zijn anders dan gewone kinderen. En jij bent 

gewoon. Je moet me geloven. Ik ben naar Amsterdam gegaan omdat ik 

dat wilde bewijzen. Helaas ben ik in het water gevallen voordat ik het 

bewijs in handen kreeg. Maar ik heb geen dokter nodig om me te 

vertellen wat waar is.” 

Binno schudt weer nee. Dit kan niet. Zijn vader houdt van hem. Binno 

wil dit niet geloven. Maar diep in zijn hart vertelt hem een stem dat 

Amandus de waarheid spreekt. En ook al heeft hij nog geen tijd gehad 

om dit verhaal te overdenken, hij krijgt het gevoel dat ineens een hele rij 

puzzelstukjes op zijn plaats vallen. En toch kan hij het niet accepteren. 

Zijn vader zou dit nooit doen. 

“Ik heb het uit de mond van meneer Veldermaat zelf gehoord, Binno.” 

Binno weet niet wat hij moet antwoorden. Dit is teveel voor hem. Hij 

springt uit de boot op de witte plaat en loopt tot aan de rand van de 

drijvende marmerschots. Amandus klimt ook uit de boot en loopt naar 

hem toe. Zonder iets te zeggen gaat hij naast hem staan. Zo staan ze een 

tijd in het gele water te kijken. 

Binno’s gedachten vliegen door zijn hoofd. Zoveel vragen. Zoveel 

onbegrip en verwarring in dit zesjarige hoofdje. 

“Binno, het is maar beter dat je het weet. En je moet weten dat je altijd 

bij mij kunt blijven wonen. We hebben het toch gezellig gehad met 

elkaar?! En ik beloof je dat ik alles wat er in mijn macht ligt zal doen om 

je weer op een gewoon jongetje te laten lijken. Ik hou gigantisch veel 

van je, jongen. Laat Amandus maar schuiven. Het komt allemaal weer 

goed. Dat zweer ik je.” 
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Amandus legt een hand op Binno’s schouder. Hij hoopt maar dat hij zijn 

beloftes waar kan maken.  

“Zo’n helder water heb ik nog nooit gezien. Je kunt de planten op de 

diepe oceaanbodem zien en kijk …” 

Amandus wijst met zijn vinger naar een school vissen. 

“Je ziet zelfs de vissen en de … wat is dat?” 

Amandus gaat op zijn knieën aan de rand van het water zitten. Op zo’n 

tien meter diepte drijft het roerloze lichaam van een vrouw in het water. 

Ze draagt een wijde, paarse jurk. Haar lange, donkerbruine haar zweeft 

om haar hoofd. Haar gezicht is naar beneden gericht. 

“Ze komt naar boven drijven,” zegt Amandus zachtjes. “Wie zou het 

zijn?” 

“Het is mamma.” 

Amandus kijkt Binno verbaasd aan. “Mevrouw Veldermaat?” 

Binno knikt. 

Elseliens lichaam komt naast de marmeren plaat boven water. 

“We moeten haar uit het water halen,” zegt Amandus, terwijl hij 

Elseliens jurk beetpakt. 

Binno blijft echter zonder zich te bewegen staan. Zijn ogen zijn strak 

gericht op het lichaam van zijn moeder. 

Amandus buigt zich verder voorover en grijpt Elselien rond haar middel. 

Moeizaam trekt hij haar uit het water. Hij legt haar op haar rug op de 

marmeren vloer. 

“Ik geloof dat ze niet meer leeft.” 

Binno zegt niets. 

“Ik zal eens luisteren of haar hart nog klopt.” 

De oude man legt zijn hoofd op de borst van de vrouw. Hij luistert 

aandachtig. Niks. Hij luistert nog eens. Hij kijkt Binno aan en wil net 

zeggen: “Ik begrijp niet hoe ze hier …” als Elselien met een ijselijke 

kreet haar mond openspert. Amandus schrikt zich helemaal te pletter. 

Elseliens ogen gaan open, ze grijpt met haar handen het hoofd van de 

geschrokken man en met een enorme zwaai gooit ze Amandus aan de 

kant. Amandus vliegt de witte vloer op en schuift meters ver over het 

marmer tot hij bijna van de schots afduikelt. Op het randje blijft hij 

liggen. 

“Zo, Binno. Jij dacht zeker je moedertje nooit meer terug te zien.” 

Elselien is opgestaan en kijkt nu met een boosaardige grijns neer op de 

ontzette Binno. 

Zijn mamma was toch dood?! Hij weet niet wat hij moet voelen. 

Ondanks wat Amandus hem verteld heeft, is het toch zijn moeder en is 
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hij blij dat ze nog leeft. Maar ze lijkt veranderd. Hoewel hij zijn moeder 

al aardig wat keren in een kwaadaardige bui heeft gezien, lijkt ze nu wel 

tien keer zo gemeen als ze ooit geweest is. Haar ogen hebben dezelfde 

gele kleur als het oceaanwater. En haar huid is vaalgeel als krantenpapier 

dat te lang in de zon heeft gelegen. 

“Wat staar je me aan, misbaksel?” 

Elselien spuugt haar speeksel in Binno’s gezicht terwijl ze spreekt. “Zou 

je je lieve moedertje niet eens omhelzen, ondankbaar kind?” 

Binno schudt angstig nee. 

“Wáááááát?! Durf jij je tegen mijn wil te verzetten?” 

“Laat hem met rust, heks,” roept Amandus, terwijl hij omhoog krabbelt. 

“Jij en je man hebben Binno verminkt. Blijf van hem af. Ik zal zorgen 

dat jullie hem met geen poot meer aanraken.” Kwaad loopt hij in de 

richting van Elselien. “Kom, Binno, kom hier, jongen.” 

Binno rent naar Amandus en kruipt angstig achter hem weg. 

“Hahahaaaa,” lacht Elselien. “Een oude man, die met één been in het 

graf staat, en een debiel kind. Wat willen jullie tegen mij beginnen? 

Jullie zijn nu in mijn wereld. Ik regeer het domein van de gele oceaan. 

Jullie zijn aan mij overgeleverd. Ik kan jullie hier aan jullie lot overlaten 

en een ellendige dood laten sterven.” 

Terwijl ze die woorden spreekt, heft Elselien haar hand op in de richting 

van de roeiboot. Deze begint meteen vol water te lopen alsof iemand een 

groot gat in de bodem heeft geslagen. Als de boot helemaal onder water 

is verdwenen, sluit zich als bij toverkracht het marmer over de plek tot 

geen stukje van het gat meer te zien is. 

“Maar …” Elselien grijnst vals haar gele tanden bloot. “… ik zou je lieve 

moedertje toch niet zijn, als ik dat zou doen. Nee, in tegendeel. Ik ga je 

een kans geven om weer normaal te worden, Binnootjelief. Als het je 

lukt te doen wat ik zeg, verander ik je in het jongetje dat je was geweest 

als de aardige dokter Peters met zijn handen van je af was gebleven.” 

Elselien knipt in haar vingers en een meter van de kant van de 

marmerplaat stijgt uit het gele water een grote spiegel in een gouden 

raam omhoog. 

“Kijk in de spiegel, lieverd, en zie hoe je er nu had uitgezien als je niet 

door ons was veranderd.” 

Binno loopt langzaam naar de rand van de plaat en kijkt in de spiegel. 

Eerst ziet hij niets. Maar dan vormt zich een beeld in de spiegel dat 

alsmaar duidelijker wordt. Het is een naakt jongetje. Iets in het wezen 

van dat kind doet Binno aan zichzelf denken. Maar het is een gewoon 

jongetje. Met normale oogleden. En de vorm van zijn gezicht is anders. 
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Zijn haar is dikker. En ook zijn lichaam is niet helemaal hetzelfde als dat 

van Binno. Binno is breder, dikker, met langere armen en benen. Dat 

komt van de medicijnen en van de castratie. Binno ziet dat zich bij zijn 

spiegelbeeld duidelijk balletjes aftekenen in diens zakje. Het ventje 

zwaait naar Binno en lacht. Hij heeft niet van die lachplooitjes naast zijn 

ogen die Binno heeft. En hij heeft al zijn boventanden op een rij. Het 

jongetje steekt zijn tong uit. Een dunne, korte tong. Dit ben ik niet, denkt 

Binno. Maar iets in de ogen van het jongetje herkent hij. En ook weer 

niet. Niet alleen het gezicht en het lichaam van het jongetje in de spiegel 

zijn verschillend van Binno’s gezicht en lichaam. Ook de aard van het 

jongetje is anders. Het is een ander persoon. Dit jongetje mag dan wel 

dezelfde genen hebben als Binno, hij heeft zich volkomen anders 

ontwikkeld. Binno voelt zich, terwijl hij in de spiegel kijkt, ineens zo 

moeilijk, zo ingewikkeld. Dat jongetje ziet er zo eenvoudig uit, zo 

heerlijk ongedwongen. Alsof het zo gemakkelijk kan zijn om een kind 

van zes te zijn. Wat zou hij dat graag willen. Een gewoon jongetje zijn. 

Langzaam zakt de spiegel weer in de gele oceaan weg. 

“Wat een verschil, hè, Binno?!” Elselien grijnst. “Bevalt hij je?” 

Binno knikt stilletjes. Hij zou dat jongetje in de spiegel wel willen zijn. 

“Zoals ik al zei; ik kan je in hem veranderen. Dat zou ik zo voor je doen. 

Tenslotte ben ik je moeder. Maarrrr … de liefde kan niet van één kant 

alleen komen, lieve Binno. Jij zult moeten bewijzen dat jij ook van je 

moedertje houdt. En hoe ga jij dat bewijzen, kleine man?” 

Elselien gaat op haar hurken zitten en steekt haar armen uit naar Binno. 

Haar wijde, paarse jurk valt in ruime plooien over het witte marmer. 

Aarzelend loopt Binno naar haar toe. Het idee haar perkamentachtige 

huid te moeten kussen en zo dicht bij haar gele ogen in de buurt te 

komen zendt een rilling over zijn rug. Maar het is zijn moeder. En ze wil 

hem helpen. Hij beweegt zijn gezicht in de richting van zijn moeders 

wang en tuit zijn lippen. Als zijn mond haar huid raakt, voelt hij dat haar 

huid helemaal niet droog als verdord papier is. Het voelt eerder koud en 

glad als van een vis. Als Binno achteruit wil stappen, sluit Elselien haar 

armen om hem heen. Ze staat op en tilt Binno mee omhoog terwijl ze 

hem vast tegen haar aan drukt. Binno heeft het gevoel alsof zijn 

ribbenkast wordt gekraakt. Dan fluistert ze in zijn oor. 

“Als jij weer gewoon wilt worden, Binnootje, moet jij je moeder iets 

brengen dat moeder al heel lang wil hebben. Wil je dat doen voor 

mamma, lieve schat?” 

Binno probeert te knikken, maar veel ruimte heeft hij niet om zijn hoofd 

te bewegen. 
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“Goed zo, lieverd. Mamma wil namelijk een sjlombom. Weet jij wat een 

sjlombom is, lieverd?” 

“Uit het liedje.” 

“Ja, goed zo, schat. Wat ben je toch slim. Dat heb je vast van je lieve 

vader. Dus jij gaat mamma die sjlombom brengen. Afgesproken? En dan 

zal mamma jou belonen en je weer normaal maken.” 

Elselien laat Binno op de grond zakken. Ze knipt met haar vingers en 

ineens verschijnt de roeiboot die eerder in het gat in de marmerplaat was 

gezonken langszij in het gele water. 

“En je mag twee van je kameraadjes meenemen om je te helpen.” 

Binno kijkt om zich heen. Twee? Hij ziet alleen Amandus op de grote 

witte plaat staan. Wie kan hij dan nog meer meenemen? Als hij weer 

naar de roeiboot kijkt, ziet hij dat Margaretha in haar zwarte jurk met wit 

kanten kraagje op een van de planken zit. Ze zwaait naar hem. 

“Hoehoe, Binnootje, zal ik straks worteltjes onder mekaar voor je 

maken?” 

“En nu opzouten alledrie.” Elselien steekt haar vinger uit en wijst naar 

het wijde water. “In je boot en breng me de sjlombom.” 

Binno en Amandus klimmen bij Margaretha in de roeiboot. Amandus 

neemt de riemen en begint te roeien. 

“Hoe gaat het, Margaretha?” Amandus heeft Margaretha wel eens gezien 

bij de Veldermaats. 

“Goed, goed, tuinman. Ik hou wel van varen.” 

“Da’s mooi, Margaretha.” 

Als het drietal een paar slagen ver is, houdt Amandus de riemen stil. 

“Kijk,” zegt hij. 

Ze zien hoe Elselien in haar paarse jurk naar de rand van het plateau 

loopt en met een boog in het gele water duikt. Nog een tijdje zien ze haar 

schim onder water zwemmen. Dan is ze verdwenen. 

Amandus kijkt Binno aan. “Wil ze een sjlombom?” 

Binno knikt. 

“Maar sjlombommen bestaan niet. Die heb ik zelf verzonnen.” 

Binno kijkt ineens heel beteuterd. “Maar je zei toch dat het 

mannetjeskrakuddels waren?” 

“Dat was ook verzonnen. Net als het sprookje van Hans en Grietje, 

begrijp je?” 

“Maar als ik mamma geen sjlombom breng, wordt ik nooit meer een 

gewone jongen.” 

Amandus denkt na. “Weet je, een gele oceaan bestaat voor zover ik weet 

ook niet. We roeien gewoon door. We zullen vast wel een sjlombom 
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vinden. Nu ik er zo over nadenk. Mijn opa heeft me eens een waar 

gebeurd verhaal verteld. En ik geloof dat er een sjlombom in 

voorkwam.” 

“Echt waar, tuinman?” reageert Margaretha enthousiast. “Hoe zag die er 

uit?” 

“Nou …,” antwoordt Amandus, “dat heeft mijn opa er niet bij verteld. 

Maar als ik er een zie, zal ik hem wel herkennen.” 

 

45 
 

Al uren hebben Amandus, Binno en Margaretha gevaren als Amandus de 

riemen in de boot trekt. 

“Ik moet even uitrusten, jongens. Ik ben een ouwe tuinman, geen jonge 

zeeman.” 

De zon staat hoog aan de blauwe hemel. Terwijl Amandus zich op zijn 

rug op het bankje legt en zijn benen overboord laat hangen, tuurt Binno 

peinzend over het oneindige water. Margaretha speelt een spelletje 

papier-schaar-steen met zichzelf om de tijd te doden. Zo dobberen ze een 

half uurtje rond. Af en toe schiet er een grote vis of een school kleine 

vissen onder de boot door. 

“Amandus, kijk!” Binno hangt over de rand van de roeiboot en kijkt in 

het water. Amandus komt overeind en schuift naar de rand toe. 

“Sjongejonge, een onderwaterpaard,” zegt Amandus. “Dat heb ik nog 

nooit gezien.” 

Een paar meter van het drietal vandaan zwemt er inderdaad een paard 

onder water. Het lijkt op een normaal paard, behalve dat het helemaal 

geel is en blijkbaar onder water kan ademen. 

“Als ze hier gele onderwaterpaarden hebben, zullen hier vast ook 

sjlombommen zijn,” zegt Binno blij. 

“Daar, wat is dat?” Margaretha wijst geschrokken naar een enorme 

groene vlek die in de verte in een snel tempo onder water naar hen toe 

komt. Het water boven de vlek borrelt en stoomt alsof het gigantisch 

heet is. 

“Dat ding is zo groot als een huis. Nee, een hele flat,” roept Amandus 

uit, terwijl hij zo snel hij kan de roeiriemen in het water laat zakken. “Ik 

heb geen idee wat het is, maar het staat me allerminst aan. We moeten 

hier wegwezen.” 

Met alle kracht die hij heeft, begint hij aan de riemen te trekken. Het 

zweet staat op zijn gezicht. 
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Binno houdt z’n hand boven zijn ogen om de zon af te weren. “Sneller, 

Amandus, sneller. Het haalt ons in.” 

“Ik doe mijn best, jongen. Ik kan niet harder.” 

“Harder, tuinman, het komt ons opeten,” huilt Margaretha in paniek. 

Maar hoe Amandus ook roeit, de gloeiende groene vlek komt steeds 

sneller dichterbij. Het onderwaterpaard schijnt de naderende vlek ook in 

de gaten te hebben. Het beest zwemt er met heftige slagen van zijn benen 

vandoor. 

“We gaan dood. We gaan dood,” schreeuwt Margaretha. “Daar komt het 

en het gaat ons verbranden en verdrinken.” 

En inderdaad komt de vlek recht op het drietal af. Margaretha gilt en 

gooit zich tegen de bodem van de roeiboot. Amandus roeit wat hij kan en 

Binno helpt hem door aan een van de riemen mee te duwen en te 

trekken. Maar het heeft geen zin. 

“Daar, kijk.” Binno ziet hoe vlak voor de vlek uit een klein, geel paardje 

zwemt. Uit alle macht slaat het met zijn benen. Dan, als het een paar 

meter van de roeiboot verwijderd is, begint het paniekerig te steigeren en 

met wilde sprongen ongecontroleerd heen en weer te zwemmen, alsof 

het niet meer weet in welke richting het moet vluchten. 

De sissende en dampende vlek is nu zo dichtbij gekomen dat Binno 

ernaar zou kunnen spugen. Het vreemde is dat de vlek helemaal niet 

duidelijker is geworden nu hij van dichtbij te zien is. Het lijkt wel een 

soort groene drab die zich door het water beweegt. Even lijkt de vlek stil 

te houden. Amandus trekt Binno in zijn armen. 

“Beschermelf, red ons,” roept Binno naar de lucht. “Beschermelf, help.” 

Maar er is in de wijde omtrek geen spoor van een reiger of een 

beschermelf te zien. 

“Ik ben blij dat ik je gekend heb, Binno. Je bent een fantastisch kereltje,” 

spreekt Amandus met een brok in zijn keel. Binno duwt zich vaster tegen 

zijn oude vriend aan en knijpt zijn ogen dicht. 

Maar alsof de vlek even stil heeft gehouden om te kiezen welke prooi hij 

zal verslinden, beweegt hij weg van de vrienden in de roeiboot naar het 

in paniek rondzwemmende onderwaterpaardje toe. Het paardje heeft 

geen enkele kans. De gigantische borrelende vlek heeft het binnen een 

seconde ingehaald. De vrienden horen hoe het arme dier hinnikt en 

schreeuwt terwijl het door de aanvaller verslonden wordt.  

De vlek stoomt zonder te stoppen verder door het gele water en twintig 

tellen later is hij in de verte verdwenen. 

“Misschien kwam de vlek helemaal niet voor ons,” zegt Amandus 

opgelucht als hij de roeispanen weer langzaam begint te heen en weer te 
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bewegen in het water. “Misschien eet hij alleen maar 

onderwaterpaarden.”  

“Maar als er geen onderwaterpaard in de buurt was geweest, had hij 

misschien toch ons opgegeten,” reageert Binno. “Als hij echt honger had 

gehad.” 

“Ja, wie weet. We hebben geluk gehad.” 

“Dat arme paardje,” zegt Margaretha, die ondertussen weer omhoog 

geklauterd is. 

“Arme ons, als we niet snel maken dat we land vinden,” merkt Amandus 

op, terwijl hij om zich heen de oceaan af tuurt. 

 

46 

 

“Jaaaaa, ik zie land.” Binno is rechtop in de boot gaan staan. “Ik zie het, 

ik zie het, ik zie het.” Hij is zo enthousiast dat de hele boot schommelt. 

“Rustig, rustig, Binno.” Amandus probeert met zijn gewicht de boot in 

evenwicht te houden en Margaretha grijpt de randen stevig vast. “Het is 

nog een heel eind naar dat land. We moeten het wel nog halen.” 

De stroming lijkt echter mee te zitten en het duurt niet lang of ze kunnen 

het strand en de bomen van wat een eiland lijkt duidelijk onderscheiden. 

“Ik zie onderwaterpaarden,” zegt Margaretha blij. 

“Blijkbaar kunnen ze ook boven water leven,” zegt Amandus. “Wat een 

prachtige beesten. Boven water komt hun prachtige, gele kleur nog veel 

beter uit.” 

“Ik hoop maar dat er sjlombommen leven op dat eiland,” zegt Binno 

hoopvol.  

Even later zet het drietal voet op land. Het is een mooi eiland. Met een 

wit strand en prachtige palmen. De onderwaterpaarden schijnen niet zo 

gesteld te zijn op de bezoekers. Ze hebben zich uit de voeten gemaakt en 

zijn nergens meer te bekennen. 

“Eerst maar eens wat te eten zoeken. Ik heb een ongelooflijke honger. Ik 

zou wel een paard op kunnen.” Amandus wrijft zich over zijn buik en 

lacht. Dan kijkt hij om zich heen. “Da’s maar een grapje, hoor. Ik eet 

geen gele paarden.” Je weet maar nooit of die paarden hem kunnen 

verstaan. 

“Hee, da’s een gekke vrucht.” 

Amandus trekt een stervormige vrucht van een struik. De ster heeft de 

kleur en vleesachtige structuur van een garnaal. Voorzichtig neemt hij er 

een hapje van. “Dat smaakt precies hetzelfde als garnaal,” roept hij 
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verbaasd uit. “Lekker! Het lijkt wel of onder en boven water hier een 

beetje door mekaar loopt.” 

Snel plukken ook Binno en Margaretha een ster van de struik. Het duurt 

niet lang of ze hebben alledrie hun buik rond gegeten. 

“En nu moeten we op zoek naar de sjlombom, Amandus,” zegt Binno als 

ze een poosje gerust hebben. 

“Nou ja, laten we maar landinwaarts trekken,” reageert Amandus. “We 

zullen wel zien wat we tegenkomen.” 

“Hadden we Jerom maar bij ons,” zegt Binno als ze een half uur door de 

dichte begroeiing gelopen hebben. 

“Jerom?” 

“Ja, Jerom, de hond van Tom. Weet je niet meer, Amandus? Jij hebt toch 

zelf het liedje gezongen. Van Jerom die een kuil had gegraven en toen de 

sjlombom in zijn oor had gebeten. Jerom zou vast wel een sjlombom 

voor ons kunnen vinden.” 

“Ja, da’s waar ook. Was ik helemaal vergeten.” 

“Ik ben moe.” Margaretha gaat op een omgevallen boom zitten. “Ik wil 

niet meer verder. Ik ben moe.” 

Amandus gaat naast haar zitten. “Goed. Dan rusten we hier even. Het is 

ook benauwd hier.” 

Hij neemt zijn grijze pet af en veegt met de rug van zijn hand het zweet 

van zijn voorhoofd en het kale gedeelte bovenop zijn hoofd. De ruiten 

blouse die hij aan heeft en de tuinbroek zijn eigenlijk veel te warm voor 

dit klimaat. En het feit dat hij niet de magerste is, maakt zo’n tocht ook 

niet gemakkelijker. Maar zijn laarzen, die komen wel goed van pas. Daar 

stampt hij alles mooi plat mee voor zijn medereizigers. Margaretha heeft 

alleen maar haar zwarte jurk aan en een paar zwarte schoenen. Binno 

draagt zijn uit de etalage gestolen rode shirt, spijkerbroek en gympen.  

Margaretha puft en zucht. Zij is niet meer de jongste en de slankste. “Ik 

wil naar huis. Ik vind het niks leuk. En ik zit niet goed.” Ze schuift een 

beetje naar achteren om beter te kunnen uitrusten, maar ze schuift net 

een beetje te ver door en met haar armen en benen in de lucht zwaaiend 

valt ze pardoes achterover van de boomstam af. 

“Sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom …” Met een aantal hoog 

piepende sjlomboms protesteert het getroffen wezen over het feit dat 

Margaretha met haar volle gewicht bovenop hem of haar is gevallen. 

Margaretha ligt half op wat op het eerste gezicht een glanzend, roze 

varkentje lijkt. 
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“Hou ‘m vast, laat ‘m niet los,” roept Amandus, terwijl hij zo snel hij 

kan naar de andere kant van de boomstam klautert. “Dit moet een 

sjlombom zijn. Hou ‘m vast.” 

Maar Margaretha kan het beest niet eens loslaten. Ze ligt er bovenop en 

kan niet meer opstaan. Amandus graait in zijn achterzak, waar hij weet 

dat hij een stuk touw heeft zitten. 

“Sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom,” 

piept het varkentje ondertussen in paniek. 

Amandus knoopt het touw om de nek van het varkentje en legt het aan 

een boom vast. Dan helpt hij de geschrokken Margaretha opstaan. 

“We hebben hem, Binno. We hebben de sjlombom gevangen,” zegt 

Amandus trots en blij. 

“Goed gedaan, Margaretha,” zegt Binno. “Goed dat je mee bent. Jij hebt 

hem voor ons gevangen. Nu kunnen we terug naar mamma en dan wordt 

ik een gewone jongen.” 

Margaretha glundert. Ze is altijd gelukkig als ze iemand kan helpen. 

 

“Sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, 

sjlombom.” 

Ze zijn nu alweer een half uur onderweg terug naar de boot. Amandus 

voert de sjlombom aan het touw achter zich aan. 

“Ik wordt gek van dat stomme beest. Hij sjlombomt maar aan één stuk 

door. Kan dat beest niet eens zijn bek houden?” 

Amandus zou willen dat hij nooit dat liedje verzonnen had. Hij wist toen 

niet dat de sjlombom zo’n irritant wezen zou zijn. 

“Ik had me de sjlombom heel anders voorgesteld,” zegt Binno. 

“Sjlombommen zijn stomme beesten. Ik weet niet wat mijn moeder met 

zo’n stom beest moet.” 

“En nu ben ik het zat.” 

Het drietal kijkt om zich heen. Wie zei dat? 

“Ik ben het spuugzat.” 

Weer die stem. Ze kijken rond, maar zien niets. 

“Daar!” Binno wijst naar de grond een paar meter achter hen. Uit een gat 

in de grond steekt een harig hoofd met een lange snuit, glimmende 

oogjes en grote oren. Dan verschijnen er molachtige handjes naast het 

hoofd en het wezen hijst zich uit het gat. Het is helemaal behaard en 

heeft een lange staart die er uitziet als een beweeglijke spade. Met open 

monden staan de drie het wezen aan te staren. 

“Neem mij vooral niet kwalijk, vreemden, dat ik even interrumpeer. 

Maar, zoals ik al zei, ik ben het zat. Een sjlombom is namelijk geen 
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beest en hij is niet stom. Het is een veelvoorkomend misverstand dat ik 

al jaren uit de weg probeer te ruimen. Maar blijkbaar is mijn boodschap 

tot jullie nog niet doorgedrongen. Dus ik zal het jullie persoonlijk ook 

nog eens uitleggen. Wat je daar namelijk aan dat touwtje hebt, is geen 

sjlombom. Wat je daar hebt, is een zogenaamde sjlombommer. Dat beest 

is niet eens familie van de sjlomboms. Het enige dat hij doet is sjlombom 

zeggen. Meer doet hij niet. Wij als sjlomboms proberen al generaties 

lang deze beesten af te leren sjlombom te zeggen, maar helaas, tot nu toe 

tevergeefs. Het is een smet op ons blazoen. Maar wat doe je eraan? Het 

zijn domme beesten. We kunnen ze moeilijk allemaal vermoorden alleen 

maar omdat ze sjlombom zeggen.” 

“Oh, neem me niet kwalijk,” zegt Binno. “Wij dachten dat het een 

sjlombom was. Wij wisten niet hoe u er uitzag. We kennen alleen maar 

het liedje.” 

“Liedje, liedje? Ik ben dol op liedjes. Gaat dat liedje over ons?” 

De sjlombom is vlak voor Binno komen staan en kijkt omhoog. De 

sjlombom is maar een centimeter of veertig hoog. 

“Amandus heeft het gemaakt. Amandus, wil jij het niet even zingen?” 

Amandus vindt het een beetje gek het liedje hier te gaan zingen, zeker 

aangezien hij het maar verzonnen heeft en in het liedje de sjlombom ook 

nog eens aangevallen wordt door een hond. Maar de sjlombom is al voor 

Amandus gaan staan en kijkt hem nu vol verwachting aan. 

“Hmm, nou, goed dan. Hompompom, hompompom …” 

“Wat een belachelijk lied! Wat een ontzettend stom, uit de lucht 

gegrepen lied!” 

De sjlombom is zichtbaar verbolgen over wat Amandus ten gehore heeft 

gebracht. 

“Sorry als je het niet mooi vond,” zegt Amandus ietwat beschaamd. “Het 

stelt verder niks voor hoor. Het was maar iets om Binno mee op te 

vrolijken.” 

Nu wordt de sjlombom nog kwader. “Met zoiets vrolijken jullie elkaar 

op? Met een sjlombom die aangevallen en verminkt wordt?” 

“Ja, eh …, nee, eh …” Amandus weet niet wat hij moet zeggen. 

“Dat lied van jullie is volkomen absurd. Een sjlombom zou zich nooit 

door een domme hond in zijn oor laten bijten. Sterker nog; geen hond 

heeft ooit in zijn leven een sjlombom te zien gekregen. En geen mens 

ook. Terwijl wij zelf al massa’s honden en mensen hebben gezien. Nou, 

wie is er hier het slimste? Nou?” 

“Ik zal het nooit meer zingen, dat beloof ik,” zegt Amandus snel om de 

boosheid van de sjlombom wat te temperen. 
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“Maar dat van dat aardappelbloed, klopt dat dan wel?” vraagt Binno 

voorzichtig. 

“Hm, ja, dat klopt toevallig wel,” antwoordt de sjlombom nu ietwat 

gekalmeerd. “Ja, toevallig zijn wij dol op aardappelen. Wij eten wel 

honderd aardappelen per dag per man. En op een feestdag wel 

tweehonderd.” 

Binno is onder de indruk. Sjongejonge Dat zo’n klein wezen zoveel kan 

eten. 

“Maar wat ik wel eens wil weten; waarom hebben jullie die 

sjlombommer aan dat touwtje?” 

Binno kijkt naar de sjlombommer, die nog steeds de hele tijd sjlombom, 

sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom, sjlombom zegt. Het is nu 

wel een vreemd idee om een sjlombom aan een touwtje te hebben. 

Amandus knielt neer bij het roze varkentje en maakt het touw om zijn 

nek los. Meteen rent het beest al sjlombommend de struiken in. 

“Ja, mijn mamma wil een sjlombom heb…” 

“Zien, zij wil een sjlombom zien,” onderbreekt Amandus Binno midden 

in zijn zin. “Binno’s moeder heeft namelijk al zoveel horen vertellen 

over dat geweldige ras van de sjlombommen …” 

“Sjlomboms. Wij heten sjlomboms en geen sjlombommen.” 

“Oh, ja, sorry. Maar zij wil zo graag een sjlombom in het echt 

ontmoeten. Om hem te vertellen hoe fantastisch ze hen vindt. Onze 

Binno wilde zijn moeder zo graag dat plezier doen.” 

“En dan vangen jullie ons met bruut geweld door met jullie vette 

lichamen boven op ons te springen en dan slepen jullie ons mee aan een 

touwtje?” 

“Eh, nou, maar dat van die lichamen, dat was een ongelukje van onze 

arme Margaretha en dat van dat touwtje dat was voordat we wisten wat 

voor een intelligent ras jullie zijn.” 

De sjlombom lijkt allerminst tevreden met dit antwoord. Hij gaat voor 

Binno staan. “Kom eens naar beneden jij.” 

Binno gaat op zijn hurken zitten. De sjlombom kijkt Binno een tijd lang 

diep in zijn ogen. 

“Ik mag jou wel. Jij bent aardig. En toevallig heb ik zelf ook een 

moeder. Wij sjlomboms vinden overigens dat je nooit genoeg voor je 

moeder kunt doen. Moeders wens is wet, zeggen wij altijd. Maar wij 

hebben dan ook geweldige, fantastische moeders. Hoe is jouw moeder? 

Is ze net zo aardig als jij bent?” 

Binno aarzelt. Eigenlijk kan hij niet zeggen dat hij een aardige moeder 

heeft. 
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“Nee …” 

“Nee, Binno’s moeder is nog veel aardiger dan Binno zelf,” onderbreekt 

Amandus Binno weer. Hij geeft Binno een knipoog. 

De sjlombom lijkt even na te denken. “Okee, ik ga met je mee. Is je 

moeder trouwens goed in het maken van aardappelsoep?” 

“Eh, ik weet niet, ik heb het nog nooit gegeten,” antwoordt Binno naar 

waarheid. 

“Wat? Nog nooit aardappelsoep gegeten? Daar moet ik het dan wel eens 

even serieus met je moeder over hebben. Hoe kun je nou een kind 

opvoeden zonder aardappelsoep te maken? En puree? En 

aardappelsalade?” 

“Ik kan wel goed worteltjes onder mekaar maken,” mengt Margaretha 

zich in het gesprek. “Da’s met aardappelen.” 

De sjlombom kijkt Margaretha aan. “Aardappelen en wortelen. Dat is 

een goeie combinatie. Misschien ben je toch niet zo slecht als ik dacht.” 

Margaretha moet lachen. Een guitig wezentje is die sjlombom. Net een 

knuffel. 

“Oh, wacht, over aardappelen gesproken. Ik moet even een snack 

meenemen voor de kleine trek. Waar zit die moeder van jou trouwens? 

Toch niet te ver weg, hoop ik.” 

Amandus wijst naar waar ze vandaan zijn gekomen. “Een stukkie die 

kant op. Het is niet zo ver.” 

Maar de sjlombom luistert al niet meer. Met zijn spadevormige staart 

begint hij in een razend tempo een gat in de grond te graven. Een 

moment later is hij er zelf in verdwenen. 

“Waarom zeg je dat mijn moeder aardig is, Amandus? Ze is toch 

helemaal niet aardig. En dat mijn moeder de sjlombom wil zien? Ze zei 

dat ze hem wilde hebben. En misschien wil ze hem wel kwaad doen.” 

Amandus gaat voor Binno op zijn hurken zitten. 

“Op dit moment telt alleen dat we die sjlombom bij je moeder krijgen. 

Dit is je kans om een normaal jongetje te worden. We zien dan later wel 

weer hoe we kunnen zorgen dat de sjlombom niets overkomt. We 

moeten maar een beetje liegen als dat nodig is. Trouwens, ik geloof dat 

ik die sjlombom helemaal niet zo aardig vind. Hij is een tikkeltje 

arrogant en betweterig. Als ik dat had geweten, had ik in mijn liedje over 

een frantakel gezongen. Die zijn veel aardiger.” 

“Een frantakel?” 

“Eh, nou ja, laat ik daar maar niet over beginnen. Dadelijk wil je moeder 

nog een frantakel hebben.” 

“Daar is hij weer,” zegt Margaretha ineens. 
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En ja, daar komt de staart van de sjlombom uit het gat tevoorschijn. Dan 

zijn buik en zijn hoofd. En tenslotte zijn armen en handen, waarmee de 

sjlombom een hele lange zak uit het gat trekt. 

“Zo, meneer de liedjeszinger. Deze mag jij dragen. Een voorraadje 

aardappelen voor onderweg.” 

Amandus pakt knorrig de zak aardappelen van de grond. “Die is nog 

zwaar ook,” gromt hij. 

“Hij zal alsmaar lichter worden, hoe verder we komen. Maar geen nood. 

We kunnen onderweg nog een paar stops maken om wat nieuwe piepers 

op te halen. Kom op, we gaan. Ik wil voor het avondeten weer terug zijn. 

Waar woont jouw moeder nog eens?” 

Binno weet het eigenlijk niet eens. “Eh, ik geloof onder water.” 

“Onder water?!” De sjlombom blijft staan. “Onder water groeien geen 

aardappelen. Wat is dit nu? Wie z’n moeder woont er nu onder water. 

Vissenmoeders wonen onder water. Maar die maken geen 

aardappelsoep. Daar ga ik niet heen. Ik hou niet van water.” 

“Nee, Binno bedoelt dat we een heel klein ietsiepietsiestukje in een boot 

over water moeten om bij haar te komen. Ze woont op een eilandje waar 

ze de lekkerste aardappels hebben die je ooit hebt geproefd. 

Eigenheimers zijn er niks bij. En ik kan het weten. Want ik ben 

tuinman.” 

“Ben jij tuinman? Plant jij aardappelen?” 

“Ja, natuurlijk. Van de beste.” 

De sjlombom begint weer te lopen. “Ik hou ook niet van boten. Maar als 

het maar een ietsiepietsiestukje is … en ze daar van die heerlijke 

aardappelen hebben … maar dat jouw moeder dan nooit aardappelsoep 

maakt … begrijp ik niet. Onbegrijpelijk.” 

 

47 
 

“Hoe lang moeten we nog?” 

De sjlombom voelt zich allerminst op zijn gemak in de roeiboot. 

“We zijn pas een kwartier onderweg,” antwoordt Amandus. 

“Pas? Pas? Ik vind dat al behoorlijk lang voor een overwatertocht. En 

mijn voorraad aardappelen begint ook al op te raken. Ik wil terug. Breng 

me terug. Nu, onmiddellijk!” 

Maar Amandus roeit gewoon door. 

“Ik eis dat jullie me onmiddellijk terug naar huis brengen. Horen jullie 

me niet?” 

“Ik hoor je wel.” 
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Het viertal schrikt van de stem. Een aantal meters voor de boeg van de 

roeiboot staat ineens Elselien in haar paarse jurk op een klein plateau in 

het water. Het is van wit marmer, net als het grote plateau. 

“Zo, Binno, liefje, je hebt je moeder de sjlombom gebracht. Wat 

ontzettend lief van je.” 

De haren van de sjlombom gaan strak overeind staan. Hij springt bij 

Binno op schoot en kruipt onder diens shirt. Alleen zijn staart komt 

onder het shirt uit en in Binno’s hals gluren twee oogjes angstig naar 

Elselien. “Nee, niet de waterheks! Je hebt me verraden. Je hebt me niet 

verteld dat je moeder de waterheks uit de gele oceaan is.” 

Binno weet niet wat hij moet zeggen. Zijn moeder een heks? 

“En heeft jouw sjlombom je vertelt dat hij nog het enige exemplaar van 

zijn soort is, Binno lief?” 

Binno kijkt naar beneden, naar het stukje van de sjlombom dat uit zijn 

shirt tevoorschijn kijkt. 

“Nee, dat is niet waar. Pertinent niet waar. Onwaar. Heus. D’r zijn d’r 

nog een heleboel zoals ik. Een hele grote boel.” 

“Hahahahaaaa,” lacht Elselien. “Is dat zo, sjlombom? Waar zit die hele 

grote boel dan, als ik vragen mag? Nee, je zwetst. Jij bent de laatste der 

sjlombommen. Je hele ras is op jou na uitgestorven.” 

“Nietes. En het is sjlomboms. Ik heb nog een verre neef aan de andere 

kant van de gele oceaan. En nog een paar ooms en nichten achter de 

bergen.” 

“Hahahahaha, je bent grappig, sjlombom. Maar dat zul je niet lang meer 

zijn. Geef hem aan mij, Binno. Ik haat dit onbenullige ras gatengravers. 

Ik zal deze een kopje kleiner maken en daarmee zal de wereld voor eens 

en voor altijd af zijn van de sjlombommen.” 

“Nee, mamma!” Binno houdt zijn armen beschermend om zijn shirt 

geslagen. “Je mag hem niet doodmaken. Hij is mijn vriend.” 

“Je vriend? Laat me niet lachen. Jij hebt geen vrienden. Dat heb je nooit 

gehad en dat zul je nooit hebben. Tenzij je mij de sjlombom geeft en ik 

jou terug verander in een normaal jongetje.” 

Ook Margaretha en Amandus zijn ontzet. Amandus heeft spijt dat hij de 

sjlombom mee heeft gelokt. Hij wilde alleen maar Binno helpen. Maar 

de sjlombom op zo’n manier aan zijn dood overgeven, nee, dat kan hij 

niet. 

“Geef! Of ik laat jullie boot zinken, met jullie allemaal erin. En denk 

maar niet dat je in de gele oceaan kunt ademen zoals in dat 

modderpoeltje waaruit jullie gekropen zijn.” 

Elselien strekt haar armen uit in de richting van de roeiboot. 
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“Nee. Je krijgt hem niet!” 

Binno is opgestaan en kijkt zijn moeder kwaad aan. 

“Wat? Ik krijg hem niet?!” 

Elselien wordt helemaal groen in haar gezicht. Ze strekt haar armen naar 

beneden naar de gele oceaan en spreekt een rij woorden die geen van de 

inzittenden van de boot kan verstaan. Gelijk begint er water in de boot te 

stromen. 

“We zijn lek,” roept Amandus. “Ze laat ons zinken.” 

Margaretha begint te huilen. 
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“Haal adem, Binno. Haal diep adem.” Amandus ademt diep in. 

Dan sluit het water zich boven hun hoofden. In een flits ziet Binno een 

onderwaterpaard voorbij zwemmen. Hij slaat met zijn benen en duikt 

erachteraan. Het paard heeft hem niet gezien en peddelt rustig voort. Het 

lukt Binno om langszij te komen. Hij pakt de sjlombom bij zijn staart 

beet en rukt hem onder zijn shirt vandaan. Dan duwt hij hem op de rug 

van het paard. Instinctief grijpt de sjlombom de manen vast. Het paard 

kijkt om om te zien wat er aan de hand is. Op dat moment knijpt Binno 

het paard in zijn bil. Met een stroom van luchtbellen achter zich aan 

schiet het paard naar voren. De sjlombom kan zich maar ternauwernood 

vasthouden. In volle galop raast het onderwaterpaard er vandoor met zijn 

berijder. 

Elselien die gezien heeft wat haar zoontje heeft gedaan, stort zich razend 

van woede in het gele water. Ze zal die sjlombom van dat paard rukken 

en met zijn eigen spadestaart het hoofd afslaan. Maar ze heeft buiten 

Amandus gerekend. Amandus ziet haar springen en weet vlak bij haar te 

komen. Hij grijpt een plooi van haar paarse jurk vast en laat niet meer 

los. Elselien schopt en slaat dat het water om haar heen kolkt, maar ook 

Binno heeft haar jurk gegrepen en zich er helemaal in vastgedraaid. Nog 

net ziet hij hoe het onderwaterpaard met de sjlombom in de verte 

verdwijnt. 

Elselien wervelt van boosheid, maar Amandus en Binno laten niet los. 

Tenslotte steekt ze een arm recht omhoog en met de twee aan haar jurk 

hangend, rijst ze uit het water omhoog. Als ze een paar meter boven het 

water zweeft, laat ze zich naar beneden zakken op een wit plateau, dat 

precies onder haar voeten schuift. Amandus en Binno liggen druipnat en 
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happend naar adem op de marmerschots. Nog steeds houden ze het 

paarse stof van Elseliens jurk stevig in hun vuisten geklemd. 

“Hoe durven jullie? Ik zal jullie verzuipen als ratten. Uitschot. Miezerig, 

kruiperig uitschot.” 

“Waar is Geta?” Binno luistert niet eens naar zijn moeder. 

“Jouw Geta is verzopen.” Elselien rukt haar jurk uit Binno’s handen. “En 

jouw sjlombom zal ook creperen. Dan moet hij maar vanzelf creperen. 

Dat stinkend beest. Hoe dan ook zal zijn ras uitsterven. Ik hoef alleen 

maar te wachten tot hij vanzelf dood gaat.” 

Binno tuurt in het water. Die arme Geta. Verdronken. Hij hield van haar. 

Ook al was ze de laatste jaren zo afwezig en had hij ook niet tot haar 

kunnen doordringen. Ze was toch het liefste mens dat hij kende. En ze 

was in de eerste jaren van Binno’s leven de moeder geweest die Elselien 

niet wilde zijn. Hij voelt ineens zoveel pijn in hem dat hij het bijna niet 

meer kan verdragen.  

Binno zit op zijn kont op de witte bodem. Het water druipt van hem af. 

De sjlombom. Hoe zou het daarmee zijn? Hij hoopt maar dat de 

sjlombom veilig thuis zal komen. 

“Maar van mij ben je nog niet af, zoonlief.” 

Elselien tilt Binno op en zet hem op zijn voeten. 

“Ik heb een nieuwe opdracht voor jou. En deze zul je maar beter niet 

verprutsen.” 

 

49 

 

“Ik wil dat je mij de vijf witte bramen brengt van de witte bramenstruik. 

Op het witte eiland.” 

“Het witte eiland?” Binno kijkt zijn moeder wantrouwig aan. “Word ik 

dan een gewone jongen?” 

Elselien glimlacht. 

“Zou ik liegen?” 

Amandus fronst zijn wenkbrauwen. 

“Maar ik weet niet waar dat witte eiland ligt,” zegt Binno voorzichtig. 

Elselien draait haar hoofd in zuidelijke richting. “Daar.” 

Inderdaad zien Binno en Amandus tegen het scherpe licht van de zon een 

witte vlek die zich vaag aan de horizon aftekent. 

“Wil je de vijf witte bramen voor me halen, Binno?” 

Binno knikt. 

“Goed dan,” zegt Elselien en ze klapt in haar handen. 

 



 192 

“Amandus, waar zijn we? Ik zie niks. Niks behalve jou.” 

“Dit moet het witte eiland zijn,” antwoordt Amandus. “Maar ik had niet 

verwacht dat het zo wit zou zijn.” 

Ook Amandus ziet behalve Binno alleen maar egaal wit. Alsof de wereld 

om hen heen is uitgegumd. Geen schaduw of verschil van wittoon is 

maar ergens te bekennen. Geen randje van een struik of boom is te zien. 

Ook de lucht boven hen is volmaakt wit, zonder vlekje of schaduw. 

Amandus tast rond en zet behoedzaam een paar stappen naar voren. 

“Eng hè, Amandus?!” 

“Hier staat een boom. Ik kan hem voelen. Maar ik zie hem niet.” 

Amandus drukt zijn neus tegen de boomschors aan. Zelfs van zo dichtbij 

ziet hij helemaal niks dan wit en nog eens wit. Binno voelt ook om zich 

heen. Als hij met zijn hand tegen de stengel van een bloem aan stoot, 

hoort hij druk gezoem. 

“Ik geloof dat je een bij hebt gestoord bij het honing verzamelen,” zegt 

Amandus. Hij kijkt omhoog. “Ik hoor ook vogels fluiten. Zelfs de 

beesten zijn hier wit.” 

“Als er maar geen gevaarlijke leeuwen of tijgers zitten.” Binno kijkt 

angstig om zich heen. “Dan kunnen we ze niet zien en dan eten ze ons zo 

op.” 

Ook Amandus voelt zich niet op zijn gemak. 

“Vast niet. D’r zitten hier vast geen wilde beesten. Tenslotte wil jouw 

moeder dat we haar die bramen brengen. En als we opgegeten worden, 

kunnen we dat niet doen.” 

Ondanks de woorden van zijn vriend voelt Binno zich heel naar. “Het is 

net alsof je blind bent, alleen dat het niet zwart is.” 

“Wie weet, Binno, misschien zien blinden helemaal geen zwart. 

Misschien zien ze wel hetzelfde als wij nu zien.” 

Binno denkt aan de oude Martinez. Als hij hem nog eens ontmoet, zal hij 

het hem vragen. 

“Amandus, kijk, je voeten!” 

Binno staart ontzet naar Amandus’ voeten. Ook Amandus is geschokt als 

hij naar beneden kijkt. Het onderste deel van zijn laarzen is al helemaal 

wit en hij ziet hoe het wit al snel hoger trekt. Amandus stampt met zijn 

voeten alsof hij het wit er vanaf wil schudden, maar het helpt niet. Het is 

ondertussen al tot aan zijn knieën gestegen. Het lijkt wel alsof Amandus 

met geamputeerde benen boven de grond zweeft. 

“Wat gebeurt er? Ik verdwijn.” 

Amandus kijkt Binno met een bang gezicht aan. Maar Binno kan hem 

ook niet helpen. 
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“Amandus, blijf bij me.” 

Binno is zo bang dadelijk alleen in deze witte wereld achter te blijven 

dat hij ervan moet huilen. 

“Ik ga niet weg, jongen,” zegt Amandus met bibberende stem, terwijl het 

wit hem tot aan zijn keel is gestegen. “Ik blijf bij je, of je me ziet of 

niet.” 

Een tel later is er helemaal niets meer van de tuinman te zien. 

“Amandus, waar ben je, waar ben je,” snikt Binno. 

“Hier, houd mijn hand maar vast. Dan weet je dat ik er ben.” 

Binno voelt hoe Amandus’ grote hand de zijne vastpakt en stevig 

omklemd houdt. “Word ik nu ook wit?” vraagt Binno benauwd. 

“Ik weet niet. Tot nu toe ben je nog helemaal zichtbaar. Misschien 

gebeurt het bij jou niet.” 

Het is net alsof Amandus’ stem uit de leegte komt. 

“Maar als er nu iets gebeurt en we raken mekaar kwijt, dan kan ik je 

nooit meer vinden.” 

“Wacht, ik heb een idee. Ik moet even je hand loslaten, maar ik blijf 

naast je staan.” 

Binno voelt hoe Amandus zijn hand losmaakt. “Amandus?” Binno vindt 

het niks leuk. “Amandus?” 

“Nee, Binno, ik dacht dat ik een idee had, maar het werkt niet.” 

“Wat dan?” 

“Ik had een zakmes in m’n zak. Dus ik dacht dat als ik een sneetje in 

mijn hand zou maken, dat ik dan met mijn bloed mezelf wat kleur kon 

geven, zodat je me kunt zien. Maar zelfs mijn bloed is wit geworden.” 

“Maar mijn bloed is vast niet wit.” Binno steekt zijn hand uit. “Geef mij 

het zakmes, Amandus.” 

“Nee, jongen, dat vind ik niks. Nee, dat vind ik geen goed idee.” 

“Kom nou, Amandus, een heel klein sneetje maar. Leg het maar in mijn 

hand.” 

Met tegenzin overhandigt Amandus Binno het zakmes. Binno snijdt in 

de muis van zijn hand. Het doet wel pijn, maar hij moet het doen. 

Meteen komt wat bloed naar de oppervlakte. 

“Zie je wel. Ik zei je toch dat het rood was. Buk eens, Amandus.” 

Als Amandus knielt, voelt Binno over Amandus’ gezicht. 

“Daar ben je.” 

Binno doopt zijn vinger in het bloed en trekt een cirkel rond Amandus’ 

rechteroog. Dan een rond het linkeroog, rond zijn neus en rond zijn 

mond. 

“Je ziet er eng uit. Heel eng.” 
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Amandus lijkt net een spook. Vier cirkels die door de lucht zweven. 

“Ik zal ook wat bloed op je oren smeren en op je rug. Anders kan ik je 

van de zijkant en de achterkant niet zien.” 

Het ziet er macaber uit, die zwevende bloedsporen. Maar het werkt. 

Binno kan Amandus nu in ieder geval weer plaatsen. 

“Als ik een grotere snee had gemaakt, had ik je gezicht helemaal kunnen 

verven. Dat was beter geweest.” 

“Nee, nee, geef me mijn zakmes maar terug. Dit moet genoeg zijn. Je 

hebt blijkbaar kostbaar bloed, dat het in deze witte spookwereld nog 

rood kan blijven. Daar moet je zuinig op zijn. En we hebben ook geen 

tijd. Wie weet wat er nog gebeurt. Misschien los ik dadelijk nog 

helemaal op en is er niks meer van me over. We moeten die bramen 

vinden. Kom, we gaan op onderzoek uit.” 

Amandus pakt Binno’s hand weer vast. Zo lopen ze voetje voor voetje 

om nergens over te vallen en nergens tegenaan te stoten vooruit. 
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“Hee, ik zie wat bewegen.” 

Binno en Amandus blijven staan. In de verte beweegt er inderdaad wat. 

“Ik zie het ook,” zegt Amandus. “Maar ik zie niet wat het is. Jij hebt 

jongere ogen. Kun jij het zien?” 

“Het lijkt wel … wat vrouwen dragen.” 

“Wat vrouwen dragen?” Amandus draait de bloedcirkels op zijn 

onzichtbare gezicht naar Binno toe. 

“Ja, onder hun kleren.” 

“Je bedoelt ondergoed?” 

“Ja, bewegend ondergoed.” 

“Laten we voorzichtig dichterbij gaan.” 

Als Binno en Amandus tot op een paar meter van het ondergoed 

genaderd zijn, verstoppen ze zich achter een wit rotsblok. Ze horen het 

ondergoed praten. Ze zien nu ook duidelijk dat het drie setjes zijn; een 

blauw kanten slipje met bijpassende blauwe bh, een rode set met string 

en bh en een fraai zwart setje. 

“Ik heb honger,” lijkt het van het blauwe ondergoed te komen. 

“Gij, gij hebt de ganse dag honger,” zegt het zwarte setje. 

“Nou en, veel krijgen we hier niet te eten,” protesteert het blauwe. 

“Da’s goed voor uw figuur,” merkt de rode lingerie op. 

“Ik ken die stemmen,” fluistert Binno tegen Amandus. “Dat zijn de 

mevrouwen van de onderbroekenfoto’s.” 
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“Zijn die te vertrouwen?” fluistert Amandus terug. 

“Ja. Ik denk het wel. Ze zijn best aardig.” 

“Ze zien er ook niet onaardig uit.” 

Binno kijkt naar Amandus en het lijkt bijna alsof er een twinkeling te 

zien is binnen de bovenste twee cirkels van Amandus’ gezicht.  

Als Binno vanachter het rotsblok tevoorschijn komt, draaien alledrie de 

lingeriesetjes zich met hun voorkant naar hem toe. 

“Maar allee, da’s Binno. Da’s onze kleine Binno.” 

“Wat doet gij hier?” 

“En wat zijn dat voor rare cirkels en vlekken in de lucht?” 

Binno legt uit hoe hij op het eiland gekomen is en hoe hij Amandus heeft 

beschilderd met zijn bloed. 

“Maar hoe zijn jullie hier gekomen?” vraagt hij vervolgens aan het 

drietal. 

“Wij waren gewoon een lingeriemodeshow aan het lopen,” antwoordt 

het rode setje. 

“Ja, en plots waren we hier en werden we helemaal wit. Gruwelijk,” vult 

het blauwe setje aan. 

“Alles aan ons werd wit, behalve onze lingerie. Die bleef bont,” 

completeert zwart het verhaal. 

“Het is miserabel,” zegt rood. “Ik voel me gelijk ik niets anders ben dan 

een stuk wasgoed. En als we het uittrekken, kunnen we elkaar helemaal 

niet meer zien. Maar we zijn toch zeker ook mensen. En we zijn zo 

mooi. Maar niemand kan ons meer zien.” 

“Ja, mooie modellen zijn wij,” zegt blauw met een droevige stem. “We 

hebben het gevoel dat we alleen nog maar bestaan door onze lingerie.” 

“Lieve Binno, kunt gij niet iets doen om ons weer een beetje meer 

zichtbaar te maken?” vraagt het zwarte setje. 

“Ja, Binno, alstublieft,” smeken ook de andere twee. 

Amandus, die meteen begrijpt wat de meiden willen, protesteert. “Nee, 

daar komt niks van in. Denken jullie soms dat Binno maar bezig kan 

blijven zijn bloed te verspillen?” 

“Alstublieft, Binno,” vraagt het zwarte setje weer en haar stem doet 

Binno medelijden met de meiden voelen. 

“Het kan nog wel een keer, Amandus. Geef me je zakmes maar.” 

“Maar jongen …, nou goed dan. Hier. Maar wel maar een heel klein 

sneetje dan.” 

Binno moet er ook niet aan denken een grote snee te maken. 
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“Ik wil mijn lippen rood. Ik heb de prachtigste lippen.” Het blauwe setje 

huppelt op en neer van verwachting als Binno zijn wijsvinger in zijn 

eigen bloed doopt. 

“Ik kan je lippen niet zien. Doe het zelf maar.” 

Het blauwe setje pakt Binno’s vinger vast en geroutineerd als ze in die 

vele jaren van lipverven is geworden, gebruikt ze Binno’s vinger 

vakkundig als lippenstift zonder een stukje over te slaan. Ze perst haar 

lippen op elkaar en opent ze daarna een heel klein beetje zoals ze geleerd 

heeft om een verleidelijk effect te bewerkstelligen. 

“Nou, hoe is het?” 

De andere twee meiden applaudisseren. Maar Binno vindt het er maar 

naar uitzien, zo’n losse, bloedrode mond, die in de lucht danst. 

“Nu ik, nu ik,” roept het rode setje, terwijl ze in haar handen klapt. “Ik 

wil mijn wimpers gedaan. Mijn lange wimpers zijn het mooiste aan mijn 

hele lichaam.” 

Binno duwt voorzichtig op zijn wond. Het doet best een beetje zeer. 

Weer veegt hij met zijn wijsvinger door het bloed. En weer wordt zijn 

vinger op professionele wijze gebruikt voor de maquillage. 

“En, ben ik schoon, wat vindt ge?” 

Binno vindt deze zwevende oogloze wimpers zelfs nog enger dan de 

lippen. Maar hij is te beleefd om dat te zeggen. 

“Wauw, prachtig,” zegt de rode mond enthousiast. “Gij hebt inderdaad 

prachtige wimpers.” 

“En nu ik,” zegt het zwarte setje op haar beurt. “Ik heb prachtig lang 

haar. Kunt ge dat verven, lieve Binno? Eigenlijk is het zwart van kleur. 

Maar ik ben al tevreden als ge het bloedrood kunt kleuren.” 

“Ja, zijn jullie dan helemaal gek geworden?” valt Amandus boos uit naar 

het drietal. “Denken jullie dat Binno hele emmers bloed gaat laten 

vloeien, alleen om aan jullie schoonheidsobsessie te voldoen? Jullie 

denken er alleen maar aan jezelf op te kalefateren. Een mens is meer dan 

zijn uiterlijk. Jullie drieën zijn inderdaad niks anders dan etalagepoppen 

voor jullie ondergoed.” 

“Hela, ge moet niet zo kwaad worden,” reageert het zwarte setje 

beledigd. “Gij hebt u ook laten beschilderen. Alleen omdat gij te lelijk en 

te oud zijt, hebt ge u zo belachelijk laten toetakelen. Wij zijn jong en 

mooi en dat mag gerust gezien worden.” Dan wendt ze zich weer tot 

Binno. “Allee, misschien is het inderdaad teveel gevraagd om mijn haar 

te verven. Maar kunt ge dan mijn nagels doen?” 

Binno knikt. Hij begrijpt niet waarom Amandus zo boos is. Als hij die 

drie nu gelukkig kan maken. 
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Even later fladderen tien bloedrode vingernagels naast een zwart 

lingeriesetje door de lucht. 

“Mag ik jullie nu iets vragen?” Binno kijkt de mond, de wimpers en de 

nagels beurtelings aan. “Weten jullie misschien waar ik de struik met de 

witte bramen kan vinden?” 

De wimpers kijken de mond aan. “Nou ja,” spreekt de mond. “Alle 

bramen zijn hier wit. Maar ik was gisteren eten aan het zoeken. En toen 

vond ik op de tast een struik met bramen. Een paar bramen van kleinere 

struiken had ik al opgegeten en ik was bezig nog meer bramen te 

verzamelen voor ons drieën toen ik bij een struik kwam die los van de 

anderen stond. Ik voelde en voelde en ineens had ik een hele dikke, vette 

braam te pakken. Ik wilde hem lostrekken van de struik, maar toen 

bulderde er plots een woeste stem in mijn oor dat ik er bijna doof van 

werd. Ik schrok me dood en zette het op een rennen. Pas een heel eind 

verder ben ik gestopt. ‘Blijf van die bramen af,’ schreeuwde die stem. 

‘Waag het niet of ik pluk je hoofd van je romp zoals jij die bramen van 

de struiken hebt geplukt.’ Misschien zijn die grote bramen wel de 

bramen die gij zoekt. Maar als ge mij vraagt, worden ze bewaakt door 

een reus of een monster. En hij kan ons wel zien, maar wij hem niet.” 

Binno kijkt met grote ogen naar de mond en vervolgens naar de cirkels 

van Amandus. “Wat moet ik nu, Amandus? Wat kan ik doen tegen een 

reus of een monster?” 

Amandus weet het ook niet. Maar hij wil Binno niet alle moed 

ontnemen. “We gaan er gewoon naartoe, jongen. En dan zien we wel. 

Misschien valt het allemaal wel mee. Misschien is die reus dan wel 

toevallig even weg. Dan plukken we snel die vijf bramen en rennen we 

ervandoor.” 

Binno kijkt de mond weer aan. “Kun je ons er naartoe brengen?” 

“Nee, nee, ik ga daar niet heen. Dat monster wil mijn hoofd d’raf 

rukken. Neenee, ik ga daar niet.” 

“Maar je moet. Anders word ik nooit een gewone jongen,” pleit Binno 

vertwijfeld. Maar de mond trekt haar hoeken naar beneden en blijft 

halsstarrig in haar afwijzing. 

“Ik ben vergeten waar het was. Kom meisjes, we moeten gaan. We 

moeten een vijver zoeken waarin we onze nieuwe look kunnen 

bewonderen.” 

“Tss, modellen,” zegt Amandus boos. “Onnozele wichten. Als ze al een 

vijver vinden, zal die net zo wit en onzichtbaar zijn als de rest hier. Ik 

hoop dat ze erin vallen en verdrinken.” 
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Binno luistert echter al niet meer. Hij schuifelt voorzichtig met zijn 

handen vooruit gestoken door de witheid. 
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“We moeten die struik vinden,” zegt Binno tegen Amandus als deze hem 

heeft ingehaald. Ineens blijft hij echter staan. Hij begint zich over zijn 

hele lichaam te krabben. En over zijn gezicht, zijn armen en benen, alsof 

duizend mieren hem hebben gebeten. 

“Wat is er?” vraagt Amandus bezorgd. 

“Kijk dan,” antwoordt Binno. Overal verschijnen er bulten op Binno’s 

handen en in zijn gezicht en nek. Als Binno zijn mouwen en zijn 

broekspijpen opstroopt, ziet hij dat ook zijn armen en benen onder de 

bulten zitten. Het ziet er vreselijk akelig uit. 

“Wat is dit? Help me, Amandus. Help me dan,” roept Binno in paniek. 

Voorzichtig pakt Amandus Binno’s hand vast. “Die bulten bestaan uit 

allemaal bobbeltjes, als … bramen …” 

Binno kijkt in de lege gaten van Amandus’ ogen. “Zwarte bramen. Dat 

zijn de zwarte bramen die in mijn bloed zitten.” 

Binno heeft het nog niet gezegd of hij voelt hoe de onderhuidse bramen 

aan hem beginnen te trekken alsof ze allemaal in dezelfde richting 

willen. 

“Ze trekken me mee, Amandus. Ze nemen me mee.” 

En inderdaad wordt Binno van binnenuit voortgeduwd en getrokken. Hij 

kan zich niet verzetten. 

“Misschien worden jouw zwarte bramen aangetrokken door de witte 

bramen van de struik,” zegt Amandus hoopvol. “Misschien leiden ze je 

naar de witte struik.” 

 

Een paar minuten later blijft Binno plotseling staan. In één klap zijn ook 

de bulten op zijn lichaam verdwenen. 

“Hier moet het zijn, Amandus.” 

Binno kijkt om zich heen. Wit. Niks dan wit. Dan steekt hij voorzichtig 

zijn handen uit. 

“Ik voel een struik. Ik voel een struik, Amandus. Dit moet hem zijn.” 

“Wie waagt het aan mijn struik te zitten?!!” De zware stem dondert door 

de witte leegte. Binno bibbert helemaal van de schrik. 

“Ik … ik …” 

“Wie is ik?” dondert de stem. “En hoe komt het dat jij hier in mijn rijk 

durft te komen zonder wit te worden?” 
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Binno trilt over zijn hele lijf. “Ik … ik … ben Binno. Ik … weet niet 

waarom ik niet wit ben. Misschien … misschien is het omdat ik zwarte 

bramen in mijn bloed heb.” 

Dan is het ineens heel stil. 

Binno vraagt zich af of de reus of het monster er nog is. 

“Zwarte bramen in je bloed?” 

De stem klinkt ineens heel rustig en bedachtzaam. “Zwarte bramen …” 

Binno knikt. Dan is het weer een tijdje stil. Binno en Amandus durven 

zich niet te verroeren. 

“Welkom, drager van de zwarte bramen.” 

Binno knippert met zijn ogen. Het lijkt wel alsof er in de totale witheid 

een stukje contrast begint te krijgen. Vlak voor hem. Langzaam beginnen 

zich lichte schaduwen in het wit af te tekenen. Ze beginnen de vorm van 

een mens aan te nemen. Totdat Binno en Amandus duidelijk een man 

kunnen herkennen. Weliswaar een witte man, maar desalniettemin is hij 

duidelijk zichtbaar. 

Het is een grote, statige man met een witte, volle baard en witte, 

satijnachtige haren tot op zijn schouders. De man draagt een witte cape 

en een prachtig, lang, wit gewaad. Op zijn hoofd draagt hij een witte 

kroon. 

“Welkom, drager van de zwarte bramen. Ik ben de koning van het witte 

eiland. Men noemt mij de witte koning.” 

Binno weet niet wat hij moet zeggen. 

“Eh, hallo …” 

“We zijn vereerd, witte koning,” zegt Amandus snel. “We hopen dat we 

u niet boos hebben gemaakt. We wilden niets stelen. Alleen …” 

Maar de koning heeft alleen oog en oor voor Binno. “Jij wilt de witte 

bramen plukken. Dat is jouw recht. Jij als enige op deze aarde hebt dat 

recht. Maar, jonge vriend, mag ik vragen waarom je de struik haar 

kostbare vruchten wilt ontnemen?”  

Binno vertelt de koning over zijn moeder, die hem gestuurd heeft om de 

bramen te plukken. Hij vertelt wat Amandus en hij tot nu toe beleefd 

hebben. Af en toe vult Amandus wat details in.  

Als de beide vrienden hun verhaal verteld hebben, zwijgt de koning een 

tijd lang. Hij slaat zijn mantel naar achteren en gaat zitten op wat voor 

Binno en Amandus alleen maar zichtbaar is als witte leegte. Binno en 

Amandus besluiten maar op de grond te gaan zitten. 

“Jonge vriend Binno,” zegt de koning dan. “Het doet mij pijn in mijn 

hart om tegen een kind te zeggen dat zijn moeder slecht is. Maar jij bent 

een bijzonder kind. Jij bent op zoek naar je ware zelf. En daarvoor is het 
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nodig dat je de mensen die je tegenkomt op je levenspad op waarde kunt 

schatten. En de moeder van een jongen is de belangrijkste persoon in 

zijn leven. Binno, ik ken jouw moeder. Zij is hier bekend als de heks van 

de gele oceaan. En zij is slecht. Zij is door en door slecht. Het gebied 

waar zij haar macht kan uitoefenen is de gele oceaan. Zij leeft van het 

verslinden van onderwaterpaarden en andere leefwezens die zich daar 

bevinden. Zij kan zichzelf veranderen in een monster dat door het water 

raast op zoek naar eetbare oceaanbewoners.” 

Binno en Amandus kijken elkaar aan. Dus dat was Binno’s moeder die 

dat onderwaterpaard had verslonden. 

“Maar de gele oceaan is ook haar gevangenis. Het is het enige gebied 

waar zij kan komen. Als zij zich ook maar met één voet op het vaste land 

begeeft, zal ze onmiddellijk sterven. 

Soms ziet men haar staan op grote of kleine plateaus die in het water 

drijven. Maar die zijn gemaakt door haar eigen hekskracht. Dat zijn 

kunstmatige drijvende schotsen en geen vruchtbaar land. Jouw moeder 

haat alle leven. En in het bijzonder haat zij landwezens. Zij kan er niet 

tegen dat de onderwaterpaarden zowel in het water als op het land 

kunnen leven. Maar ze kan ze niet allemaal vernietigen omdat ze ze 

nodig heeft. Ze leeft van hun energie. 

De sjlomboms, waarvan er naar ik vernomen heb, nog maar enkele in 

leven zijn, wil ze uitroeien. Haar zwarte hart hunkert ernaar een heel ras 

van wezens te doen uitsterven.” 

De witte koning glimlacht even. 

“Dankzij jullie is haar plan mislukt de sjlombom van het sjlombomeiland 

in handen te krijgen. Ik zal mijn best doen die sjlombom over te halen 

zich onder de bescherming van het witte eiland te stellen en zijn leven 

hier in alle vrede voort te zetten. Ook zal ik gezanten op een queeste 

sturen om andere sjlomboms te zoeken en naar het eiland te vergezellen. 

En dan met name vrouwelijke sjlomboms, zodat de soort weer uitgebreid 

mag worden. Het kan en mag niet zo zijn dat het ras uitsterft.” 

“Maar waarom wil Binno’s moeder de witte bramen hebben?” vraagt 

Amandus, waarna hij zich realiseert dat je een koning nooit iets mag 

vragen voordat je weet of hij zijn verhaal wel af heeft. 

De koning zwijgt even. Oh jee, denkt Amandus. Nu heb ik me 

onbeschoft tegenover de koning gedragen. Zal hij boos worden? Maar de 

koning lijkt geen moeite te hebben met Amandus’ vraag. 

“De witte bramen. Ja, de witte bramen zorgen ervoor dat alles wit is op 

dit eiland. Iedereen en alles wat hier bestaat en leeft, is wit.” 
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“Waarom is alles wit?” vraagt Binno nieuwsgierig. “Zo kun je toch niks 

zien.” 

“Jij kunt niets zien, jonge Binno. Dat is omdat jij hier niet vandaan komt 

en niet hebt geleerd hier te zien. Maar alle levende wezens van het witte 

eiland kunnen wel degelijk zien. Wit is namelijk niet het gebrek aan 

kleur en schaduw. Wit is rijk. Wit is heel rijk. Daarin zijn alle kleuren en 

alle licht van de wereld besloten. Wie onder mijn macht leeft, leeft in 

een zuivere, sprankelende wereld van licht en van liefde. Wier hier ziet, 

ziet energie. Positieve energie. Maar daarvoor moet je oprecht zijn en 

zuiver van hart. Wie dat niet is of wie niet geleerd heeft het ware rijke 

wit te zien, die ziet niets dan ondoordringbaar wit. 

Jij, jonge Binno, jij bent rein van hart. En je bent helder van geest. Je 

gelooft alleen te zeer in wat je ogen tot nu toe gewend zijn geweest te 

zien. Maar geloof in wat je hart te vertellen heeft en je zult zien wat je 

nooit tevoren gezien hebt. Geloof in jezelf, Binno. Geloof in wat jij bent 

en je zult zien.” 

“Maar ik ben maar een jongetje. En ik ben niet eens wie ik ben. Mijn 

pappa en mijn mamma hebben me veranderd. En mamma zegt dat ik 

kanker in mijn bloed heb. Dat die zwarte bramen betekenen dat ik ziek 

ben en dood kan gaan.” 

De witte koning kijkt Binno indringend aan. “Je hebt het mis, waarde 

Binno. Degene met de zwarte bramen in zijn bloed is uniek in de wereld. 

De zwarte bramen zijn geen ziekte. Ze zijn geen kanker. Integendeel. De 

zwarte bramen bestaan uit donkere energie, Binno. Geen slechte energie, 

zoals die waar je moeder gebruik van maakt. Nee, de energie van de 

zwarte bramen is ingetogen. Niet uitbundig, niet licht en sprankelend. 

Maar samengebald. In zichzelf teruggetrokken. Maar het is kracht, 

Binno. Jij bezit de kracht van de zwarte gaten in het heelal. Je hebt alleen 

nog niet geleerd die kracht te begrijpen en te gebruiken. Je verschuilt je 

achter het masker dat jouw ouders jou hebben voorgebonden. Ontsnap 

daaraan en je zult pas beginnen te ontdekken wat jouw werkelijke 

waarde is. Niemand kan jou dan meer raken, Binno. Je zult onkwetsbaar 

zijn.” 

Binno heeft het idee dat de witte koning het over iemand anders heeft. 

Hoe kan hij nou zo sterk zijn? 

“Binno, je zult in jezelf moeten gaan geloven. En je zult leren zien, 

Binno. Ik zal je bij je eerste stap op die weg van dienst zijn, als je mij dat 

toestaat. Sta je mij dat toe, Binno?” 

Binno lacht verlegen. Wat moet hij daar nou op zeggen? Hij heeft geen 

idee waar de koning het over heeft. 
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“Ah, kijk daar heb je Skeo.” De koning kijkt omhoog naar de lucht en 

beweegt zijn hoofd dan naar omlaag alsof hij de vlucht van een vogel 

volgt. En ineens voelt Binno dat er iets op zijn schouder gaat zitten. 

Maar hij ziet niets. 

“Mag Skeo een moment op jouw schouder uitrusten, Binno? Hij komt 

van ver hierheen gevlogen.” 

Binno knikt en kijkt een beetje angstig naar zijn linkerschouder. “Wat … 

wat is een Skeo?” 

De koning kan een lach niet onderdrukken. 

“Een Skeo is … tja, hoe zal ik het zeggen … een Skeo is een prachtig 

dier. Kun je hem niet zien, Binno?” 

Binno schudt nee. 

“Maar je kunt hem wel voelen?” 

Binno knikt weer. 

“Laat je ogen dan zien wat je voelt, Binno. Voel en zie. Laat je gaan. 

Kijk en zie de Skeo op je schouder. Zie zijn pracht, want hij wil door jou 

gezien worden. Doe hem die vreugde, Binno.” 

Hem die vreugde doen? Binno zou wel willen. Maar hij ziet geen … 

Ineens hoort Binno van zijn schouder de prachtigste tonen komen. En het 

is alsof met die tonen, die een serene melodie vormen, kleuren op zijn 

schouder verschijnen. Kleuren die zo rijk en warm zijn als de tonen die 

Binno hoort. Het zijn echter geen kleuren zoals hij ze tot nu toe kent. Dit 

zijn een heel ander soort kleuren. Ze lijken niet alleen op het netvlies te 

werken maar tegelijkertijd op de oren. En niet alleen op die zintuigen. 

Het lijkt bijna alsof Binno nieuwe, totaal onbekende, zintuigen in zijn 

lichaam voelt groeien. Hij ziet niet alleen de veren van de Skeo, hij hoort 

ze tegelijkertijd en kan ze zelfs voelen zonder ze aan te raken. Hij ziet 

een lang, scherp snaveltje. Hij hoort een lang, scherp snaveltje. Hij voelt 

een lang, scherp snaveltje. En ineens wordt Binno zich bewust dat er een 

hele wereld om hem heen aan het ontstaan is. Hij kijkt om zich heen en 

bevindt zich in een wereld die helemaal door hem heen trekt. Door elke 

vezel van hem. Overal om hem heen groeien en bloeien de subliemste 

planten en bomen. Hij ziet beekjes van geluid door wijde dalen golven. 

Boven bergen van gekleurd gevoel hangen luchten van geur en trilling. 

Binno’s mond valt open. Zoiets wondermoois heeft hij nog nooit gezien. 

Van zoiets zou hij niet eens kunnen dromen. De wereld die eens wit was, 

vibreert nu van … ja, van alles. Met zijn oude zintuigen zou dit allemaal 

niet te bevatten zijn. 

“Ik ben blij dat je kunt zien, Binno.” 
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Binno draait zich om en staart zonder woorden te hebben om zijn 

bewondering uit te drukken naar een man die zo straalt van intense, pure 

en reine emotie, dat de tranen Binno over zijn wangen beginnen te lopen. 

“Kom hier, jongen.” 

De koning die nu in Binno’s ogen alles behalve wit is, houdt zijn armen 

geopend. Binno loopt naar hem toe en wordt omhelst met een warmte 

die door zijn hele lichaam trekt. 

“Ik ben blij dat je mijn eiland nu kunt zien zoals het werkelijk is.” 

 

Binno kan niet anders dan constant om zich heen kijken. Dan weer wordt 

zijn blik gevangen door een voorbij zwevend zwemmend hertachtig dier. 

Om vervolgens gelokt te worden door een tintelend, zingend blad van 

kleur aan een tak van tonen. 

“Oh, Amandus, ik zou willen dat je ook zou kunnen zien wat ik zie. 

Voor een tuinman moet dit zo mooi zijn.” 

Maar Amandus begrijpt niet wat Binno bedoelt. Hij ziet alleen maar die 

witte, lege wereld met een vage, witte koning. En Binno. Die kan hij 

goed zien. 

“Ik ben te oud om nog hele nieuwe dingen te leren, Binno.” 

“Je bent nooit te oud om nieuwe dingen te leren, tuinman,” richt de 

koning zich voor het eerst tot Amandus. “Eet deze vrucht, tuinman.” 

De koning overhandigt Amandus een witte, kleine vrucht. Amandus 

kijkt ernaar, brengt hem in zijn mond en slikt hem door. En op dat 

moment ziet hij een tuin van zo’n onbeheersbare schoonheid dat hij geen 

woord meer zou kunnen uitbrengen al hing zijn leven er vanaf. Amandus 

begrijpt in één keer dat alle schoonheid die hij in zijn hele leven bij 

elkaar heeft gezien in alle rozen en orchideeën en andere bloemen 

tezamen maar een fractie van een fractie van het geringste deeltje is van 

de schoonheid die hij hier ziet in het puntje van een blad. Ook Amandus 

lopen de tranen over zijn wangen. 

“Ik … ik begrijp niet dat dit mogelijk is,” stottert hij, terwijl hij hoog en 

laag en om zich heen kijkt, om zijn as draait en beurtelings naar links en 

naar rechts loopt en weer terug. 

Binno ziet hoe Amandus in zichzelf mompelend achter een van kleur 

brandende struik verdwijnt. 

“Laat hem maar gaan, Binno,” zegt de koning glimlachend. “Je zult hem 

terug vinden.” 

Binno gelooft de koning onvoorwaardelijk. 
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“Binno.” Nu klinkt de stem van de koning ineens heel serieus. “Alles 

wat je hier ziet en voelt, bestaat door de goedheid van de vijf witte 

bramen aan de witte struik.” 

De koning kijkt naar de struik die zich naast hem bevindt. Maar Binno 

ziet een struik die geenszins wit is. Nee, deze struik is goed. Binno kan 

het niet anders uitdrukken. En aan die struik ziet hij inderdaad vijf 

bramen hangen. Alleen het zijn geen bramen, zoals hij bramen kent. Het 

is vijf keer pure goedheid, die hij ziet. De bramen stralen hem hun 

goedheid tegemoet en Binno voelt zich zalig worden vanbinnen. Als 

iemand hem van tevoren had gevraagd hoe het voelt om je zalig te 

voelen, had hij beslist geen antwoord kunnen geven. Maar nu weet hij 

hoe het voelt. 

“De witte bramen en de zwarte bramen hebben elkaar aangetrokken, 

Binno. Daarom ben je hier. Jij bent de enige levende ziel op de wereld 

die deze bramen van goedheid kan plukken. Maar ik vraag je dat niet te 

doen.” 

Binno kijkt de koning aan en hij ziet pijn op diens gezicht. 

“Laat mijn eiland intact, Binno. Dat vraag ik je met heel mijn hart. 

Iedereen die hier uit een goede ziel wil komen, die is welkom op mijn 

eiland. Zelfs de dode zielen zijn hier welkom. Maar neem één van mijn 

bramen weg en dit eiland zal net zo verwitten als jouw tuinman. Je hebt 

de drie vrouwen gezien in hun ondergoed, Binno. Zij zijn naar dit eiland 

toe verdwaald. Zij zijn op zoek naar schoonheid. Maar het is niet de 

ware schoonheid die zij zoeken. Het is maar oppervlakte. Misschien als 

zij hier lang genoeg ronddolen, dat ze dan een glimp opvangen van de 

werkelijke pracht van mijn eiland en dat ze uiteindelijk leren zien en deel 

ervan gaan uitmaken. Jouw tuinman is hard op weg om zijn zichtbare 

gedaante terug te vinden. Als je hem weerziet zal hij zichzelf zijn.” 

Even zwijgt de koning weer. 

“Maar als je één van de bramen van de struik plukt, zullen we allemaal 

verloren zijn. Dat is wat jouw moeder wil, Binno. Zij zal nooit kunnen 

zien wat jij nu ziet. Daar is haar ziel te slecht voor. Maar zij weet dat hier 

op dit eiland een goede macht huist die uit schoonheid en goedheid 

gevoed wordt. Ook al kan zij niet helemaal begrijpen wat dat inhoudt. Ik 

weet wat zij jou beloofd heeft in ruil voor de bramen. En ik kan je 

uiterlijk niet veranderen, Binno. Maar je uiterlijk en het begin van wat jij 

als je innerlijk ziet zijn beide dunne schillen. Kijk door beide heen, 

Binno en zie wat werkelijk is. Kijk door de witte schil heen en zie het 

ware leven en de ware schoonheid. Aan jou is de keuze. Ik kan je niet 

tegenhouden als je de bramen wilt plukken. Ik laat je nu alleen, Binno. 
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Doe wat je denkt dat goed is. Denk goed na. En veel geluk in je eigen 

wereld.”  

In een flits is de koning in kleur opgelost en verdwenen. Binno is 

helemaal verbaasd dat de koning zo plots verdwenen is. Hij had nog veel 

meer willen weten over zichzelf en over het eiland. Maar hij heeft 

gehoord wat de koning gezegd en gevraagd heeft. Hij hoeft er echter niet 

over na te denken. 

“Ik zal ze nooit plukken,” roept Binno luid met zijn handen als een toeter 

om zijn mond gesloten. “Nooit.” 

Binno kijkt naar de vijf bramen. “Jullie moeten hier altijd blijven 

hangen.” 

“Binno, heb je gezien wat …?” Dat is Amandus die een berg af gelopen 

komt. Hij zwaait naar Binno. Amandus is weer helemaal zichtbaar. Hij 

ziet er echter niet meer helemaal hetzelfde uit als van tevoren. Hij lijkt 

een beetje te stralen. En op zijn wangen heeft hij een warme rode kleur. 

“We moeten gaan, Amandus.” 

“Gaan?” 

Amandus ziet dat Binno het meent. 

“De koning heeft ons weg gestuurd. Maar misschien kunnen we ooit wel 

een keer terugkomen.” 

“Maar …” 

Maar het is al te laat. Binno en Amandus bevinden zich alweer op een 

drijvende marmerschots in de gele oceaan. 

 

52 

 

“Geef! Waar heb je ze?” 

Elselien is achter Binno en Amandus geruisloos uit het water opgerezen. 

De begeerte naar de witte bramen druipt van haar af als het gele 

oceaanwater. 

“Ik heb ze niet,” antwoordt Binno. Hij heeft zijn armen over elkaar 

geslagen en kijkt zijn moeder koppig aan. 

“Jij nietsnut! Hoe kun je uit mijn buik afkomstig zijn? Mislukkeling die 

je bent.” 

Elselien springt op de marmerschots en loopt naar Binno toe. 

“Ik ben geen mislukkeling,” zegt Binno, zonder zich iets aan te trekken 

van zijn moeders hand die ze omhoog geheven heeft om Binno een klap 

te geven. “Jullie hebben me zo gemaakt. En de zwarte bramen die ik in 

mijn bloed heb zijn samengebalde kracht.” 

Elselien laat de hand die ze in de aanslag houdt, zakken. 
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“Wat? Hahahahahaaa. Samengebalde kracht. Laat me niet lachen. Wie 

heeft je dat wijsgemaakt? Jongen, jij hebt gewoon kanker.” 

Maar Binno laat zich niet van de wijs brengen. “De witte koning heeft 

het gezegd. En hij heeft ook gezegd dat jij slecht bent. En jij zult nooit 

één van zijn witte bramen te pakken krijgen.” 

“Jij brutale vlerk. Wat denk je wel wie je voor je hebt? Jij rottig, klein 

…” Elselien lijkt nu letterlijk te stomen van woede. Hete lucht dampt 

rondom van haar af. Binno doet een paar stappen achteruit. Hij vraagt 

zich af wat er nu gaat gebeuren. Ineens springt Elselien, alsof ze moet 

afkoelen van de enorme hitte die zich in haar lichaam lijkt op te bouwen, 

met een grote boog en een woeste schreeuw achterwaarts van de schots 

af de oceaan in. 

De oceaan wordt helemaal groen en ondoorzichtig om het plateau heen 

en borrelt en sist als een gigantische heetwatergeiser. 

“Ik geloof dat we je moeder nu echt boos hebben gemaakt,” zegt 

Amandus. “Wie weet wat ze gaat doen. “ 

Amandus heeft die woorden goed en wel uitgesproken of het water 

wordt in één keer stil. 

“Wat nu?” Amandus loopt voorzichtig naar de rand van het plateau. 

“Kijk uit, Amandus!” gilt Binno. Maar het is al te laat. Elselien springt 

uit het water omhoog, grijpt Amandus beet en duikt weer met hem 

onder. 

“Neeeee! Amandus!” schreeuwt Binno als hij zijn vriend onder water 

ziet verdwijnen.  

Een tel later hoort Binno achter zich luid gekraak. Hij kijkt om en ziet 

hoe Amandus met zijn voeten en benen omhoog tot aan zijn buik in de 

marmerschots steekt, dwars erdoorheen. Zijn hoofd moet dan onder 

water hangen. 

“Als je me weer belazert, zal die ouwe gek sterven.” Elselien is uit het 

water gekomen en staat nu gemeen glimlachend naar de benen van de 

tuinman te kijken. 

“Hij verdrinkt! Je moet hem losmaken!” schreeuwt Binno kwaad. Hij 

probeert aan Amandus’ benen te trekken maar de tuinman zit muurvast. 

“Hij zal niet verdrinken,” zegt Elselien kalm. “Nog niet tenminste. Ik 

heb hem kieuwen gegeven. Jammer alleen dat het in water oplosbare 

kieuwen zijn. Jouw vriend kan een hele dag onder water ademen. Maar 

vanavond, als de zon onder begint te gaan, begint hij langzaam in 

ademnood te raken en als het laatste stukje van de zon achter de horizon 

is verdwenen, verdrinkt hij.” Elselien lacht. “Als hem ondertussen 

tenminste niet de roofvissen hebben aangevreten.” 
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“Jij bent mijn moeder niet. Jij bent een heks,” roept Binno buiten 

zichzelf van kwaadheid naar Elselien. 

Elselien kijkt Binno spottend aan. 

“Ik ben zowel een heks als je moeder, zoonlief. En als ik jou was, zou ik 

maar eens wat meer respect voor mij hebben. Anders zie jij je dikke 

vriend hier nooit meer terug. Ik geef je nog een laatste kans. Een 

allerlaatste kans. Als je deze opdracht verprutst en je komt te laat of met 

lege handen terug, zal die ouwe hier visvoer worden.” 

Binno begrijpt dat hij zijn moeder dit keer wel moet gehoorzamen. Hij 

kan die arme Amandus niet laten sterven. Zonder een woord te zeggen 

knikt Binno. 

“Wat wil je dan dat ik voor je doe, lief moedertje?” zegt Elselien 

sarcastisch. “Nou, lief zoontje, het is heel simpel. Jij moet mij je vader 

brengen.” 

Ze kijkt Binno afwachtend aan. 

“Pappa?”  

“Ja, ik wil gewoon even met hem praten. Hij heeft mij namelijk 

vermoord, weet je nog? Hoe hij me van het balkon heeft gegooid? 

Alleen maar omdat ik jou wilde doodschieten. Maar ik ben niet boos op 

hem. Ik heb hem dat misstapje allang vergeven. Dat wil ik hem even 

vertellen. En ik wil hem gewoon weer zien. Dus ik zou het fijn vinden 

als jij hem voor me kunt gaan halen en hem naar me toe brengt.” 

“Maar ik weet niet waar pappa is.” 

“Ik weet wel waar hij uithangt. Hij zit namelijk op het angsteiland en op 

het boze eiland. Haal hem en ik laat Amandus weer gaan.” 

Binno denkt na. Deze opdracht klinkt niet zo moeilijk. Hij moet alleen 

op die twee eilanden naar zijn vader gaan zoeken. Ze hebben wel rare 

namen, die eilanden. Nou ja, hij zal wel zien wat dat inhoudt. 

 

53 
 

“Aaaaaaaah, neeeee, help! He-e-e-e-e-e-elp!” 

Binno staat in de branding van weer een nieuw eiland en ziet met 

verbazing hoe een lange, magere, zongebruinde man in gerafelde kleding 

en een gevlochten hoed van hem wegrent alsof hij in Binno de duivel 

heeft herkend. 

“Meneer, …” wil Binno nog vragen, maar de man is al buiten 

gehoorsafstand. Vreemd, denkt Binno. Ik wilde hem alleen maar vragen 

of hij mijn vader soms kent. Hij besluit maar op eigen houtje te gaan 
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zoeken. Dit eiland lijkt wat op het eiland waar de sjlombom woont. 

Palmbomen, oerwoud. Nou ja, dan maar recht voorruit, het bos in.  

Het woud is dicht bebladerd. Voor Binno het weet is hij omsingeld door 

groen. Grote bladeren hangen zwaar naar beneden van sterke bomen. 

Dunne, wilde slingerplanten slaan zich om takken heen en verstrengelen 

zich in struiken en planten. Hoe moet hij hier nou zijn vader vinden? Af 

en toe treft hij zo’n dichte begroeiing aan dat hij er met de beste wil niet 

doorheen komt. Dan loopt hij terug en zoekt hij naar een gat in de haag 

van bladeren en takken. Binno vindt het geen prettig eiland. Het is 

gevuld met geluid van allerlei dieren. Het is echter niet het geluid van 

dieren die zich in hun natuurlijke element bevinden. Dat voelt Binno. 

Het zijn paniekerige kreten en schrille, vervormde tonen die ze uitstoten. 

Binno is nog maar een half uur onderweg, al lijkt het hem al uren toe, als 

hij geritsel hoort. Hij is er niet helemaal gerust op. Voorzichtig en 

stilletjes loopt hij verder. Hij duwt en paar bladeren opzij en stapt een 

open plekje binnen. Ineens kijkt hij naar rechts en staat hij oog in oog 

met een enorme tijger. 

Het is een schitterend beest met een grote kop en een prachtige tekening 

van kleuren en strepen over zijn kop en zijn lichaam. Het enige dat niet 

helemaal lijkt te stroken met het idee van een wilde tijger is dat zijn ogen 

niet die roofzuchtige uitdrukking hebben die je zou verwachten. Binno 

ziet dat het beest bang voor hem is. De tijger schrikt duidelijk van 

Binno’s plotselinge verschijning. Hij duikt ineen als een bange straatkat 

en springt dan snel weg in het gebladerte en verdwenen is hij in het 

oerwoud.  

Binno, die zelf ook geschrokken is, haalt opgelucht adem. Jee, zelfs de 

wilde dieren zijn bang op dit eiland, denkt hij. Dit kan niet anders dan 

het angsteiland zijn. De naam klopt wel. Hij ziet nog net een grote slang 

ervandoor glijden. Nou ja, als iedereen dan bang voor hem is, dan hoeft 

hijzelf voor niemand bang te zijn. Dat geeft hem moed. 

“Pappaaaaaa!” roept hij zo hard hij kan door het oerwoud. 

Meteen stoppen alle vogels, apen, kikkers, muggen en andere beesten 

van het woud met angstige geluiden maken. Nog eens roept hij 

“pappaaaaaa!” 

Binno moet even uitrusten. Hij gaat op een omgevallen boom zitten. Het 

zweet stroomt langs zijn gezicht naar beneden. Hij weet niet hoeveel 

keer hij nu al zijn vader heeft geroepen en hoe ver hij al gelopen is sinds 

zijn ontmoeting met de tijger. Ondertussen heeft hij al veel dieren zien 

wegschieten of heeft hij bange kreten gehoord van vogels die bij zijn 

nadering uit de takken opvlogen. Soms zag hij dat de beesten niet alleen 
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bang waren voor hem maar ook voor elkaar. Twee aapjes die elkaar 

tegen kwamen, slingerden bij die ontmoeting krijsend door de bomen 

van elkaar vandaan. Hij vindt het een naar eiland. De angst hangt hier 

letterlijk in de lucht. Hij zou er zelf bang van worden.  

Plotseling heeft Binno het gevoel dat hij wordt bespied. Hij kijkt om zich 

heen. Overal die eeuwige bladeren, waar vanalles achter kan schuil gaan. 

Maar Binno voelt zich toch niet op zijn gemak. 

“Pappa?” vraagt hij voorzichtig. 

Geen antwoord. 

“Ben jij dat, pappa?” 

Niets. Maar dan hoort Binno achter zich een takje breken. Hij draait zich 

om. Daar is iets. Hij klimt over de boom heen en loopt ernaartoe. Hij 

duwt de bladeren weg. 

“Pappaaaa! Ik heb je gevonden.” 

Daar staat Binno’s vader. Hij is gekleed in een junglebroek en 

junglehemd in camouflagekleuren en legerkistjes. Binno wil naar zijn 

vader toe lopen, maar deze hurkt meteen ineengedoken neer, met zijn 

armen over zijn hoofd alsof hij verwacht dat Binno hem gaat slaan. 

Binno begrijpt het niet. 

“Pappa, wat is er?” 

Barend kijkt schuw omhoog naar zijn zoon. 

“Ik ben het. Binno.” 

Barend laat zijn armen wat zakken. Maar zijn ogen stralen wantrouwen 

en angst uit. Het kost Barend blijkbaar de grootste moeite om te blijven 

in plaats van weg te vluchten. 

“Je hoeft niet bang te zijn. Ik doe je niets.” Rustig legt Binno een hand 

op Barends arm. “Ik ben het. Binno.” 

“Binno.” zegt Barend fluisterend, alsof hij zich probeert te herinneren 

wie dat is. 

“Je moet me helpen, pappa. Ik heb je overal gezocht.” 

“Helpen?” 

“Ja. Kom, we gaan zitten. Dan zal ik het vertellen.” Binno pakt zijn 

vaders hand en leidt hem mee naar de omgevallen boom. Het lijkt wel 

alsof Binno de vader is en Barend het kind. 

In een snel tempo vertelt Binno zijn vader wat er allemaal gebeurd is 

sinds hij Amandus verlost heeft van de wurgslang. Bij ieder spannend 

moment in het verhaal duikt Barend ineen. Vooral als Binno het heeft 

over zijn moeder loopt het angstzweet Barend over zijn gezicht. Op het 

laatst zit hij helemaal te bibberen. 
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“Je moet me helpen Amandus te bevrijden. Anders gaat hij dood,” zegt 

Binno tot slot. 

Barend kijkt naar de grond. 

“Ik … ik … kan niet. Ik ben bang. We zijn hier allemaal bang.” 

“Maar waarvoor dan, pappa?” vraagt Binno. 

“Ik weet het niet. We zijn gewoon bang. Dag en nacht. Altijd bang. Het 

vreet aan je. Het maakt je kapot. Maar we kunnen er niets aan doen.” 

“Maar je bent toch sterk, pappa. Je bent de sterkste pappa van de 

wereld.” 

Barend glimlacht een beetje. “Ja, dat was ik. Nietwaar? Vroeger was ik 

sterk. Maar nu … ben ik alleen maar bang.” 

“Het komt door dit eiland, pappa,” zegt Binno met vaste stem om zijn 

vader te overtuigen dat het niet aan hem ligt. “Mamma noemt dit het 

angsteiland.” 

Bij het woord mamma duikt Barend weer ineen. “Ja, het angsteiland, ja. 

Dat is het. Het is verschrikkelijk hier. Maar op het andere eiland is het 

nog veel vreselijker, heb ik gehoord.” 

Binno kijkt zijn vader aan. “Het andere eiland?” 

“Ja, het boze eiland.” Barend kijkt schuw om zich heen. 

“Het boze eiland?” 

“Ik wil het er niet over hebben. Ik durf er niet eens aan te denken. Hou er 

maar over op.” 

Maar Binno’s nieuwsgierigheid is gewekt. 

“Is iedereen daar dan boos?” 

“Vreselijk boos. Uitzinnig van boosheid.” Barend verbergt zijn gezicht 

in zijn handen. Tussen zijn handen door vertelt hij zachtjes, alsof 

niemand anders het mag horen, wat hij weet. 

“Eén keer is er iemand van het boze eiland hier naartoe gekomen. Een 

klein jongetje. En hij was zo vreselijk, vreselijk boos. Hij stampte en 

schreeuwde en scheurde de bladeren van de takken. Hij sloeg met takken 

om zich heen en schopte elk dier dat hem voor de voeten kwam. Als een 

wildeman ging hij over het eiland heen. Nog nooit heb ik iemand zo 

woest gezien. Iedereen probeerde voor hem te vluchten. … ik ook. Maar 

hij had me per ongeluk in mijn schuilplaats weten te vinden. Ik was zo 

ontzettend bang. Ik was helemaal stijf van schrik. En hij was zo boos … 

en zo verschrikkelijk.” 

Barends schouders schokken helemaal. 

Binno legt een arm om zijn schouder. “Niet huilen, pappa. Ik ben nu toch 

bij je. Ik zorg wel dat je niks gebeurt.” 
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“En het jongetje sloeg me en schopte me en hij ging maar door,” gaat 

Barend snotterend verder met zijn verhaal. “En hij schreeuwde zo. Hij 

schreeuwde dat hij me wel kende van het boze eiland. Dat hij me wel 

betaald zou zetten wat ik hem daar had aangedaan. Maar ik ben nog 

nooit op het boze eiland geweest. Ik zou geeneens durven. Toen hij me 

een half uur geschopt en geslagen had, hoorde hij plots ergens in de verte 

de angstige roep van een gorilla en hij werd daar zo kwaad om dat hij er 

vandoor rende. Hij heeft hem vast te pakken gekregen. Ik moet er niet 

aan denken wat hij met het arme beest gedaan heeft. Twee dagen en 

nachten heeft het boze jongetje over het eiland geraasd. Toen was hij 

verdwenen. En daarna waren we allemaal nog banger. Een paar weken 

later heb ik het jongetje ineens weer gezien. Van een grote afstand. Ik 

zag hoe hij er vandoor rende bij de ontmoeting met een salamander. 

Bang geworden. 

Binno zucht. Hoe kan zijn vader hem nou helpen als hij zo ongelooflijk 

bang is? Maar wacht eens even. Het jongetje had gezegd dat pappa ook 

op het andere eiland was. Misschien is dat het. Pappa is in twee stukken 

gehakt. Hier is de bange pappa en op het andere eiland de boze. Wie 

weet zijn d’r zelfs nog meer pappa’s. Maar daar heeft zijn moeder het 

niet over gehad. Hij moet dus deze twee meenemen. 

“Je moet mee,” zegt Binno, terwijl hij van de boomstam springt. “We 

moeten de boze pappa vinden. Samen zijn jullie misschien wel weer 

sterk en moedig en aardig.”  
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“Nee, geen denken aan. Ik ben veel te bang om in een boot te varen en ik 

wil niet naar het boze eiland.” 

“Maar je moet, pappa. Jij hebt me zo gemaakt als ik ben. En mamma kan 

me terug veranderen. Je moet mee. Alleen al om Amandus te redden.” 

Binno begint te huilen. “Je bent toch mijn pappa.” 

Barend kijkt naar zijn huilend zoontje. Hij wordt duidelijk geraakt door 

diens verdriet. Als hij nou maar niet zo bang was … Wat moet hij nou? 

Hij kan zijn zoon toch niet in de steek laten. 

“Nou… eh, maar ik durf niet te roeien en ik ga op het eiland ook niet aan 

land. Ik blijf in de boot. En als Elselien op me scheldt, vertrek ik 

onmiddellijk weer.” 

Binno veegt de tranen uit zijn ogen. “Echt? Ga je mee?” 

“Eh, nou, ik ben toch je vader … Maar jij moet voorop lopen.” 

“Da’s goed. Geef me je hand maar.” 
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Zo lopen de twee achter elkaar, hand in hand, door het oerwoud. Barend 

wil af en toe nog wegduiken als een bange aap of een bange tijger hun 

pad kruist. Maar Binno houdt zijn vaders hand stevig vast. 

Op Barends aanwijzingen vinden ze al snel de roeiboot die Barend weet 

te liggen. 

“Deze ligt hier van toen het boze jongetje is gekomen. Hij is ermee van 

het boze eiland hiernaartoe geroeid. Sindsdien is hij nooit gebruikt. Wij 

durven helemaal niet in zo’n boot. En weet je, misschien is het toch maar 

beter als je alleen gaat. Misschien blijf ik liever hier.” Barend kijkt 

angstig naar de kleine boot. 

“Pappa, alsjeblieft!” 

Binno geeft zijn vader een zetje. Onhandig klimt Barend in de boot. 

Binno zucht. Je moet hem eerst in het water duwen en dan pas instappen. 

Barend stapt uit en gezamenlijk duwen ze de boot een paar meter de 

branding in. Als ze zitten, klemt Barend zich met beide handen aan de 

randen vast. Binno neemt de roeispanen. Hij heeft gezien hoe Amandus 

roeide. Het zal niet meevallen met zijn korte armpjes, maar het moet 

maar. Barend wil de rand van de boot geen seconde loslaten. 

Al na tien minuten roeien voelt Binno pijn in zijn handen. Even laat hij 

de riemen rusten en kijkt hij naar zijn handen. Flinke blaren tekenen zich 

al af op zijn vingertjes en zijn handpalmen. Als ze weer een tijd lang 

onderweg zijn wijst Barend met een bibberende vinger in de verte. 

“Daar is het.” 

Binno kijkt over zijn schouder. 

“Dat is het boze eiland, Binno.” 

Binno houdt de roeispanen stil. Een klein eiland, net als het angsteiland. 

Binno heeft net zo min zin aan land te gaan als zijn vader. Maar hij 

moet. De zon begint al wat lager aan de hemel te komen. Ze hebben niet 

zoveel tijd meer. 

 

Als ze door de golven naar het strand toe roeien, horen Binno en Barend 

lawaai van het eiland komen. 

“We hadden hier nooit naartoe moeten komen,” jammert Barend. “Het 

hele eiland zit vol met  boze mensen. Ze zullen je slaan en schoppen en 

ze schreeuwen en ze zullen je vermoorden.” 

Binno kijkt zijn vader geïrriteerd aan. Het bevalt hem niks dat zijn vader 

niet mee aan land wil komen. 

“Ga je hier helemaal alleen achter blijven in de boot, pappa?” 
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Barend houdt zich met beide handen extra stevig aan de randen van de 

boot vast, alsof hij verwacht dat Binno hem tegen zijn wil aan land zal 

sleuren. 

“Ben je dan niet bang voor de haaien, pappa?” 

“Haaien?” Barend kijkt paniekerig naar het water. 

“Misschien kun je maar beter meegaan. Anders vallen ze je nog aan 

terwijl je hier op mij zit te wachten.” 

Meteen trekt Barend zijn handen van de randen van de boot weg. Binno 

moet een beetje lachen. Toch wel enigszins komisch je vader te zien als 

een klein kind. Hij springt uit de boot in het water. Het komt tot aan zijn 

knieën. 

“Als je me snel helpt de boot op het strand te trekken, kan er niks 

gebeuren. Ik zie nog geen haaien in de buurt.” 

Barend kijkt schichtig naar de oceaan en stapt dan voorzichtig uit de 

boot. Binnen een paar seconden ligt de roeiboot op het warme, witte 

zand. 

“Kom snel.” Binno rent naar de zoom van het oerwoud en hurkt daar 

tussen de bladeren. Barend, die te bang is om alleen achter te blijven op 

het strand, volgt zijn zoon. Nu ze het geluid van de branding achter zich 

hebben gelaten, horen ze duidelijk hoe lawaaiig het eiland is. De hele 

eilandlucht is gevuld met geschreeuw en geroep. Het is net één groot 

openluchtgekkenhuis. Met dit verschil dat op dit eiland niet alleen de 

mensen schreeuwen maar ook de dieren. Zelfs de vogels vliegen 

scheldend door de lucht en de krekels slijpen woedend hun achterpoten 

over elkaar. Om maar te zwijgen over de wilde en gevaarlijke dieren die 

brullend het woud bevolken. 

“Ik geloof dat we hier beter geen tijger kunnen tegenkomen,” fluistert 

Binno. 

Barend rilt bij de gedachte wat of wie dan ook tegen te komen. Een boze 

tijger zou hem zeker een onmiddellijke hartaanval bezorgen. 

“Kom, we gaan voorzichtig verder. We moeten mijn boze pappa 

vinden.” 

Als Binno en Barend een stukje door het oerwoud zijn geslopen, horen 

ze plots hoe iemand scheldend en met veel gestamp en geruk aan de 

bladeren in hun richting komt. Ze duiken gelijk op de grond. 
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Het lijkt wel de stem van een kind. Een heel boos kind. 
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“Ik haat ze. Ik schop ze helemaal … Aaaah, bah, bah, … spuug, vies, ik 

sla je kop eraf … mopper, mopper … ik sla een hamer in je kop … ik 

trek je haren uit je hoofd … jajaja, hou maar op of ik pies in je ogen …” 

Voorzichtig tuurt Binno door het gebladerte. Hee. Hij gaat rechtop zitten 

en kijkt beter. Dat is … zusje! Binno springt omhoog. 

“Zusje. Wat doe jij hier?” Binno is zo opgelucht. Zusje is hier om hem te 

helpen. 

Maar zusje lijkt hartstikke kwaad. Ze stormt op Binno af. 

“En jij,” scheldt ze boos, terwijl ze met haar vinger hard in Binno’s borst 

prikt, “waar ben jij als ik je nodig heb? Nou? Zeker weer aan het spelen, 

hè?! Aan jou heb ik helemaal niks. Ik ben het zat. Ik kan daar zo kwaad 

om worden. Ik timmer ze allemaal op hun smoel. Ik …” 

Binno heeft geen idee waarom zusje zo kwaad is, maar hij weet wel dat 

ze hem nooit iets zou aandoen. 

“Ben je dan boos op mij, zusje? Ik ben het toch. Binno.” 

“Binno, sjlinno, kinnno, frinno. Ja, jij bent Binno. Nou en? Helpt me dat 

verder?” moppert zusje. “Ik ben boos op al die boze, slechte mensen op 

dit boze eiland. Ik ben boos. Boooooos, begrijp je? Ik ben ontzettend 

boos.” 

“Ja, dat begrijp ik wel, zusje. Dat komt door dit stomme eiland.” 

Maar zusje luistert niet naar Binno. 

“Ga weg, stom kreng, of ik schop je helemaal morsdood,” scheldt ze 

tegen een torretje dat haar knorrend voor de voeten loopt. “Ik ben zo 

boos op die chagrijnige torretjes.” 

“Zusje,” onderbreekt Binno zusjes gemopper, “je moet me helpen. Ik 

moet mijn boze vader vinden.” 

“Wat? Die schofterige ploert? Weet je dat hij gisteren een slingeraapje 

van een rots in zee heeft gegooid? Uit pure kwaadheid. Hij is wel de 

rotste rotzak van het hele eiland. Als ik hem te pakken krijg …” Zusje 

balt haar vuisten tot haar knokkels wit worden. 

“Ik moet hem naar mijn mamma brengen, zusje. Je moet me naar hem 

toe brengen.” 

Zusje kijkt Binno boos aan. “Ik ben boos op jou, hoor. Maar ik ben nog 

veel bozer op rotzakken. Eigenlijk zou ik je niet moeten helpen … maar 

vooruit dan. Maar vergeet niet dat ik boos op je ben.” 

Binno vliegt zusje blij om haar nek. Alsof zusje zich helemaal niet in het 

oerwoud bevindt, draagt ze haar witte jurkje met roze stippen, haar roze 

kousjes en zwarte schoenen.  Het is een gek beeld, die twee zich 

omhelzend in het oerwoud. 
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“Dankjewel, zusje. Ik wist dat je me zou helpen. Pappa. Kom maar. Het 

is zusje maar.” 

Eerst kijkt Barends hoofd angstig boven een struik uit. Dan staat hij 

langzaam helemaal overeind. 

“Weet … weet je zeker dat het okee is? Gaat ze niet slaan of schoppen?” 

“Ja maar. Daar heb je die vuile rotzak.” Zusje wil Barend meteen 

aanvliegen, maar Binno houdt haar tegen. 

“Nee, zusje. Dit is mijn boze vader niet. Dit is mijn bange vader. Hij 

doet niemand wat.” 

“Bah.” Zusje spuugt op de grond. “Ik heb zo’n hekel aan bange mensen. 

Eigenlijk ben ik boos op alle bange mensen die er zijn.” 

“Weet jij waar mijn boze vader is?” vraagt Binno. 

Zusje wijst schuin omhoog. “Midden op het eiland is een hele hoge rots. 

Bah, rotrots. En daar zit ‘ie op. De misselijke rotzak. Alsof hij de koning 

van dit eiland is. Ze zouden hem d’raf moeten smijten.” 

“Wil je ons ernaartoe brengen, zusje?” 

Zusje schopt tegen een boomstam aan. “Tuurlijk. Ik heb toch nog een 

appeltje met hem te schillen. Maar jij dan, ben jij dan niet boos op je 

vader? Om wat hij jou heeft aangedaan?” 

Binno kijkt naar zijn bange vader. Hij zou wel willen weten waarom zijn 

vader hem heeft laten veranderen. Misschien als Binno hem kan 

begrijpen, kan hij of boos op hem worden of hem vergeven. 

“Waarom heb je me veranderd, pappa?” 

Barend begint zenuwachtig te trekken met zijn linkeroog. “Hm, eh … ja 

… omdat … ik bang was. Het leven is zo angstaanjagend. Ik was zo 

bang dat alles mis zou gaan. Dat jou iets ergs zou overkomen. Weet je, 

het leven zit vol gevaren. Je kunt zomaar ziek worden of een ongeluk 

krijgen. En dan ben je verminkt. Ik maakte me de hele tijd zorgen om 

jou. En toen dacht ik, als ik er nou eens voor zorg dat je al ongelukkig 

bent, dan hoef ik nooit meer bang of bezorgd te zijn dat je het wordt. 

Dan hoef ik niet meer bang te zijn voor het leven, begrijp je? Dan kan ik 

gerust zijn. Dacht ik … Maar het gekke is dat je bang blijft.” 

Barend tuurt naar de grond. 

“Het leven blijft eng.” 

Binno probeert zijn vader te volgen. Het leven kan inderdaad eng zijn. 

Dat weet hij maar al te goed. Maar zelf zou hij het toch liever willen 

proberen in goede gezondheid en met een normaal uiterlijk dan 

ongelukkig. 
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“Ik zou hartstikke boos op hem zijn,” reageert zusje op Barends uitleg. 

“Jij bent een schijtert, jij.” Zusje kijkt Barend kwaad aan. “Als ik hem in 

mekaar moet meppen, moet je het maar zeggen.” 

“Nee, ik heb hem nodig,” antwoordt Binno rustig. “Kom, breng ons naar 

mijn boze vader.” 

 

Onderweg komt het drietal schreeuwende en vechtende mensen en 

dieren tegen. Hier en daar zit er iemand in z’n eentje zwijgend te 

mokken. Dan weer zien ze een man die met zijn hoofd tegen een boom 

bonkt omdat hij boos op zichzelf is of een vrouw die de haren uit haar 

hoofd trekt van ergernis. Telkens als ze een wild dier boos horen 

grommen, leidt zusje hen veilig eromheen. Zusje zorgt goed voor haar 

gezellen, al moppert en scheldt ze de hele weg. 

“Daarboven zit hij.” 

Ze kijken omhoog tegen een imposante rotspartij. 

“Daar heeft hij zijn nest. We moeten aardig klauteren om die aasgier te 

bereiken.” 

“Ik durf daar niet omhoog,” zegt Barend meteen. 

“Oh nee, schijtert?” reageert zusje. “Als jij niet maakt dat je met je 

diarreedarmen die rots op komt, schop ik je trommelvliezen d’ruit.” 

Zusje kijkt hierbij zo gemeen dat Barend weliswaar sputterend maar toch 

niet geheel onsportief de eerste brokken rots beklimt. Binno volgt zijn 

vader. Hij zelf is er ook niet helemaal gerust op. Het ziet er niet 

gemakkelijk uit en de stenen zijn scherp. Zusje gaat al snel Binno en 

Barend voorbij. Af en toe kijkt ze boos omlaag en nog bozer omhoog. 

Elke keer als Barend begint te jammeren en niet verder durft, grijpt ze 

een losse steen en dreigt ze ermee naar Barend te gooien. 

“Ik zou maar doorklimmen,” roept ze dan, “anders mik ik deze brok op 

je toeter en dan flikker je gegarandeerd naar beneden.” 

Af en toe gooit ze zomaar voor de pesterij een kiezelsteentje op Barends 

hoofd. Als Binno bijna boven is, kijkt hij nog een keer in de diepte. Jee, 

wat een afstand. Hij wordt er duizelig van. Gelukkig is het nu nog maar 

een klein stukje. 

Op de top van de rots treffen de drie een rond plateau aan van een dertig 

meter doorsnee. Het is helemaal vlak en kaal, op een scheve blokhut na, 

die precies in het midden staat. 

“Zou hij thuis zijn?” fluistert Binno. 

“Als hij thuis is, slaapt hij,” fluistert zusje terug. “Anders had je hem al 

gehoord. Neem dat maar van mij aan.” 
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Zusje heeft die woorden nog niet uitgesproken of ze horen een enorm 

lawaai uit de blokhut komen. Er wordt met spullen gesmeten alsof er een 

geweldige vechtpartij gaande is. 

“Vlug,” fluistert zusje. “We moeten maken dat we achter de hut komen 

voor het te laat is.” 

De drie rotsbeklimmers rennen zo hard ze kunnen naar de hut toe, 

eromheen en hijgend verbergen ze zich tegen de achterwand van de hut. 

Niets te vroeg, want gelijk horen ze hoe aan de voorkant van de hut de 

deur openvliegt. 
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Binno kijkt stiekem met één oog om het hoekje. Hij ziet hoe zijn vader 

in zijn oerwouduniform met grote passen naar de rand van het plateau 

stapt. Even draait Binno zijn hoofd terug naar zijn bange vader om zich 

ervan te vergewissen dat het niet één een dezelfde is als de vader die uit 

de blokhut is gekomen. Maar nee. De bange Barend zit rillend tegen de 

houten achterwand. Ze dragen wel exact dezelfde kleding. Maar hun 

lichaamshouding is volkomen anders. De boze vader stapt met een air 

over het plateau alsof de wereld van hem is, terwijl de bange vader 

steeds ineengedoken beweegt alsof hij elk moment een zweep over zijn 

rug verwacht. 

De boze Barend staat stil bij de rand van zijn rots. Zijn borstkas zwelt op 

als hij diep adem haalt. Even denkt Binno dat zijn vader de avondlucht 

inademt en ervan geniet. Maar dan barst het onweer los. 

“Vuile, laffe, smerige, teringlijdende oerwoudpissebedden!!!” 

De boze Barend heeft een stem als een klok die over het oerwoud heen 

galmt. 

“Ik weet dat jullie je daar beneden in de stront wentelen. Ik ken jullie 

allemaal, stuk voor stuk. En jullie gaan er allemaal aan.” 

Een moment lang is het doodstil op het eiland. 

“Als ik beneden kom, zal ik jullie te pakken nemen.” 

De boze Barend loopt met een rood hoofd en zwaaiend met zijn armen 

langs de rand om het gehele volk rondom hem toe te spreken. Als hij ter 

hoogte van de zijkant van zijn hut loopt, stuiven Binno, zusje en bange 

Barend de hoek om naar de tegenoverliggende zijkant. 

“Ik zal dit eiland uitroeien tot de laatste ziel. Daarna zal ik dit vervloekte 

eiland platbranden totdat het één kale rots is.” 

Binno moet denken aan een stukje op tv dat hij eens gezien heeft met 

Amandus samen. Amandus had toen verteld dat de man die in die film 
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zo schreeuwde een hele slechte man was, die een oorlog was begonnen 

en heel veel mensen had vermoord in concentratiekampen. Zo iemand 

leek zijn vader nu wel. 

“Ik zal elk levend wezen uitroeien. En dan zal ik deze armoedige rots in 

de oceaan laten zinken. Maak jullie maar gereed. Ik kom naar beneden.” 

De boze Barend is de hele rand van het plateau rondgelopen en steeds 

moest het drietal mee rond de hut verhuizen om maar niet door hem 

gezien te worden. 

“Wat moeten we nu doen?” vraagt Binno fluisterend aan zusje. 

Zusje heeft haar vuisten gebald. “Ooooh, ik ben zo boos op hem.” 

“Ooooh, ik ben zo bang voor hem,” prevelt de bange Barend in zichzelf. 

“Ik moet met hem praten,” zegt Binno dan. Hij gaat rechtop staan, trekt 

zijn broek omhoog en stapt vanachter de hut tevoorschijn. 

“Pappa.” 

De boze Barend draait zich om alsof hem een wesp in zijn kont heeft 

gestoken. Zijn hoofd wordt vuurrood. 

“Jij?!” 

Barend ademt briesend door zijn neus als een woeste neushoorn die op 

het punt staat aan te vallen. Ook zusje stapt achter de blokhut uit. 

“En jij!” 

Als Barend mogelijk nog kwader kan worden, dan is het nu gelukt. Hij 

gooit zijn hoofd in zijn nek, spreidt zijn armen ten hemel en schreeuwt 

zo hard dat Binno even het gevoel heeft dat de rots helemaal trilt. 

“Vandaag ga ik alles en iedereen vernietigen. Eerst mijn lamlendige 

zoon met het syndroom van Down. Dan die nichterige parodie van mijn 

lamlendige zoon. En dan dit hele klotetering eiland. Ik ben vandaag zo 

ontzettend kwaad.” 

De aderen in Barends brede nek zijn helemaal opgezwollen. Al de 

spieren in zijn getrainde lichaam lijken aangespannen. Binno vreest dat 

het snel gedaan zal zijn met hem en zusje. 

“Nee, klootzak,” roept zusje ineens brutaal. “Boos zijn we allemaal op 

dit fukking klote eiland. Dus stel je maar eens niet aan. Leg liever eens 

uit aan je bloedeigen zoon waarom je hem verminkt hebt.” 

Binno kijkt zusje verbaasd aan. Sjonge, wat heeft die een lef. Zelfs 

Barend lijkt een moment lang overrompeld. Dan wijst hij met zijn 

wijsvinger naar zusje. 

“Jij, jij kleine travestiet zonder ballen, jij wordt dadelijk verpulverd tot 

gruis. Boos? Jij hebt geen notie van wat boos is. Maar vlak voordat jij 

sterft, zal ik je laten zien wat het is. Reken maar. En  jij …” Hij wijst nu 

naar Binno. “Jij wilt weten waarom ik jou verminkt heb?” 
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Binno kijkt Barend aan. 

“Omdat ik je haat. Omdat ik een hekel aan je hebt. Ik kan je niet luchten 

of zien. Weet je wat het is, jongen? Je was te mooi toen je geboren werd. 

Te perfect. Je vroeg er gewoon om. Toen ik zag hoe mooi je lachte en 

hoe onschuldig en open je was, wist ik dat ik je moest verminken. Ik 

wilde niet zoveel van je houden als ik deed. Want je moet van niemand 

meer houden dan van jezelf. Anders lever je in. Ik, ik, ik.” 

Barend slaat zichzelf op zijn borst. 

“Ik zei: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, van wie houd ik het meeste 

in het land.’ En de spiegel zei: ‘Van jezelf, Barend, houd jij het meeste. 

Alleen ver weg, door zeven deuren van het hart, is er iemand waar je nog 

meer van houdt.’ Maar ik heb in het leven geleerd dat je als je wilt 

overleven van niemand meer moet houden dan van jezelf. Het moet om 

mij draaien. En als je gevoelens in de weg staan, dan schakel je ze uit. Je 

elimineert ze. Je vermoordt ze. Daarom ben ik je gaan haten. Ik ben een 

rothekel aan je gaan krijgen. Ik was zo kwaad op jou dat jij mij beroofde 

van mijn eigenliefde. En om te voorkomen dat mij nog maar een kruimel 

liefde zou ontsnappen, ben ik alles gaan haten dat er maar bestond. 

Daarom vernietig ik alles wat op mijn pad komt. Daarom heb ik jou 

beschadigd. Maar zo te zien nog niet genoeg. Je komt hier met je 

hondenogen en je vraagt: ‘Pappa, pappa, waarom heb jij mij verminkt?’ 

Jij bloedzuiger. Je wilt nog steeds mijn liefde. Je komt hier om te stelen. 

Maar jij zult in je hele leven niets meer van mij stelen. Ik ga je 

afmaken.” 

“En mamma dan?” vraagt Binno alsof hij Barends laatste woorden niet 

gehoord heeft. “Hou je niet van mamma?” 

Binno blijft zijn vader strak aankijken. 

“Dat stomme wijf? Een man heeft een wijf nodig. Maakt niet uit wie. Ze 

zijn allemaal inwisselbaar. Een man heeft gewoon vrouwen nodig. Dat 

begrijp jij niet zonder je balletjes. Maar houden van? Van die vuile 

krengen? En als ik jouw mamma, die in de gele oceaan rondspookt, dat 

heb ik wel gehoord, in mijn vingers krijg, pers ik haar uit als een 

leverworst en scheur ik het velletje in duizend stukken. 

Binno begrijpt nu dat hij geen enkele kans heeft zijn boze vader 

vrijwillig naar zijn moeder mee te krijgen. En hij kan zich niet 

voorstellen hem tegen zijn wil te kunnen meenemen. Het ziet er 

hopeloos uit voor Amandus. Op het moment ziet het er trouwens al even 

hopeloos uit voor Binno en zusje. 

“Nu is het gedaan met het geleuter. Ik ben het zat met jullie.” 

Barend balt zijn vuisten en loopt in de richting van het tweetal. 
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“Zusje, doe iets,” roept Binno angstig naar zusje. 

Zusje knikt. “We moeten gewoon op die schoft inbeuken.” 

Ze voegt meteen de daad bij het woord en stort zich met al haar boosheid 

op Barend. Binno ziet hoe zusje met haar handen op de veel sterkere 

Barend losroffelt. Maar ze heeft geen schijn van kans. Barend grijpt het 

meisje, duwt haar met haar buik tegen de grond en zet een knie op haar 

rug. 

“Ik ga je rug breken, vuil misbaksel.” 

Binno weet dat hij niet langer kan wachten. Hij springt naar voren en 

werpt zich om Barends nek. Maar Barend grijpt Binno met een zwaai 

van zijn machtige arm vast en slingert hem op de grond naast zusje. Hij 

zet zijn andere knie op Binno’s rug en gooit zijn armen triomfantelijk in 

de lucht. 

“Hahaaaa, ik maak jullie allemaal af. Horen jullie mij? Ik kom eraan.” 

Barend grijpt met zijn ene hand onder Binno’s gezicht. Met zijn andere 

hand grijpt hij het gezicht van zusje vast. Met zijn knieën pint hij hen 

aan de grond vast. Een rukje omhoog met zijn armen en hij breekt de 

beide kinderen doormidden. 

“Zeg maar dag tegen elkaar, jongens.” 
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Bibberend heeft de bange Barend vanachter de schuur de ontmoeting 

tussen Binno, zusje en Barends alter ego meebeluisterd. Het bloed in zijn 

aderen is ijskoud van angst. Hij zou wel willen helpen. Maar hij durft 

niet. Ik ben een lafaard, ik ben een lafaard, maar ik ben zo bang, maalt 

het de hele tijd door zijn hoofd. En dan hoort hij hoe de boze Barend de 

zin uitspreekt ‘zeg maar dag tegen elkaar, jongens’. Hij weet dat dat het 

einde van de twee kinderen betekent. En ineens, alsof in één ruk alle 

angst uit bange Barends lijf gezogen wordt, kan hij niet meer denken of 

voelen. Hij kan alleen maar omhoog springen, de hoek om spurten, en 

recht op zijn evenbeeld af duikt. 

De mond van de boze Barend valt open van verbazing als hij ineens 

zichzelf op hem af ziet stormen. Een moment lang verslapt zijn grip op 

de kinderen. Precies lang genoeg voor de aanvaller om zich op hem te 

storten en hem achterover op de grond te gooien. 

Binno en zusje kruipen op handen en voeten weg van de twee Barenden 

die nu wild vechtend over de grond rollen. Even lijkt het alsof de ene 
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Barend overwicht heeft op de andere. Maar een tel later zijn de rollen 

omgekeerd. 

“Ik kan ze niet meer uit mekaar houden,” zegt Binno tegen zusje. 

“Sla d’rop, sla ‘m dood,” roept zusje, die het in de hitte van de strijd niet 

interesseert wie wie is. 

“Pas op, bange pappa,” roept Binno als hij ziet dat de twee vechters 

gevaarlijk dicht bij de rand van het plateau rollen. Op dat moment maakt 

één van de twee Barenden een arm los van de ander. Hij zwaait naar 

Binno en lacht. Dan pakt hij zijn tegenstander vast en trekt hij hem met 

een ruk over zich heen. Meteen gooit hij zijn eigen lichaam mee in de 

rol. 

“Neeeee!!!” roept Binno, als de beide vechtenden over de rand van het 

plateau de diepte in verdwijnen. “Pappaaaa!!!” 
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Binno zit met tranen in zijn ogen op de rand van het rotsplateau. Zijn 

benen bungelen naar beneden. 

“Ik vind er geen moer aan met jou. Je zit daar maar. Bah, wat saai.” 

Zusje staat achter Binno. 

“Nou, dan rot je toch op. Ik ben jouw gemopper zat, weet je.” 

Binno staat op en geeft zusje een duw. “Jij denkt alleen maar aan jezelf 

en aan al de dingen waar je boos op kunt worden. Begrijp je wel dat ik 

net twee vaders ben kwijtgeraakt en dat Amandus nu gaat sterven? En ik 

kan er niks aan doen.” 

Zusje draait zich beledigd om. “Tss, je bent net je vader.” 

“En nou hou je op!” Binno wordt nu echt kwaad. “Je rot maar op als je 

niks anders kunt dan boos zijn en vechten.” 

Zusje draait zich weer naar Binno om. “Nou, jij kunt er anders ook wat 

van. Ik geloof dat het eiland jou ook al te pakken heeft.” 

Binno kijkt haar verbaasd aan. Misschien heeft ze gelijk. Hij moet hier 

weg. Of hij zijn vaders mee kan brengen of niet, hij moet naar zijn 

moeder toe en dan hoe dan ook proberen Amandus te redden. Het zal 

niet lang meer duren eer de zon onder gaat. 

“Ik ga.” Hij kijkt zusje strak aan. “En als jij meewilt, hou je op … 

houden we beide op met mopperen en boos zijn. Begrepen?” 

“Mag ik wel nog schelden op boze dieren die we zien?” 

“Nee.” 

“Nou, met jou is er ook geen lol a…  eh, sorry, ik bedoel, ik ben al bijna 

niks meer boos.” 
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Binno laat zich voorzichtig van het plateau naar de eerste ruwe uitsprong 

in de rots zakken. 

“We hebben niet veel tijd meer. We moeten opschieten.” 

 

Sneller dan hij gedacht had, is Binno met zusje beneden aangekomen. 

Nu moeten ze nog een eind door het oerwoud. De zon is alweer een stuk 

lager gezakt en werpt waar daar ruimte voor is lange schaduwen. Af en 

toe moeten ze een omweg maken omdat er een sissende slang op hun 

pad ligt of een panter humeurig gromt vanuit een nabijgelegen bosje. 

Zusje blijkt een goede gids te zijn en ze houdt zich zowaar aan haar 

woord door niet meer te mopperen en af en toe zelfs iet positiefs te 

zeggen. 

Eindelijk bereiken ze het strand als de zon als een brandende rode bal 

bijna de horizon raakt en met haar gloed het gele water in een spannend, 

heftig oranje veranderd. 

“Kijk, onze roeiboot.” Binno wijst naar wat eens hun roeiboot was en nu 

nog maar stukken hout en splinters is. “We hebben geen geluk.” 

Zusje raapt een plank op. “Dit heeft iemand gedaan die heel boos was.” 

“Ik haat mijn moeder.” Binno is helemaal de afspraak vergeten die hij 

met zusje heeft gemaakt. “Ik heb er genoeg van. Dat ze maar hiernaartoe 

komt.” Hij zet zijn handen aan zijn mond. “Mammaaaaaaaaa …! Ik wil 

dat je hier naartoe komt.” Zijn stem klinkt zeer zelfverzekerd en beslist 

voor een jongen van zes. “Ze heeft het gehoord. Dat weet ik.” 

Binno gaat in het zand zitten. “We wachten.” 

Zusje gaat naast hem zitten. “We wachten.” 

 

Tien seconden later verschijnt er ineens een lege marmerschots een 

twintig meter van het tweetal vandaan in de zee. Een tel later duikt ze op 

uit de oceaan, Elselien, de heks van de gele oceaan, Binno’s moeder. Ze 

springt op de schots. De golven rollen aan en glijden over het witter 

marmer heen. Elseliens paarse jurk hangt zwaar van het water langs haar 

lijf. Binno en zusje staan op en lopen naar de branding. 

“Je hebt alweer gefaald, zie ik,” zegt Elselien met een ijzige stem. Ze 

knipt in haar vingers. Op haar commando verschijnt er uit het niets een 

andere marmerschots. In het midden steekt het onderlichaam van een 

man omhoog. Zijn benen hangen slap en in een vreemde positie tegen 

het marmer gedraaid alsof hij niet meer leeft. Binno schieten de tranen in 

de ogen. 

“Jij bent niets waard, Binno. Je stelt je moeder keer op keer teleur. Je 

laat je vriend hier sterven.” 
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Zusje balt haar vuisten, maar ze zegt niets. 

“Of heb je dat kleine mormel soms meegebracht in plaats van je vaders? 

Voor haar geef ik Amandus nog geen seconde extra adem.” 

Elselien draait haar hoofd om naar de horizon. Dan kijkt ze Binno weer 

aan. 

“De zon is al half weg. Dat betekent dat jouw dierbare Amandus last 

krijgt van ademnood.” 

Binno ziet inderdaad dat er leven in Amandus’ lichaam begint te komen. 

Onrustig bewegen zijn benen nu heen en weer. 

“En als hij zo meteen sterft, zal ik een vloek over jou uitspreken. Dan zul 

jij eeuwig op het boze eiland moeten blijven.” 

Binno is wanhopig. Wat kan hij beginnen tegen zijn moeder? 

Hij kijkt zusje aan. “Dag zusje. Niet meer boos zijn, hè?!” 

Dan loopt hij de golven in. 

“Hee, wacht, ik ga mee.” Zusje holt hem achterna. 
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“Hahahaha, daar komen de stoere reddertjes. Goed, als je niet eeuwig op 

het eiland wilt blijven leven, zul je sterven in de oceaan.” 

Elselien duikt het water in. Even is het rustig. Twee kinderhoofdjes en 

twee marmerschotsen drijven op het water. Dan plots begint een flink 

stuk van de kinderen vandaan het water te borrelen en te stomen. 

“Ze heeft zich veranderd in de groene brei,” roept Binno tegen zusje. 

“Zwem terug naar het strand. Ze wil mij hebben.” 

Hij doet zijn best de marmerschots waarin Amandus gevangen zit te 

bereiken, terwijl de witte schuimkoppen over hem heen rollen. Een golf 

die wel drie keer zo groot is als de andere golven komt dreigend in 

Binno’s richting. Hij haalt diep adem om erdoorheen te zwemmen, maar 

als de golf vlak voor Binno is, stopt hij abrupt alsof hij in de tijd 

bevroren is. Binno blijft verbaasd op de plaats watertrappelen. 

De golf lijkt van vorm te veranderen. In het schuim begint zich langzaam 

een gezicht af te tekenen. De schuimvlokken vormen een neus, ogen, een 

baard. Nu ziet Binno wiens gezicht het is. Het is het gezicht van de witte 

koning. 

“Binno, denk aan wat ik je heb verteld,” spreekt het gezicht. “Jij hebt de 

zwarte bramen in je bloed. Jij hebt grote macht. Gebruik die macht.” 

“Maar hoe dan? Ik weet niet hoe,” antwoordt Binno wanhopig. 
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De koning lacht vriendelijk naar Binno. Terwijl hij in schuimvlokken 

over Binno’s hoofd uiteen stort en verder naar het strand rolt, roept hij: 

“Je kunt alles zijn wat je wilt, Binno. Als je het maar echt wilt.” 

 

“Ze komt eraan.” Zusje zwemt naast Binno en wijst naar de grote, 

groene, kokende massa die naar hen toe komt. De temperatuur van het 

water begint al te stijgen. 

Wat moet ik doen, denkt Binno. De koning zegt dat ik macht heb. Ik kan 

worden wat ik wil. Maar wat wil ik worden? 
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Ziedend van woede stoomt Elselien in de richting van haar zoontje dat 

hulpeloos in het water spartelt. Ze zal hem met huid en haar verslinden. 

Haar honger naar vernietiging is zo groot dat het hete water metershoog 

uit de oceaan omhoog spuit. Haar blinde haat verft het door de zon 

oranje gekleurde water groen. Ze zal hem verbranden, oplossen, 

opzuigen. Niets zal er van hem overblijven. Ze wervelt en kolkt om en 

om. 

Maar … waar is hij gebleven? Ze voelt geen sparteling van kleine 

beentjes meer in de oceaan. Ze ruikt hem niet en proeft hem niet. Ze is 

zich wel bewust van een andere aanwezigheid waar ze in eerste instantie 

geen acht op had geslagen omdat ze gefixeerd was op Binno. Maar wat 

is dat? Het is groot. Het is enorm. Elselien moet haar kokende gedaante 

verlaten om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Met tegenzin 

neemt ze haar menselijke vorm weer aan. Ze stijgt op naar de 

oppervlakte. 

“Aaaaaah!!!” 

Elselien staart in de gigantische muil van een torenhoge zwarte walvis. 

De reuzenwalvis kijkt Elselien aan met een mengsel van boosheid en 

spot in zijn ogen. Voordat ze ook maar kan denken aan vluchten, opent 

het beest zijn enorme muil en met een slag van zijn imposante staart 

zwemt hij naar voren en slurpt hij Elselien zo naar binnen. 

“Jaaaa! Hoera. Kauw haar maar fijn en slik haar door,” roept zusje, die 

zich boven op de rug van de walvis geposteerd heeft. 

De walvis heeft echter andere plannen. Hij rijst uit het water omhoog en 

spuugt met een grote boog Elselien uit op het eiland. 

 

Zogauw ze het witte zand raakt begint Elselien te sissen en te koken. Ze 

krijst als bezeten en slaat wild met haar armen in de lucht. De huid in 
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Elseliens gezicht en op haar handen en armen krijgt plotseling overal 

blaasjes, die in seconden opzwellen tot blaren en vervolgens achter 

elkaar sissend openspringen. Onmenselijk klinkt het geschreeuw van 

Elselien als de flarden van haar huid oprollen en afbladderen als oude 

verf onder een gloeiend hete brander. Omhuld door stoom uit haar 

kokende lichaam wordt Elselien  onttrokken aan het zicht van de 

toekijkende walvis en zijn kleine berijdster. Als uiteindelijk elk deeltje 

van de heks van de gele oceaan in lucht is opgelost, duikt de walvis 

onder.  

Een tel later duikt Binno’s hoofd naast zusje op boven water. Binno kijkt 

stil naar de roodpaarse horizon. 

Toen zijn moeder door de walvis werd ingeslikt, bluste de zon haar 

laatste restje gloed in de oceaan. Het is Binno niet gelukt Amandus te 

redden. De marmerschots is in het water opgelost toen Elselien in de 

lucht verdampte en heeft Amandus’ levenloze lichaam aan de diepte van 

de oceaan vrijgegeven. Langzaam zwemmen Binno en zusje terug naar 

de kust. 

Als ze in het witte zand zitten, zien Binno en zusje hoe de oceaan ineens 

oplicht. Alsof hij verlost is van een vloek, verandert de kleur van het 

water van geel in prachtig parelmoer. Dan wordt het donker. 
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“Jongen, gaat het weer een beetje met u?” 

Binno knippert met zijn ogen. Verward kijkt hij rond. Hij bevindt zich in 

een kleine kamer. Naast het bed waarin hij ligt, zit een jonge vrouw met 

zwart haar, een korte paardenstaart, een brilletje en een fijn gezicht. Ze 

draagt een blauwwit gestreept truitje en een jeansbroek. De jonge vrouw 

glimlacht naar Binno. Als hij overeind wil komen, duwt ze hem zachtjes 

terug in de kussens. 

“Het is nog te vroeg. Ge moet nog wat blijven rusten.” 

Binno bekijkt zijn armen. Ze zijn vanaf de ellebogen tot een stuk over de 

handen in verband gewikkeld. 

“Ge waart goed toegetakeld. Het was allemaal aan het zweren. Een 

goede vriend van mij, Guido, is bijna afgestudeerd als dokter. Hij heeft u 

verzorgd.” Ze lacht verlegen. “En ik natuurlijk. Ge hebt drie hele dagen 

en nachten geslapen.” 

“Maar …” Binno probeert zich te herinneren wat er is gebeurd. Ja, de 

gele oceaan, zusje, zijn vaders en moeder, Amandus. En daarvoor? Zijn 

geest lijkt verder leeg. 
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“Het was maar goed dat ik u gevonden heb bij die metro. D’r was nogal 

wat te doen trouwens op de trappen daar. Ze zeggen dat een reiger een 

zwerver gedood heeft door hem aan te vallen en van de trap te stoten. 

Als ik een paar minuutjes eerder was geweest, had ik het misschien wel 

meegemaakt. Ik moet er niet aan denken. Maar nu zag ik alleen een 

ambulance en een hoop mensen. Ik dacht ik loop dan wel naar de 

volgende metrohalte en toen zag ik een stukje verder u daar zo liggen 

aan de kant van het trottoir. Alsof ge dood waart. Ik heb u meegenomen. 

Ik kon u toch niet zo laten liggen. En gelukkig was Guido thuis.” 

Het begint nu weer een beetje terug te komen bij Binno. Hij zwierf over 

straat. Hij is toen moeten vluchten voor die gemene oude man … en de 

beschermelf heeft hem gered. Het duizelt Binno in zijn hoofd. 

“Ga nu nog maar wat slapen.” 

De jonge vrouw legt een hand op Binno’s ogen. Dat voelt heerlijk. 

“Hoe heet ge?” 

“Binno.” 

“Da’s een mooie naam. Mijn naam is Marieke. Slaap nu maar, Binno.” 

 

“Kijk eens. Ik heb soep gemaakt. Dat zal u goed doen.” 

Marieke komt de kamer binnen. Binno merkt dat hij zich al een flink 

stuk beter voelt en honger heeft hij ook. Hij gaat rechtop zitten. 

“Vandaag mag uw verband eraf.” 

Marieke gaat bij Binno op bed zitten met het bord soep op haar schoot. 

Ze neemt een lepel soep, blaast er even in en brengt hem voorzichtig 

naar Binno’s mond. Hmmm. Binno was bijna vergeten hoe heerlijk 

warme soep kan smaken. 

“En nu vertel eens,” begint Marieke nadat Binno klaar is met eten. 

“Hoezo zwerft gij over straat? Waar is uw papa en mama?” 

Binno ziet voor zich hoe zijn twee vaders over de rand van het 

rotsplateau verdwijnen en hoe zijn moeder in hete stoom oplost. 

“Mijn mamma en pappa zijn dood.” 

Marieke zwijgt even en kijkt Binno vol medelijden aan. 

“Maar ge moet toch iemand hebben die voor u zorgt.” 

Binno knikt. “Amandus. Maar die is nu ook dood.” 

“Maar ge komt uit Holland. Wat doet ge hier in Brussel?” 

“Ik woonde hier met Amandus. Maar toen is hij doodgegaan.” 

Even twijfelt Binno of dat wel klopt. Maar in ieder geval is Amandus 

weggegaan en niet meer teruggekomen. 

“Is er dan niemand die u mist in Nederland of die voor u kan zorgen?” 

Binno denkt na. 
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“Niemand.” 

Marieke pakt Binno’s handen in de hare. 

“Ge kunt voorlopig bij mij blijven. Ik zal voor u zorgen. Maar ik ga voor 

u uitzoeken waar we in Nederland een geschikte plaats kunnen vinden 

waar ge in de toekomst prettig kunt wonen. Ge moet toch een goed thuis 

vinden, nietwaar?” 

 

62 

 

Binno laat zich het stokbrood met kaas goed smaken. Gezellig is het hier 

bij zijn nieuwe vriendin. Hij is hier nu al een hele week nadat hij is 

bijgekomen uit zijn koortsslaap en hij vindt Marieke zo ontzettend lief 

dat hij wel zou willen dat het zijn mamma zou zijn. Stiekem hoopt hij 

dat ze misschien ooit zijn moeder zal worden. Elke avond als hij in zijn 

bed door haar toegedekt wordt, wenst hij dat. En als Guido langs komt is 

het helemaal gezellig. Gelukkig komt hij haast elke dag even langs. 

Zogenaamd om naar Binno te kijken, maar Binno heeft wel gemerkt dat 

Marieke en Guido verliefd op elkaar zijn. 

“Marieke?” 

“Ja.” 

“Ik wil je wat vragen.” 

Marieke stopt met lezen in haar studieboek en kijkt Binno aan. 

“Ik zou graag kinderen met het syndroom van Down leren kennen.” 

Marieke is verbaasd. “Kent ge er dan geen? Hebt ge in Holland geen 

contact met kinderen gelijk gij?” 

“Nee,” antwoordt Binno. “Ik heb er wel eens in de dierentuin gezien, bij 

de ijsbeer. Maar dat was maar kort.” 

Marieke denkt na. “Wel, ik zal Guido eens vragen. Hij heeft een tijdje 

stage gelopen bij een groep waar ook kinderen met het syndroom van 

Down bij zaten.” 

“Wil je hem bellen, Marieke?” Binno kan ineens niet meer wachten. 

“Heeft het zo’n haast, Binnooke?” 

Binno knikt. 

“Goed, ik zal seffens bellen. Ik wil eerst even dit hoofdstuk af lezen. Is 

dat goed?” 

Ze glimlacht naar Binno. Deze jongen zit vol met raadsels. Ze heeft hem 

nu al een week te gast en ze weet nog steeds niet waar hij vandaan komt 

en wat zijn geschiedenis is. Als Binno al iets vertelt, wordt het allemaal 

nog raadselachtiger. Het boeit haar enorm en ze hoopt dat ze achter 

Binno’s verhaal komt voordat hij haar zal verlaten. Maar ze wil niets 
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forceren. In eerste instantie heeft Binno rust nodig. En liefde. Want het 

jongetje heeft een innemende en vrolijke aard, maar hij is tevens in de 

war en eenzaam. Dat voelt Marieke duidelijk. 

De ijldroom die Binno heeft gehad, heeft hem flink aangegrepen. Hij 

lijkt hem niet te kunnen vergeten. En sterker nog, hij lijkt er zichzelf niet 

van te kunnen overtuigen dat het maar een droom was. De vraag blijft 

Binno plagen of de droom hem toch niet de waarheid heeft verteld over 

hemzelf. Het idee dat hij een normaal jongetje is dat slechts uiterlijk op 

een kind met Down lijkt, houdt hem dag en nacht bezig. Daarom wil hij 

kinderen met het syndroom ontmoeten. Hij moet zien of hij ook innerlijk 

hetzelfde is als zij. 

 

“Laat eens kijken.” 

Voorzichtig wikkelt Guido het verband rond Binno’s armen los. 

“Dat ziet er goed uit, Binno. Ge kunt nu wel zonder verband. Laat de 

wonden maar aan de lucht verder helen.” 

Binno bekijkt zijn armen. Ze zien er nog behoorlijk gehavend uit. Maar 

da’s niks tegen hoe ze er aan toe waren toen Marieke hem op straat 

vond. 

“Guido, zijt ge dat nog nagegaan wat ik u heb gevraagd?” 

Guido kijkt Marieke een tel aan. “Ja. Ik heb gebeld met Sint 

Antoniusdal. Die school voor geestelijk minder begaafde kinderen. Zij 

waren zo vriendelijk mij een voorstel te doen. Ik heb alvast ja gezegd, 

maar Binno moet het natuurlijk ook willen.” 

Binno kijkt Guido verwachtingsvol aan. 

“Aanstaande week zaterdag gaat een paar groepen kinderen met hun 

begeleiders een dag op stap. Eerst gaan ze naar het circus. En later gaan 

ze nog allerlei leuke dingen doen. De directeur van Sint Antoniusdal 

heeft voorgesteld dat gij die dag meegaat. Wel, Binno, wat denkt ge 

ervan? Prachtig, nietwaar?” 

Binno staart naar de grond. Dit is inderdaad prachtig. En toch … Wat als 

zijn droom maar een droom was? Als hij merkt dat hij precies zo is als 

die andere kinderen? Of misschien levert het hem wel niks op en komt 

hij helemaal nergens achter. 

“Zijt ge niet blij?” 

Binno kijkt op en glimlacht. “Jawel, dankjewel, Guido.” 

“Wilt ge dat ik mee ga?.Of Marieke misschien?” 

Binno kijkt Marieke aan. Hij schudt nee. Hij wil in zijn eentje de 

ontmoeting aangaan. Dit moet hij alleen doen. 
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“Dit is Binno.” 

Guido geeft de directeur van Sint Antoniusdal een hand en beduidt 

Binno zijn gebaar te volgen. 

“Zo, dus gij zijt Binno. Welkom in Sint Antoniusdal.” 

De directeur, een lange dunne man met een smal gezicht en een bruin 

driedelig pak dat hem net iets te ruim zit, lijkt aardig. Zacht schudt hij 

Binno’s hand, terwijl zijn ogen de jongen vriendelijk onderzoekend 

aankijken. 

“Dus gij wilt een dag met onze jongens en meisjes naar het circus. Hebt 

ge al eens een circus gezien?” 

“Nee, mijnheer,” antwoordt Binno beleefd. 

“Wel, dan zult ge wat beleven, jonge vriend. Wij gaan namelijk naar 

Circus Zeppolino. Het mooiste circus dat ik persoonlijk ooit bezocht 

heb.” De directeur lacht. Het lijkt even alsof hij het reisje eerder voor 

zichzelf heeft bedacht dan voor de kinderen.  

“Hoe oud is de groep waarbij Binno is ingedeeld?” vraagt Guido aan de 

directeur. 

“Tussen de zes en de veertien. Er zitten vijf kinderen met het syndroom 

van Down in de groep. De andere drie kinderen hebben een andere 

handicap.” 

Guido steekt zijn hand weer uit. “Dan ga ik weer. Bedankt, directeur.” 

Hij gaat nog even voor Binno op zijn hurken zitten. “Binno. Ik haal u 

aan het eind van de dag weer op. Amuseert u en pas op dat de circusbeer 

u niet bijt.” Hij lacht. Terwijl hij de deur uit loopt, zwaait hij nog een 

keer. 

“Kom,” zegt de directeur tegen Binno, “ik zal u naar uw groep brengen. 

Daar kunt ge een broodje met hen eten. En over een half uurtje worden 

jullie opgehaald en naar de bussen gebracht.” 

 

Als Binno het lokaal binnenkomt, zit zijn groep te eten. 

“Wie zijt gij?” roept een grote, stevige jongen meteen. Altijd als hij een 

vreemde ziet, roept hij dat. Binno wordt helemaal verlegen van de acht 

kinderen en de twee begeleiders die hem vanuit het lokaal aankijken. 

“Allemaal, dit is Binno,” stelt de directeur hem voor aan de 

toeschouwers. “Hij gaat mee naar het circus.” 

“Jaaaa, het circus!” roept een jongen in een rolstoel. 
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Een meisje van een jaar of acht legt het broodje waar ze nog niet in 

gebeten heeft terug op haar bord. Ze loopt op Binno af en pakt zijn hand. 

“Kom mee.” 

Ze loodst Binno mee naar de tafel en beduidt hem op haar plaats te gaan 

zitten. Als hij gaat zitten, lacht ze met een brede grijns naar hem. “Gij 

moogt mijn broodje hebben.” 

Binno glimlacht een beetje onhandig terug. Dit meisje heeft het 

syndroom van Down. Binno kijkt rond. Er zitten nog vier anderen met 

Down aan de tafel. De grote jongen, die vroeg wie Binno was, een lange 

tengere jongen en een meisje en een jongen van ongeveer Binno’s 

leeftijd, die heel dicht tegen elkaar aangeschoven zitten. De jongen in de 

rolstoel en de twee anderen, een meisje dat een vervormd lichaam en 

gezicht heeft en een jongen die er redelijk normaal uitziet, hebben niet 

de gezichtstrekken die de Downkinderen kenmerken. 

“Patriek, Rosalie,” spreekt de directeur de twee begeleiders aan, “over 

een half uur vertrekken we. Ik zie jullie bij de bussen.” 

“Wie zijt gij?” roept de grote jongen nog naar de directeur als deze zich 

wil omdraaien. 

“Allee, Marcel, dat weet ge toch.” 

De jongen begint hard te lachen. “Gij zijt Jacques, de directeur.” 

“Goed zo, Marcel. Gij zijt een pienter manneke.” 

Nu moet Marcel nog harder lachen. Dit spelletje speelt hij elke keer als 

hij de directeur ziet. 

Het meisje dat Binno haar plaats en haar broodje heeft afgestaan, is nu 

naast hem aan tafel aangeschoven. Binno ziet dat ze bruin haar heeft dat 

net lang genoeg is om aan weerszijde van haar hoofd te eindigen in twee 

korte vlechtjes die vastgehouden worden door elastiekjes met witte en 

gele balletjes. Ze draagt een rode jurk. 

“Ik heet Alicia. En gij?” 

“Binno,” antwoordt Binno. 

Ook de twee begeleiders komen zich nu voorstellen. 

“Dag, Binno.” Rosalie geeft hem een hand. “Leuk dat ge met ons 

meegaat. Ik ben Rosalie.” Ze lijkt Binno wel aardig. Mooi lang blond 

haar heeft ze. 

“Hallo, ik ben Patriek.” Ook Patriek lijkt Binno wel sympathiek. “Ik zal 

de anderen even voorstellen. Alicia kent ge al. Marcels naam hebt ge ook 

gehoord. Onze tweeling, al zijn het geen broer en zus, Jim en Joni.” 

Patriek wijst naar de twee blonde kinderen, die tegen elkaar aan zitten. 

De beide kinderen kijken schuw weg van Binno. 
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“Dat daar is Yves.” Patriek wijst de tengere jongen met bruin haar aan. 

Binno ziet dat de jongen een dikke tong heeft, die deels uit zijn mond 

steekt. 

“Yves,” herhaalt de jongen, weliswaar wat moeilijker verstaanbaar. 

“In de rolstoel zit Patrik. Niet te verwarren met Patriek. Onze Nathalie.” 

Patriek wijst het meisje met het verwrongen lichaam aan. “En tot slot, 

Robèrt. Zo nu kent ge ons allemaal. We hopen dat ge een fijne dag met 

onze groep hebt. Is het niet, jongens?” 

“Ja, Patriek,” roept Alicia vrolijk. 

 

“Als ge allemaal uw broodjes opeet kunnen we ons klaar gaan maken,” 

zegt Rosalie tegen de groep. 

Binno bijt in zijn broodje en gluurt ondertussen rond naar de andere 

kinderen. 

“Ik vind het leuk om vrienden te maken,” zegt Alicia, terwijl ze Binno 

vrolijk lachend aankijkt. 

“Allee, Alicia, gij moet ook eten. Seffens zijn we niet op tijd.” Terwijl 

Rosalie dit zegt, schuift ze Nathalie een stukje brood in haar mond en 

schuift ze het bord van Yves, dat deze van zich weg heeft geduwd, weer 

voor zijn neus. Marcel heeft zijn brood ontleed in een tiental kleine 

stukjes en speelt nu oorlogje alsof zijn etensdeeltjes soldaatjes en tanks 

zijn. “Beng, beng, taratatatataaaa.” 

“Kom op, Jim en Joni, zo schiet het niet op. Eet eens door,” moppert ook 

Patriek. 

Maar op de een of andere manier lijken de kinderen allemaal teveel met 

andere zaken bezig om hun brood efficiënt naar binnen te kunnen 

werken. Binno is de enige die consequent in zijn maaltijd hapt en al snel 

zijn bord leeg heeft. 

“Wanneer gaan we naar het circus?” vraagt Robèrt. 

“We gaan zo,” antwoordt Patriek. “En hebben ze ook leeuwen?” “Ja, ze 

hebben ook leeuwen.” “Maar gaan die leeuwen mij dan niet opeten?” 

Patriek antwoordt vriendelijk. “Nee, die leeuwen doen u niets.” 

“Maar ik ben bang voor die leeuwen. Als die me nu toch eens gaan 

opeten?” 

Patriek begint alvast de lege bekers van de tafel te ruimen. “Nee, Robèrt. 

Die leeuwen gaan u niet opeten. Die hebben al gegeten. Die hebben geen 

honger meer. En ze zitten in een hele stevige kooi.” 

“Maar ik ben toch bang, Patriek.” 

“Wilt ge dan hier blijven?” 
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Robèrt schudt heftig nee. “Die leeuwen gaan me niet opeten, hè 

Patriek?” 

“Nee.” “Ze hebben geen honger meer, hè Patriek?” 

“Nee Robèrt, allee, eet nu eens eindelijk uw broodje op. Of ik voer het 

aan de leeuwen.” 

“Mag dat?” reageert Robèrt meteen enthousiast. De leeuwen voeren, dat 

lijkt hem wel wat. Natuurlijk wel van een flinke afstand. Hij zou het zo 

in de kooi kunnen gooien. 

Jim stopt als reactie op dit briljante idee van Patriek het deel van zijn 

broodje dat hij nog niet op heeft stiekem in zijn zak. Joni imiteert deze 

actie van Jim met de rest van haar eigen broodje. Zij doet Jim in alles na 

en Jim doet Joni in alles na. 

“Neeneenee, jongens,” protesteert Patriek, die de actie van Jim en Joni 

wel opgemerkt heeft. “De leeuwen mogen niet gevoerd worden. Het was 

maar een grapje.” 

“Een grapje, Patriek maakt een grapje, hahahahaaa,” lacht Marcel luid, 

terwijl hij met zijn vlakke handen op de tafel slaat. Grappen weet hij 

altijd wel te waarderen. Ook al begrijpt hij ze nooit. Maar als iemand 

zegt dat hij een grap maakt, dan moet het wel om te lachen zijn. 

Binno kijkt van de een naar de ander. Met deze kinderen klopt iets niet. 

Zoals deze kinderen is hij niet. En zusje is ook niet zo. Ze ziet er wel net 

zo uit, maar ze praat en denkt heel anders. Binno voelt zich vreemd in 

deze groep. Hij begint zich net af te vragen of hij niet beter onder dit 

uitstapje uit kan proberen te komen als naast hem Alicia plots zachtjes 

begint te zingen. Ze gebruikt geen woorden. Alleen klanken. Het klinkt 

heel simpel en bijzonder mooi. Zo mooi heeft Binno nog nooit iemand 

horen zingen. Hij kijkt vol bewondering naar het meisje. Even is 

iedereen in het lokaal stil. Het lijkt alsof ze met eerbied naar de zangeres 

luisteren. Maar dan, als een onweer bij heldere hemel, barst Yves in luid 

gezang uit. Hij zingt heel vrolijk en heel vals. Zich niet bewust van 

afkeurende blikken op de gezichten van de anderen, trekt hij zijn mond 

wijd open bij elke noot. Na drie regels van een kinderliedje dat hij kent 

gezongen te hebben, stopt hij abrupt. Hij kijkt trots om zich heen. Hij 

houdt van zingen en hij vindt het fijn dat voor mensen te doen. Geen 

moment beseft hij dat zijn toehoorders zijn zangkunst niet kunnen 

waarderen. En geen moment ook beseft hij dat de tranen op Alicia’s 

gezicht door hem veroorzaakt zijn. 

“Heel mooi, Yves,” zegt Rosalie vriendelijk, “maar de volgende keer 

moet je wachten tot Alicia klaar is met haar lied voordat jij begint.” 

Yves grijnst. Heel mooi, Yves, heeft ze gezegd. 



 233 

Binno kijkt naar het meisje naast hem. 

“Ik vind dat je prachtig zong.” 

Het meisje kijkt hem dankbaar aan en snuift haar snot naarbinnen. Dan 

glimlacht ze weer. 

Rosalie klapt in haar handen. “Goed, laat alles staan en liggen. We gaan. 

Allemaal naar de jassen.” 

Op dat moment begint Marcel als een razende de rest van zijn broodje in 

zijn mond te proppen. Hij gaat zijn broodje toch niet achterlaten zeker. 

Maar hij verslikt zich en begint onbedaarlijk te hoesten. De 

broodkruimels en stukjes kaas vliegen alle kanten op. Nathalie begint in 

paniek te huilen, terwijl Patrik zich in zijn rolstoel bepiest van het 

lachen. Robèrt staat op van zijn stoel en begint op en neer te springen 

terwijl hij wild lacht. 

“Robèrt, rustig!” Patriek trekt de jongen aan een arm om hem te 

kalmeren. 

Rosalie houdt zich bezig met Marcel en als ze ziet dat hij okee is, 

bekommert ze zich om de huilende Nathalie. 

“Jongens, rustig nu.” Patriek wijst naar de kapstok. “Iedereen die zijn 

eigen jas kan vinden, trekt hem nu aan. Patrik, we gaan jou eerst en 

andere broek aantrekken. Pffff, dit wordt me het dagje wel weer.” 

 

64 

 

Terwijl alle andere groepen allang in de twee bussen zitten, komt de 

groep van Binno eraan gesloft. Met een verontschuldigend gebaar in de 

richting van de bestuurder, schuift Patriek zijn clubje in de deuropening 

van de tweede bus naar binnen. Patrik wordt uit zijn rolstoel getild en in 

het voertuig gedragen. Zijn rolstoel gaat in de bagageruimte. Als Binno 

door het gangpad naar achteren loopt, ziet hij dat er nog meer kinderen 

met het syndroom van Down in de bus zitten. Het duurt nog even 

voordat de hele groep van Binno zit, maar dan kan het uitstapje toch 

eindelijk beginnen. 

“Daar, ik zie het circus! Daar is het, daar, ik zie het circus!” roept Marcel 

enthousiast door de bus. De helft van de passagiers schiet meteen uit hun 

stoelen omhoog. Alle ogen gaan in de richting waarin Marcel wijst. En 

inderdaad nadert de bus de roodwit gestreepte circustent. Er barst een 

gekakel en geschreeuw los dat het een lieve lust is. Zelfs Binno wordt nu 

opgewonden bij het idee dat hij zo meteen naar een echt circus gaat. 

Amandus heeft hem erover verteld en hem beloofd dat hij Binno een 
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keer zou meenemen naar een circus. Maar het was er nog niet van 

gekomen. 

Als de kinderen uit de bus stappen, staan de begeleiders buiten klaar met 

gekleurde T-shirts en zonnekleppen. Elke groep trekt z’n afzonderlijke 

kleur aan, kinderen zowel als begeleiders. Binno krijgt een geel shirt en 

bijpassende gele klep. Nu hoort hij helemaal bij Alicia, Jim, Joni, 

Marcel, Yves, Patrik, Nathalie en Robèrt. Geen mens die hem zal zien, 

zal betwijfelen dat hij bij deze kinderen thuis hoort. En zijn ze werkelijk 

zo anders dan hij, die anderen waar hij mee richting circustent loopt. 

Allemaal zijn ze nerveus en opgewonden. Allemaal hebben ze dezelfde 

kinderlijk blije verwachting over de clowns, de leeuwen en de trapeze-

acts die ze dadelijk te zien zullen krijgen. Net als Binno. Want hoe 

dichter bij de ingang van de tent ze komen, hoe minder Binno denkt aan 

het observeren van de anderen en hoe meer ook hij opgaat en meedoet in 

de vrolijkheid van de kinderen. 

“Kijk dan,” roept een dikke jongen met het syndroom van Down als 

vanachter de tent een drie meter hoge clown tevoorschijn komt. 

De clowns lange broek verbergt de stelten waarop hij loopt. Hij heeft een 

hoge hoed op zijn hoofd en een baard om die tot zijn knieën reikt. De 

clown maakt grote stappen en loopt midden door de groep kinderen 

heen. Ze moeten allemaal lachen als de hij wijdbeens over Binno 

heenstapt. Ook Binno moet lachen. Het is een heel gek gezicht als hij 

omhoog kijkt naar die lange smalle pipo. 

“Hela, een kabouter,” zegt de clown, terwijl hij zich een stukje naar 

omlaag buigt. “Wat een leuke kabouter. Hoe heet gij?” 

Binno giechelt. “Binno. Maar ik ben geen kabouter.” 

“Geen kabouter, geen kabouter? Ik herken toch wel een kabouter als ik 

er een zie. Ach, kabouters, ze zijn allemaal hetzelfde. Eigenwijs tot op 

hun schoenpunten.” 

Dan stapt de clown verder met zijn grote benen en verdwijnt hij aan de 

andere kant van de tent weer achter de roodwitte strepen. 

“Hihihi,” lacht Alicia, die naast Binno is komen staan. “Clowns zijn zot, 

hè?!” 

Binno knikt. 

 

Eindelijk is de voorstelling begonnen. Het is een spektakel. De ene keer 

zitten de kinderen ademloos te kijken naar de artiesten die hun 

verbazingwekkende trucs en toeren uithalen en de andere keer 

schreeuwen en joelen ze van de pret of liggen ze dubbel van het lachen. 

Heel af en toe denkt Binno aan de reden waarom hij hier is. Maar telkens 
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wordt hij meteen weer meegesleept in de uitbundigheid van de kinderen 

die om hem heen zitten. Hij heeft de tijd van zijn leven en voelt zich zo 

thuis bij zijn reisgenoten alsof hij al jaren met hen op dezelfde school zit. 

“Dat was tof.” Marcel is helemaal door de dolle. Druk gesticulerend 

loopt hij mee in de rij kinderen die de tent uitstroomt. Er was zelfs een 

sterke man in het circus, die ijzer kon buigen met zijn blote handen. 

Marcel is er helemaal door geïnspireerd als hij Yves, die naast hem 

loopt, in een vriendschappelijke maar pijnlijke houtgreep neemt. Yves 

weet dit echter geenszins te waarderen. Hij is altijd al op zijn hoede voor 

de veel sterkere Marcel. Marcel vindt het namelijk heerlijk om zijn 

kracht te demonstreren aan de zwakkere Yves. 

“Meester, meester, …” piept het slachtoffer. 

Patriek, die een eind van de twee vandaan loopt, zwaait vanuit de verte 

naar Marcel. Het boze gezicht dat Patriek erbij trekt, mist zijn werking 

niet, want Marcel laat Yves meteen los. Huilend duwt Yves zich een weg 

door de rij kinderen heen, weg van zijn triomfantelijk lachende belager. 

“Wij moeten Yves troosten.” Alicia trekt Binno aan zijn arm mee, weg 

van de stoet van Sint Antoniusdalkinderen, die op haar weg terug naar de  

bussen is. 

 

Yves is een eind verderop in het gras gaan zitten, met zijn rug tegen de 

wielen van een circuswagen. Zijn gezicht heeft hij in zijn armen 

verborgen. 

Jim, die gezien heeft dat Alicia en Binno de groep verlieten, stoot Joni 

aan. Even kijkt hij of Patriek en Rosalie hen niet zien. Vervolgens  

rennen hij en Joni achter Alicia en Binno aan. De twee begeleiders 

hebben niets in de gaten omdat ze een moment lang hun handen vol 

hebben aan Patrik, die de randen van zijn rolstoelwielen met beide 

handen muurvast beet heeft en weigert verder te rijden. Hij heeft 

namelijk gezien dat de goochelaar konijnen uit zijn hoed kan toveren en 

Patriks eigen konijn is onlangs overleden. Dus hij moet en zal een konijn 

van die goochelaar getoverd krijgen. Eerder gaat hij niet mee. 

Alicia legt zachtjes een hand op Yves’ arm. Maar Yves wil dit keer niet 

getroost worden. Hij is het zat. Hij springt op en rent weg. Alicia kijkt 

Binno aan. “Hij mag niet alleen weg. Kom.” Ze rent achter Yves aan. 

Jim en Joni, die ondertussen ook bij Binno aangeland zijn, rennen gelijk 

door, achter Alicia aan. 

Even kijkt Binno om naar de kinderen die al in de bussen stappen. Dan 

besluit hij achter het viertal aan te gaan. “Hee, wacht op mij.” 
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Eindelijk heeft het viertal de vluchtende Yves ingehaald. 

“Stop nu,” hijgt Alicia, terwijl ze Yves vastgrijpt. 

Maar Yves rukt zich los. “Laat me.” Koppig loopt hij verder. “Ga 

niemeer terug.” 

De vier anderen lopen met hem mee. 

“Haat Marcel.” 

“Marcel is stom,” beaamt Alicia. 

“Loop weg.” 

“Dan lopen wij mee weg,” zegt Alicia beslist. 

Binno weet niet of hij wel zin heeft mee weg te lopen. Hij wil gewoon 

terug met de bus, zodat Guido hem straks kan ophalen en terugbrengen 

naar Marieke. Maar hij wil zijn metgezellen toch niet in de steek laten. 

Een tijd lang zegt geen van de kinderen iets. 

“Honger,” zegt Yves plots. 

In de verte zien ze de eerste huizen van een stad. 

“Alicia graait in de zak van haar jurk. Vervolgens kijkt ze in haar hand. 

Drie euro en twintig cent. Alicia is zuinig op haar geld. Altijd als ze met 

school naar de markt gaat, krijgt ze geld om te spenderen. Maar ze maakt 

het, in tegenstelling tot de andere kinderen, nooit helemaal op. Ze houdt 

altijd een beetje apart. Voor als ze het echt nodig zal hebben. 

In de stad aangekomen, zoekt het vijftal in de gele T-shirts met 

bijpassende gele zonnekleppen een winkel waar het van de drie euro 

twintig eten kan kopen. Onderweg worden ze talloze malen aangestaard 

en nagekeken. 

“Zie je dat? Vijf mongolen helemaal alleen. Dat zou toch niet moeten 

mogen,” zegt een vrouw met boodschappentassen hardop tegen de 

vrouw waar ze mee staat te praten. 

Binno kent dit soort reacties. Het raakt er nooit aan gewend. Hoezeer 

Amandus hem ook geprobeerd heeft op het hart te drukken dat dit 

domme mensen zijn die het niet waard zijn om een centje boosheid aan 

te wijden. Binno kijkt naar zijn vier metgezellen. Geen van hen lijkt het 

commentaar gehoord te hebben. 

“Eten,” zegt Yves, terwijl hij voor een kleine supermarkt blijft staan. 

Alicia haalt haar geld nog een keer tevoorschijn en kijkt ernaar. Ze stopt 

het weer weg en wenkt de anderen mee te gaan. 

“Hela, wat wilt gij hier?” 

Een grote man in een witte jas staat in de deuropening en verspert het 

vijftal de doorgang. 
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“Eten,” zegt Yves weer. 

Joni kruipt bang tegen Jim aan. 

“Eten doet ge maar in uw tehuis. Hierbinnen komt ge niet. Ik hoef uw 

soort niet binnen. Straks stoot ge wat potjes om of laat ge dingen uit uw 

handen kapot vallen. Allee, weg hier. Gaat naar huis.” 

Beteuterd druipen de kinderen af. 

“Zijn de mensen vaak zo tegen jullie?” vraagt  Binno aan Alicia. 

Alicia knikt droevig. 

“We zoeken gewoon verder.” Alicia kijkt naar links en naar rechts en 

loopt dan een lange winkelstraat in. 

Als ze een aantal straten verder zijn, blijft Binno plots staan. “Daar is 

een patattent.” 

Binno heeft het nog niet gezegd of Yves is er al vandoor. Hij gaat voor 

de kraam staan en spreekt het woord eten zo duidelijk uit als hij kan. De 

baas van de patatkraam kijkt hem verbaasd aan. Voor de patatbaas wat 

zeggen kan, is Alicia al komen aanhollen. Ze houdt haar hand met geld 

omhoog, zodat de man kan zien dat het menens is. Binno is ondertussen 

ook gearriveerd. 

“Wij willen voor dit geld frites en knakworsten,” zegt hij beslist.  

 

66 

 

“Poepen.” 

Yves spreekt het woord langzaam en nadrukkelijk uit. 

Alicia zucht. “Nu niet, Yves.” 

“Poepen, één uur.” 

“Allee, Yves, vandaag eens niet.” 

“Poepen, één uur. Nu!” zegt Yves weer, nu met een boze stem. 

“Wat bedoelt hij?” vraagt Binno. 

Alicia zucht weer. “Hij heeft een horloge. Hij poept elke dag om één 

uur.” 

Binno trekt een verbaasd gezicht. “Echt waar, elke dag precies om …?” 

Alicia, Jim en Joni knikken tegelijkertijd. 

Yves begint al rood aan te lopen. Hij kan onmogelijk om tien over één 

poepen. Dat zou een drama betekenen. Hij begint midden op straat zijn 

broek los te knopen. 

“Wat gaat hij doen?” vraagt Binno. 

“Poepen,” antwoordt Alicia, alsof het de normaalste zaak van de wereld 

is. 



 238 

En inderdaad, Yves laat zijn broek zakken, midden in de winkelstraat. 

Hij gaat op zijn hurken zitten en poept op de keien. Jim en Joni staan 

giechelend naar het tafereel te kijken. Maar Binno geneert zich voor zijn 

reisgenoot. Hij wil op dit moment niet bij dit viertal horen. Maar zijn 

gezichtstrekken en zijn gele T-shirt en zonneklep brandmerken hem als 

één van hen. In een hulpeloos gebaar neemt Binno zijn zonneklep af. 

Alsof hij gelooft zich hiermee min of meer onzichtbaar te kunnen 

maken, laat hij de klep stiekem naast zich op straat vallen. 

Mensen die aan komen lopen door de winkelstraat blijven op een 

afstandje staan. Sommigen lachen, terwijl anderen boos mopperen over 

dat onfatsoenlijke groepje mongooltjes. Weer anderen lopen 

hoofdschuddend verder. Een paar winkeleigenaren komen naar buiten 

om te zien wat er aan de hand is. 

De eigenaar van een chique schoenenzaak begint luid op het vijftal te 

schelden. “Wel godverdomme, kunt ge uw fatsoen niet houden. Ze 

zouden u moeten opsluiten als ge u niet als normale mensen kunt 

gedragen. Ge kunt hier toch niet voor mijn winkel gaan schijten. 

Hondsvot die ge zijt. Maak u weg. Ik ga de politie bellen. Straks stapt 

iemand in uw drol en loopt hij bij mij binnen mijn tapijt op.” 

De man draait om en loopt mopperend zijn winkel in. 

“Kom nou,Yves,” zegt Binno nerveus. “Kun je de rest niet later doen? 

Dadelijk komt de politie.” 

Maar Yves is al klaar. Zonder zijn billen af te vegen, hijst hij zijn broek 

omhoog. 

“Rennen,” roept Binno en zonder om te zien of de anderen hem volgen 

rent hij een zijstraat van de winkelstraat in. 

Aan het einde van de straat blijft hij hijgend staan. De andere vier zijn 

hem gevolgd. “We moeten terug naar het circus. Ik wil naar huis.” 

Alicia knikt. 

Het groepje loopt de straat uit en de hoek om. 

“Ik weet niet waar we zijn,” zegt Binno. “Weten jullie het?” 

Niemand antwoordt. 

“Ik denk … die kant op.” Binno heeft geen flauw idee of dat de goede 

kant is, maar ze moeten toch wat.  

Ze hebben al een half uur gelopen en nog steeds zien ze niets dat hun 

bekend lijkt. Binno gaat op de grond zitten, met zijn rug tegen de muur 

van een cd-zaak geleund. De andere drie gaan naast hem zitten. Om de 

een of andere reden hebben ze Binno aanvaard als gids en leider. Hij 

moet hen thuis brengen. 

“Hela, wat zit hier, jongens?” 
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Een groepje van drie opgeschoten jongens komt de cd-zaak uit en ziet 

Binno’s groepje tegen de muur zitten. 

“Mongolen,” antwoordt een van de drie spottend. 

“Komt gij eens mee,” zegt de eerste jongen, die het grootste van de drie 

is en beslist de leider. 

Het vijftal op de grond verroert zich niet. 

“Meekomen!” beveelt je jongen nu, terwijl hij Yves bij zijn arm grijpt en 

omhoog sleurt. 

Binno, Alicia, Jim en Joni staan nu ook snel op. 

“Hier de hoek om, deze straat in.” 

Halverwege een smal, donker straatje houdt het drietal de vijf kinderen 

staande. 

“Hebt ge geld?” vraagt de grootste jongen. 

“Nee, wij hebben niks meer, meneer” antwoordt Alicia beleefd. 

“Hahaaa, ze zegt meneer tegen mij,” lacht de jongen. Maar dan trekt hij 

weer een gemeen gezicht. “Geef op. Ge hebt vast wel geld bij om te 

eten.” 

Alicia schudt van nee. “We hebben er zojuist patat van gegeten. Als we 

nog geld hadden, dan gaven we u ook wat. Dan zoudt gij ook patat 

kunnen gaan eten.” 

Binno verbaast zich over de vriendelijkheid van Alicia tegenover drie 

van zulke bullebakken. Ze lijkt het te menen ook. Maar de jongen is niet 

gediend van Alicia’s vriendelijkheid. Hij geeft haar zo’n harde duw dat 

ze valt en haar knie tot bloedens over de grond schuurt. Alicia trekt een 

pijnlijk gezicht en grijpt haar knie vast. Maar hoewel het huilen haar 

nader dan het lachen staat, bijt ze op haar lip en houdt ze haar tranen 

binnen. 

“Blijf van haar af!” roept Binno, terwijl hij op de minstens drie koppen 

grotere jongen af springt. 

“Help, ik wordt aangevallen door een mongool,” lacht de jongen tegen 

zijn maten. Met gemak houdt hij de spartelende Binno onder bedwang. 

“Houd hem eens vast, jongens.” 

De twee anderen pakken Binno bij zijn armen. 

“Laat hem met rust,” roept Alicia vanaf de grond. 

Maar de grote jongen haalt uit en slaat Binno met een zwaai van zijn 

vuist midden in zijn maag. Binno valt dubbel op de grond en kermt van 

de pijn. Jim en Joni staan de hele tijd elkaar trillend en huilend vast te 

houden. Yves, die ook staat te trillen op zijn benen, houdt het niet langer. 

Met een spurt rent hij het straatje uit, weg van de belagers. 
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“Laat ons met rust!” Alicia is opgestaan en is nu wijdbeens voor de 

grootste jongen gaan staan. Het bloed loopt langs haar scheenbeen. 

“Foei! Ge moest u schamen. Ge moogt ons niet zo plagen.Wij hebben u 

niets gedaan. Dat is heel slecht van u. Straks gaat ge naar het gevang, als 

ge zo doorgaat.” 

De drie jongens kijken haar een moment lang geamuseerd aan. 

“Jongens, wij zijn moreel verdorven wil dit mongooltje ons zeggen,” 

zegt de duidelijk meest belezene van de drie lachend. 

“Wilt ge dat, mongooltje?” vraagt de grootste jongen grijnzend. 

Dan geeft hij Alicia weer een duw, waardoor ze op haar billen op de 

stoep beland. De jongen draait zich meteen om naar Jim en Joni. “Geef 

op uw geld. Waar hebt ge het? Nou. Zeg op, waar hebt ge het verstopt?” 

“Zij kunnen niet praten.” Binno kruipt omhoog van de grond. Hij weet 

niet of het waar is wat hij zegt, maar zolang hij Jim en Joni al kent, heeft 

hij nog geen woord over  hun lippen horen komen. “En wij hebben 

inderdaad geen geld.” 

“Hela, een Hollandertje, jongens. Hoort ge dat? Kan het nog zotter? Wat 

zullen we doen? Ze in mekaar stampen of ze laten gaan?” 

Ineens begint Alicia zacht te zingen. Zonder woorden, net als toen ze op 

school zong. Iedereen draait zich om naar haar. Alicia zingt alsof ze niet 

in een steegje op de grond zit, belaagd door drie grote bullebakken, maar 

alsof ze op een zonnige dag onder een boom aan een beekje zit en in 

haar eentje een liedje zingt voor zichzelf en de vogeltjes. Haar ogen 

lijken iets moois te zien en haar mond vertoont een lichte glimlach 

terwijl ze zingt. Het klinkt zo simpel en mooi, dat zelfs de drie belagers 

stil zijn. Ze hebben even geen idee hoe ze moeten reageren. 

“Kom op, ze hebben geen geld. We gaan. Ik heb honger,” zegt de meest 

belezene van het stel. Hij draait zich om en loopt weg. De grootste 

jongen kijkt nog een keer naar Alicia, wenkt zijn maat mee te gaan en 

loopt dan ook weg. 

Alicia stopt met zingen. “We moeten Yves zoeken,” zegt ze. Ze omhelst 

Jim en Joni. “Niets aan de hand. Gewoon slechte jongens. Niets aan de 

hand.” 

Binno kijkt naar Alicia. Zo iemand heeft hij nog nooit gezien.  

 

67 

 

Yves staat voor de etalage van een patisserie heen en weer te wiegen als 

de anderen hem vinden. 

“Yves, gaat het met u?” vraagt Alicia bezorgd. 
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Yves antwoordt niet. Hij wiegt heen en weer en staart in het venster. 

Alicia legt een arm om zijn schouder. “Wilt ge chocola?” Langzaam 

voert ze de nog steeds wiegende Yves mee naar de ingang van de 

winkel. “Weet ge, het is niets ergs hoor, Yves. Het was maar een 

spelletje. Een grap, begrijpt ge? Die jongens, die maakten een grapje.” 

Yves kijkt Alicia aan. Alicia’s woorden hebben hem geenszins gerust 

gesteld. Hij is erg van streek geraakt. Dat gaat wel een paar dagen, 

misschien wel een paar weken duren, eer hij daar helemaal overheen zal 

zijn. En er zullen nog heel wat verhalen en vragen aan het adres van 

Patriek en Rosalie voor nodig zijn. Of het gebeuren op een grap berustte 

zal hij nog eens degelijk en meervoudig moeten navragen bij de 

begeleiders voor hij het helemaal kan geloven, laat staan erover lachen. 

Maar het helpt wel al een beetje dat hij momenteel een bonbon- en 

chocoladezaak wordt binnengeleid. 

“Je hebt toch geen geld meer?” vraagt Binno verbaasd. 

Alicia glimlacht. “Jawel, ik heb nog wel wat geld verstopt.” 

Binno is perplex. Ongelooflijk dat Alicia terwijl ze bedreigd werd door 

drie grote jongens, niet haar geld heeft overhandigd uit angst voor slaag. 

“Je hebt nog geld verstopt?” 

“Ja, ik heb wel meer dan drie euro twintig gespaard, hoor.” Alicia steekt 

haar hand onder haar jurk en haalt een beursje tevoorschijn. Ze opent het 

en haalt er trots een biljet van tien euro uit. “Ik zal voor Patriek 

chocoladekikkertjes kopen en voor Rosalie marsepeinfruit meenemen.” 

“Als we de weg terugvinden,” merkt Binno pessimistisch op. 

“Natuurlijk vinden we de weg terug,” reageert Alicia vol vertrouwen. 

 

Allemaal iets gelukkiger gestemd door een mond vol snoepgoed lopen 

de vijf verder door de straten van de onbekende stad. 

“Links.” 

Binno kijkt Jim verbaasd aan. “Hoe weet je dat?” 

“Jim heeft een supergeheugen,” antwoordt Alicia voor Jim. “Als hij 

ergens is geweest en er weer komt, herkent hij het altijd.” 

“Rechts,” zegt Jim een stukje verder. En weer “links”. 

Binno heeft inderdaad nu ook het gevoel dat hij hier al eens eerder is 

geweest. Ja, dat klopt, dat kleine pleintje herkent hij. En die winkel.  

Zelfverzekerd, met grote stappen, borst naar voren en de kin omhoog, 

stapt Jim voor de groep uit. Hij kijkt geen enkele keer om naar de 

anderen en twijfelt niet. Binno blijkt nu helemaal niet de gids en leider 

van het stel te zijn. Jim, de helft van de zwijgende, bange tweeling, is het 

die hen veilig naar huis leidt. Hij weet waar hij naartoe gaat en hij weet 
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dat de anderen hem volgen. Joni, alsof ze Jims copiloot is, stapt even 

zelfverzekerd als Jim mee in diens schaduw. Waar Jim leidt, leidt ook 

Joni. Als Jim een richting aanduidt, herhaalt Joni die aanduiding, terwijl 

ze haar hoofd naar de anderen omdraait om zich ervan te vergewissen 

dat ze haar ook goed begrepen hebben. Niemand zal onder Jims en 

Joni’s vakkundige leiding verdwalen of achterblijven. Binno kijkt vol 

verbazing naar de gedaantewisseling die de beide kinderen ondergaan 

hebben. 

Het duurt niet lang of ze zijn buiten de stad. Niemand betwijfelt dat Jim 

ook hier de weg zal vinden. 

“Daar,” zegt hij ineens. 

“Daar,” wijst ook Joni. 

In de verte zien de weglopers tot hun opluchting het roodwit gestreepte 

doek van de circustent. En even later zien ze Rosalie zitten naast het 

kaartverkoophokje.  

Rosalie springt op als ze de vijf kinderen ziet aankomen. 

“Oh god,” huilt ze van geluk. “Ge zijt terug. Waar zijt ge geweest? We 

hebben ons vreselijk ongerust gemaakt over u. Patriek heeft zichzelf zo 

de schuld gegeven dat we niet beter op u hebben gepast. Hij is u zoeken. 

Ik heb hier op u gewacht.” Ze omhelst de vier kinderen en als laatste 

zelfs Binno, die het wel een beetje raar vindt. “De bus is al weg. Maar ze 

sturen een klein busje om ons op te halen. Ik ga gelijk Patriek bellen dat 

hij terug kan komen. Oh, wat zal hij blij zijn.” 

 

68 

 

Op de terugweg is Binno in gedachten verzonken. Hij was aan deze dag 

begonnen om zichzelf te vergelijken met deze kinderen met het 

syndroom van Down. Hij wilde met eigen ogen en oren ervaren in 

hoeverre hij anders is dan zij. Diep in zijn binnenste had hij eigenlijk 

verwacht en gehoopt dat hij beter, intelligenter zou zijn. Maar nu hij 

terugkijkt op vandaag … was Alicia niet de betere geweest in alle 

situaties en was Jim niet degene geweest die hen veilig thuis had 

gebracht? Nee, hij kon niet zeggen dat hij met kop en schouders boven 

de anderen had uitgestoken. Desondanks was het Binno vanaf het begin 

niet ontgaan dat de meeste kinderen van Sint Antoniusdal toch wel 

vreemde manieren hadden. Ze uitten zich anders dan de kinderen die hij 

van zijn eigen school kende. Zoals Marcel, die steeds keihard lachte om 

niets. En Yves, die slechts in één of twee woorden praatte en op straat 

ging poepen omdat het één uur was of luid en lelijk door Alicia’s lied 
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heen ging zingen zonder zich om haar gevoelens te bekommeren. En 

hoewel Jim blijkbaar een bijzonder goed geheugen had, vond Binno toch 

gek hoe Jim en Joni zich, voordat ze zich als leiders van de groep 

opwierpen, als een paar aapjes aan elkaar klampten, zonder haast een 

woord te spreken. Natuurlijk waren er kinderen bij zoals Alicia, die 

vrolijk en met het grootste gemak contact maakten en die uitbundig 

reageerden op alles. In feite kon Binno helemaal niet zeggen waar het 

mis zou moeten zijn met Alicia. Hij zou haar best willen hebben als 

vriendin. Ze leek hem zelfs gevoeliger en intelligenter dan de meeste 

kinderen die hij op zijn eigen school had meegemaakt. Bovendien had  

Binno gezien hoe iedereen zich had vermaakt in het circus. Toen had het 

even geleken alsof er met niemand iets aan de hand was. Maar het was 

duidelijk dat veel van de kinderen van Sint Antoniusdal …, Binno wist 

niet hoe hij het moest uitdrukken, … niet helemaal goed waren. In ieder 

geval waren ze allemaal verschillend. Dat had Binno wel gezien. 

Sommigen waren minder niet helemaal goed en anderen weer meer. 

Maar wat zei dat over hemzelf? Als hij zich met Alicia vergeleek, zag hij 

helemaal niet zoveel verschil. 

Binno zit in de auto en piekert. Hij kijkt naar zijn gele T-shirt en kijkt 

vervolgens naar zijn medepassagiers. Allemaal dragen ze nog steeds hun 

T-shirt en zonneklep. Dan kijkt hij naar Rosalie. Ook zij draagt de 

emblemen van de gele groep. Ze neuriet vrolijk een liedje. Als Binno 

naar Patriek kijkt, ziet hij dat deze zijn zonneklep niet meer draagt. In de 

ernst van zijn zoektocht naar de vermiste kinderen, heeft hij het ding 

onderweg afgedaan en weggeworpen. Binno kijkt naar Alicia. Op de een 

of andere manier weet Binno dat zij nooit haar zonneklep zou afdoen 

omdat ze zich schaamt te lijken op anderen met een handicap of omdat 

het niet serieus genoeg zou zijn. Binno heeft zijn klep bewust 

weggegooid omdat hij niet voor gek of voor abnormaal aangezien wilde 

worden. Nu Binno erover nadenkt, heeft hij het gevoeld dat juist die 

actie de sleutel tot zijn probleem is. Alicia kijkt niet op dezelfde manier 

naar zichzelf als Binno of Patriek dat doen. Binno begrijpt nu dat hij zich 

in zijn denken en zijn voelen verbonden voelt met Patriek en niet met 

zijn vier reisgezellen. Alsof Binno aan de ene kant staat met de 

zogenaamd normale mensen en zijn reisgezellen aan de heel andere kant.  

Is Binno zelf dan normaal? Hoe kan hij dat weten? De korte tijd dat hij 

op school zat, voelde hij zich een buitenbeentje. Niet alleen om hoe hij 

eruit zag. Binno wist dat hij soms rare dingen zag en meemaakte. Maar 

dat zou van de medicijnen kunnen komen. En van de operaties. Hoe kan 

hij weten of wat de droom hem heeft verteld, waar is? Het is niet dat 
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Binno de kinderen van Sint Antoniusdal minder waard vindt dan die van 

zijn eigen school. Integendeel misschien wel. In de korte tijd dat Binno 

de kinderen van Sint Antoniusdal heeft meegemaakt, heeft hij gezien dat 

er heel veel leuke, aardige, vrolijke en lieve kinderen op die school zitten 

en dat die allemaal hun eigen karakter hebben. Een aantal is hartstikke 

slim en gevoelig en sommigen zijn vervelend en stom. Als Binno moest 

kiezen, zou hij elke dag wel liever met hen doorbrengen dan met de 

kinderen van zijn oude school. En nu hij deze kinderen heeft 

meegemaakt, vindt hij het bijna niet eens meer zo erg er zoals hen uit te 

zien. Maar Binno weet dat het daar niet om gaat. Hij moet weten wie hij 

zelf is. Hij moet uitvinden bij wie hij hoort. En hij moet uitvinden hoe 

zijn ware uiterlijk er uitziet. Mijn droom moet gelijk hebben, denkt 

Binno ineens vastberaden. Mijn droom heeft gelijk. 

“Kom je nu elke dag naar onze school?” onderbreekt Alicia ineens 

Binno’s gedachten. 

Binno schrikt op. “Nee. Nee, ik moet nog dingen doen.” 

 

69 

 

“Wel, hoe was het?” 

Marieke is ontzettend nieuwsgierig naar Binno’s ervaringen. 

Binno aarzelt. 

“Leuk.” 

“Vertel, wat hebt ge gedaan? Hoe waren de kinderen?” 

Maar Binno heeft nog geen zin om zijn verhaal te vertellen. “Ik moet 

nog een tijdje nadenken, Marieke,” zegt hij met een serieus gezicht. 

Marieke kijkt verbaasd naar Guido, die Binno zojuist heeft 

teruggebracht. 

Guido haalt zijn schouders op. “Hij is vast moe van de drukke dag, hee 

Binno?” 

Binno knikt. Hij draait zich om en loopt naar zijn slaapkamertje. “Ik ga 

alvast naar bed.” 

“Moet ge dan niks eten?” vraagt Marieke nog, maar Binno is al weg. 

“Het is een gecompliceerde jongen,” zegt Guido, terwijl hij aan tafel 

gaat zitten. “Hoor ik u nou zeggen dat ge eten gekookt hebt?” vraagt hij 

lachend. 

 

Binno gaat op bed liggen. Wat nu? Nu hij besloten heeft dat hij werkelijk 

geen Down heeft, hoe gaat hij dat bewijzen en wat kan hij aan zijn 

uiterlijk veranderen? Zijn hoofd lijkt wel een mierennest. Het krioelt van 
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de vragen. Waar is zijn vader gebleven? En zou Binno hem nog wel 

willen zien, nu hij weet wat zijn vader hem heeft aangedaan? Zijn er 

nieuwe operaties nodig om hem terug te veranderen? Binno weet niet of 

hij dat wel aandurft. Even wenst hij dat deze dag had bewezen dat hij 

gewoon een jongetje met het syndroom van Down is. Maar waarbij zou 

hij zich dan moeten neerleggen? Het zou hem rust geven maar het zou 

voelen alsof hij verloren zou hebben. Alsof de wereld hem eronder had 

gekregen. Nee, nu moet hij vechten. Hij heeft geen idee hoe het af zal 

lopen, maar liever dat zijn toekomst een groot, onzeker avontuur wordt 

dan dat hij de rest van zijn leven aan de hand genomen zou worden door 

mensen als Patriek en Rosalie. 

Binno springt op van zijn bed. Met een zwaai duwt hij de deur naar de 

keuken open. “Ik moet met jullie praten.”  

 

70 

 

“Pfoeh. Da’s straffe toebak, zou mijn bonpa zeggen.” 

Guido wrijft zich door het haar. 

“Toen ik tegen Marieke zei dat gij een gecompliceerde jongen zijt, had 

ik geen flauw benul hoe gecompliceerd ge werkelijk zijt.” 

Binno heeft helemaal rode wangen gekregen van het vertellen van zijn 

verhaal. Maar nu voelt hij zich beter. Het voelt goed om het aan iemand 

te kunnen vertellen. 

“Natuurlijk is het heel erg simpel om te controleren of uw verhaal 

klopt.” 

Binno’s hart springt over. Simpel? Hij had verwacht dat het moeilijk zou 

zijn. 

“Om er wat aan te veranderen als het klopt, is een andere zaak. Maar 

goed. Da’s van latere orde.” 

Marieke legt een hand op Binno’s hand. “Ge moet heel wat meegemaakt 

hebben. Arme Binno.” 

Binno glimlacht naar haar. Misschien kan hij wel bij haar blijven als hij 

dadelijk normaal is. 

“Hoe snel kunt ge dat onderzoeken?” vraagt Marieke aan Guido. 

“Morgen. Ik zal zijn bloed gelijk morgen laten onderzoeken. Het is dan 

wel zondag. Maar Olivier heeft morgen dienst in het lab. Die laat mij er 

wel tussen.” 

Binno begint ineens een beetje zenuwachtig te worden. Morgen al? 

Morgen weet hij het zeker. 
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De volgende ochtend is Binno als eerste wakker. Hij kan niet wachten 

tot Guido hem komt ophalen. Vanaf vandaag zal zijn leven er heel 

anders gaan uitzien. Wanneer staat Marieke nu eens op? Het kriebelt 

Binno door zijn hele lijf. 

“Goedemorgen, Binno, hoe voelt ge u? Hebt ge wat kunnen slapen?” 

Marieke legt een strik in het koord van haar ochtendjas en begint koffie 

te zetten. Even kijkt ze naar Binno. “Ge hebt vast nog minder geslapen 

dan ik.” 

Binno glimlacht en knikt. 

“Hoe laat komt Guido mij ophalen?” 

Marieke kijkt op de klok. “Over een uurtje. Tijd genoeg om te ontbijten. 

En ik heb besloten dat ik meega. Vindt ge dat goed?” 

“Ja, natuurlijk.” 

Binno is blij dat Marieke meegaat. Hij wil haar er graag bij hebben als 

hij de uitslag van de test krijgt. 

Als Guido toetert, staan Marieke en Binno al te wachten met hun jassen 

aan. In de auto lijkt het wel of ze alledrie even gespannen zijn. 

“Doet het pijn, die test?” vraagt Binno als Guido twintig minuten later 

het ziekenhuis aanwijst. Door al de operaties die Binno in het verleden 

ondergaan heeft, heeft hij een dodelijke angst voor alles wat maar met 

dokters en ziekenhuizen te maken heeft. Natuurlijk heeft Guido hem al 

eerder uitgelegd wat de test inhoudt, maar hij wil het toch nog een keer 

horen. 

“Nee, ze doen alleen maar een klein prikje. Da’s voor zo’n vent als u 

niks,” antwoordt Guido vriendelijk glimlachend. 

Marieke knijpt in Binno’s hand zonder iets te zeggen. Het wachten zal 

het ergste zijn. “Weet ge wat?” roept ze ineens. “Wij gaan naar de film.” 

Guido en Binno kijken haar aan alsof ze gek geworden is. 

“Hè, niet nu natuurlijk. Ik ben niet zot. Nee, eerst gaan we bloed laten 

prikken. Maar dan gaan we niet zitten wachten op de uitslag. We gaan er 

lekker niet aan denken. Er draait een nieuwe WaltDisneyfilm. Daar gaan 

we heen, daarna gaan we wat eten en als we dan terugkomen, is de 

uitslag er. Het heeft toch geen zin in het ziekenhuis te blijven 

rondhangen.” 

Guido lacht. “Da’s een topidee, vindt ge niet, Binno.” 

Binno knikt.  

Niet veel later zitten ze alweer in de auto. Het prikje stelde belachelijk 

weinig voor. Terwijl er zo ontzettend veel vanaf hangt. Binno voelt zich 

gespannen. Zijn gedachten vliegen als wild geworden kraaien door zijn 

hoofd. Hij heeft helemaal geen zin om naar de film te gaan nu. In feite 
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heeft geen van de drie hier zin in. Maar ze denken allen dat het de 

anderen goed zou doen. 

 

71 

 

Het is één uur die zondagmiddag als Binno met trillende benen door de 

schuifdeuren het ziekenhuis weer binnen loopt. Elke gang die hij door 

moet, lijkt ineens wel drie keer langer dan hij vanmorgen was. Wat zal 

de uitslag zijn? Binno heeft het gevoel dat elk van beide mogelijkheden 

even onwerkelijk zal aanvoelen. En het meest vreest hij nu dat geen van 

beide hem gelukkig zal maken. Hij voelt zich eenzaam en alleen, 

ondanks de liefdevolle zorgen van Marieke en Guido. Hij mist de 

mensen die werkelijk om hem zouden moeten geven en die nu op dit 

belangrijke moment hier bij hem zouden moeten zijn; zijn vader en 

moeder en Amandus of zelfs maar Margaretha. Hoe de uitslag ook 

uitvalt, hij zal misschien geen van hen ooit weer zien. En dat doet hem 

pijn. 

“We hebben de uitslag van het bloedonderzoek.” 

Olivier kijkt de drie die voor hem zitten één voor één aan. 

“Maar het leek mij beter als ge het resultaat ook meteen met een arts 

zoudt kunnen bespreken. Dus ik heb de gegevens verder gegeven. Ik 

hoop dat ge dat goed vindt. Ge kunt gelijk terecht bij dokter Servaes. Hij 

wacht op u. Gaat ge mee?” 

Geen van de drie durft Olivier te vragen wat de uitslag van de test is. 

Alsof ze de test hiermee nog zouden kunnen verpesten. Nee, een 

gediplomeerd arts zal het vonnis uitspreken dat de rest van Binno’s leven 

zal tekenen. 

Dokter Servaes komt meteen bij binnenkomst van Binno en zijn 

gezelschap uit zijn stoel omhoog. Hij loopt naar hen toe en geeft Binno 

een hand. Een moment lang kijkt hij Binno strak aan. 

“Dus dit is de jonge patiënt. Gaat zitten, gaat zitten. Ge hebt al gehoord 

van Olivier wat het resultaat van de test is?” 

Alle vier schudden ze tegelijkertijd nee. 

“Oh, wel, zo complex als de zaak is, mijn verhaal is simpel …” 

Binno voelt hoe zijn hart als een razende klopt en hoe het bloed naar zijn 

wangen stijgt. 

“… Gij, jongeman, hebt niet het syndroom van Down.” 

Daar. Daar is het. Het oordeel is geveld. Binno’s identiteit is vastgelegd. 

Maar in plaats van dat Binno opgelucht is, voelt hij een golf van 

verwarring door zijn hoofd spoelen. Hij heeft geen idee of hij nu blij 
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moet zijn of moet huilen. Hij is normaal. Hij is een gewone jongen. Hij 

zou wel willen schreeuwen van vreugde, maar hij voelt geen vreugde. 

Want hij ziet er uit als een kind met het syndroom van Down. Iedereen 

die hem ziet, zal hem niet voor een normaal kind aanzien. En wie weet 

of zijn uiterlijk terug veranderd kan worden. Daarbij betekent dit dat zijn 

vader en zijn moeder hem dit hebben aangedaan. Waarom haatten zijn 

ouders hem zo?  

Ook de anderen in de ruimte begrijpen dat het antwoord van dokter 

Servaes niet de verlossing brengt. 

“Is het honderd procent zeker dat Binno niet het syndroom van Down 

heeft?” vraagt Marieke. 

“Iemand met dat syndroom heeft 47 chromosomen,” antwoordt dokter 

Servaes. “Onze test heeft uitgewezen dat Binno, net als gij en ik en alle 

andere mensen die het syndroom van Down niet hebben, 46 

chromosomen heeft. De vraag is alleen; waarom ziet Binno er dan toch 

uit alsof hij het syndroom heeft?” 

De dokter kijkt Binno weer aan. 

“Als ik het verhaal dat Olivier mij heeft verteld mag geloven, dan is er 

een goede kans voor u, Binno, dat ge er weer als een gewone jongen uit 

gaat zien. Maar ik ben bang dat de schade die hem is toegebracht …” De 

dokter kijkt nu Marieke en Guido aan. “… niet slechts aan het uiterlijk 

is. Het zal nodig zijn collega’s in de psychiatrie te raadplegen. En het is 

ook niet alleen een medische kwestie als ik dit gruwelijke, 

onvoorstelbare verhaal hoor. Het is nodig dat justitie en 

kinderbescherming hier in België en in Nederland op de hoogte worden 

gebracht. Wat mijn rol betreft, zo zou ik graag nog een serie 

onderzoeken met Binno doen en waar nodig de expertise inroepen van 

collega’s die op hun gebied kunnen helpen. Ik heb begrepen dat gij niet 

de vader en moeder van Binno zijt.” 

Marieke en Guido knikken. 

“Hij heeft helemaal niemand op dit moment. Wij zorgen voor hem,” 

antwoordt Marieke. 

“Da’s mooi van u. En zorgen ze goed voor u, Binno,” lacht dokter 

Servaes vriendelijk. 

Binno knikt. 

“Wel, dan zal alles wel goed komen. Maak u maar geen zorgen, jonge 

vriend. Wij gaan ervoor zorgen dat alles weer goed met u komt. Goed, 

dan is het misschien het beste als ge nu met uw vrienden lekker naar huis 

gaat. Ge zult heel wat te overdenken en te bepraten hebben. En wat voor 

vragen ge ook hebt, ge kunt mij altijd bellen. Afgesproken?” 
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Binno knikt weer. 

 

72 

 

“En, zijt ge blij, Binno?” vraagt Guido, als het drietal weer in de auto zit. 

Binno weet niet wat hij moet antwoorden. 

“Jongen, het is toch goed nieuws. Nu hebt ge weer een toekomst als alle 

andere kinderen. Ge kunt naar een normale school. Als ge eens 

veranderd zijt in uw gezicht, zal niemand u op straat nog vreemd 

aankijken.” 

Ja, dat is zo. Binno heeft het altijd gehaat hoe mensen naar hem kijken. 

Alsof hij gek is. Of alsof hij zielig is. Ineens zal niemand meer naar hem 

kijken. Hij zal helemaal niet meer opvallen. Wat zal dat heerlijk zijn. En 

de mensen zullen aan hem zien dat hij slim is. 

“Ben ik nu ook geen mongooltje meer?” 

Binno kijkt met een ruk naast zich. Naast Binno op de achterbank van de 

auto zit zusje. 

“Nou, ben ik nou een normaal meisje?” 

Voorzichtig knikt Binno. Dan kijkt hij stiekem naar Marieke en Guido. 

Die schijnen zusjes plotselinge verschijning niet te hebben opgemerkt. 

Binno legt een vinger tegen zijn lippen. “Sssjjj, straks.” 

“Hm, wat zegt ge?” vraagt Marieke, die Binno heeft gehoord. 

“Eh, niks,” antwoordt Binno. Zusje is zo plots verdwenen als ze 

verschenen was. 

“Guido, stop! Stop de auto!” 

Marieke wijst naar een groot billboard dat langs de weg aan een 

kantoorgebouw hangt. Guido stopt en rijdt de auto een stukje achteruit. 

“Maar, dat is …” 

“Dat ben ik,” zegt Binno, terwijl Marieke en Guido perplex van het 

billboard naar Binno kijken en weer terug. 

“Ge houdt niet op met ons te verbazen,” zegt Guido. 

Binno had Marieke en Guido wel verteld dat hij met Amandus in Brussel 

had gewoond en dat hij op straat was gaan zwerven en toen gewond was 

geraakt. Maar hij had hen niet verteld van de fotosessie. Het had hem 

niet zo belangrijk geleken. Dus nu de twee Binno zo’n acht meter groot 

op een poster aan de gevel van een gebouw zien hangen, hebben ze geen 

idee hoe ze het hebben. Binno poseert, in slechts een te grote onderbroek 

gehuld, glunderend tussen drie in lingerie geklede dames. Met zijn ene 

hand houdt hij zijn onderbroek omhoog, in de andere hand houdt hij een 

dikke sigaar. Ondertussen likt een van de dames hem over zijn wang, 
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terwijl een andere op de grond voor hem ligt alsof ze zijn slavin is en de 

derde dame op haar knieën achter hem zit en aan zijn onderbroek trekt. 

“Sjongejonge, Binno.” Guido fluit tussen zijn tanden. “Dat moet een 

mooi moment in uw leven geweest zijn. Met drie meisjes tegelijkertijd. 

En wat voor meisjes …” 

Marieke kijkt Guido verwijtvol aan. 

“Eh, ik bedoel, eh …” Maar Guido weet zich hier even niet uit te redden. 

Binno glimlacht. “Ja, ze hadden me gevraagd om foto’s te maken. Het 

was best wel leuk.” Binno denkt aan hoe hij ’s nachts naakt uit het huis 

van Guillaume en Emile is gevlucht. Dat was minder. Maar uiteindelijk 

had het hem wel bij Marieke gebracht. 

“En hebben ze u goed betaald voor uw modellenwerk?” vraagt Guido als 

ze weer onderweg zijn. 

“Nee, niks. Ze zouden me wel betalen, hoor. Maar ik ben eerder 

weggegaan, voor ze me konden betalen.” 

“Wel Binno, dan gaan wij alsnog eens incasseren bij die reclamemakers. 

Dat geld kan u in de toekomst nog goed van pas gaan komen. Aan het 

formaat van die poster te zien, hebben ze de campagne groot aangepakt. 

Dan mag uw salaris ook wel groot zijn.” 

 

73 

 

“Ik moet naar de universiteit, Binno. Ge kunt het beste maar binnen 

blijven, dunkt me. Ik ben over een paar uurtjes weer terug.” 

Marieke gooit het dunne shawltje losjes om haar hals. 

Binno knikt. 

“Als ik er weer ben, gaan we lunchen en vanmiddag hebben we een 

afspraak met dokter Givany, de kinderpsychiater. 

“Okee.” Binno pakt het Suske&Wiske-album en gaat op de bank zitten. 

“Toeoeoeoeoet! Toetoeoeoeoet!” 

Wat is dat? Binno loopt naar het raam. Hij klimt op de stoel die bij het 

raam staat en kijkt naar buiten. Een leverancier van Slagerij Corneille 

duwt op zijn claxon omdat het smalle straatje waarin Mariekes 

appartement ligt, geblokkeerd wordt door op straat spelende kinderen. 

Drie jongens op stelten lopen midden over de weg. 

“Hela, gaat op de stoep spelen,” roept de leverancier boos terwijl hij zijn 

hoofd uit het autoraampje steekt. “Het is hier nondeju geen speelplaats.” 

Nieuwsgierig kijkt Binno naar het tafereel. Ineens ziet hij dat drie andere 

jongens enigszins gebukt van achteren de bestelwagen naderen. Ze 

openen de deuren van de auto en een van de jongens klimt naar binnen. 
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Nog geen tel later springt hij naar buiten met zijn armen vol met stukken 

vlees en worsten. De andere twee sluiten snel de deuren van de auto en 

na een kort schril fluitje van een van hen stappen de steltlopers die de 

leverancier de weg versperren aan de kant. De leverancier trekt zijn 

hoofd weer naar binnen, toetert nog een keer uit protest en rijdt dan vol 

gas de steltlopers voorbij. Ik wil ook naar buiten, denkt Binno.  

Als Binno de deur achter zich in het slot trekt, vindt hij het ineens toch 

wel spannend. Zo alleen weer op straat. Hij mag dit keer niet verdwalen 

en hij mag geen avonturen meer beleven. Hij is nu op weg een normale 

jongen te worden. En zo moet hij zich ook gaan gedragen. Hij heeft 

keurig een briefje voor Marieke achtergelaten, ook al is hij van plan 

maar heel even in de buurt rond te lopen. Hij zal lang voordat Marieke 

terugkomt van de universiteit weer terug in het appartement zijn. Hij 

heeft de reservesleutel die aan het haakje naast de deur hangt, 

meegenomen.  

Binno haalt diep adem. Het is alweer half mei geweest. Het weer is 

lekker. Binno steekt de straat over en loopt langs de huizen en de kleine 

winkeltjes. Straks zal niemand hem meer aanstaren. Trots steekt Binno 

zijn hoofd in de lucht. Ik ben net als jullie, hoor, denkt hij, terwijl hij een 

Turkse winkelier en zijn klant met een knik van zijn hoofd en een 

glimlach groet. Wat zal het leven dan heerlijk zijn. Zelfs als hij daarvoor 

pijnlijke operaties zal moeten ondergaan. Het kan hem niet schelen. Hij 

moet en zal er weer gewoon gaan uitzien. De toekomst is mooi. Binno 

neuriet een liedje en schopt een steentje voor zich uit. 

“Hee jongens, dat is die van die poster.” 

Een groepje opgeschoten jongeren, dat op een muurtje rondlummelt, 

loopt ineens op Binno af. 

“Gij zijt dat fotomodel, is het niet?” 

Binno is helemaal overrompeld. “Eh, ja.” 

“Tof man, met die meiden in dat ondergoed. Kunt ge mij daar niet eens 

aan voorstellen?” 

Binno begint te stralen als hij merkt dat de jongeren hem geen kwaad 

willen doen, maar hem juist schijnen te bewonderen. 

“Doet ge dat elke dag?” 

“Nee, soms.” Binno weet dat soms zelfs al overdreven is, maar om nou 

te zeggen dat hij nog maar één keer geposeerd heeft en het verder 

misschien nooit meer zal doen, dat zou hem dan toch weer aanzien 

kosten. 

“Cool.” 
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“Zeg, mijn zus, die is journaliste. Die zou u graag leren kennen. Wilt ge 

een interview geven? Allee, wat vragen beantwoorden, om haar te 

helpen. Ze is nog maar beginnend en ze kan zoiets goed gebruiken.” 

De jongen wacht Binno’s antwoord niet eens af en fluit naar een jonge 

vrouw die op een bankje druk zit te schrijven op een schrijfblokje. 

“Hee, Christine, komt eens hier.” 

De jonge vrouw staat op en komt nieuwsgierig dichterbij. 

“Da’s dat model van die grote posters die overal in de stad hangen. Gij 

hebt toch gezegd dat ge wel eens wilde weten wie dat was die zo 

misbruikt werd voor de reclame.” 

De jongen stoot Binno grijnzend aan. “Misbruikt, hahaha, met die 

meiden in dat ondergoed zeker. Zo zou ik ook wel eens misbruikt willen 

worden, hahaha.” 

“Zoudt ge u door mij willen laten interviewen?” vraagt Christine gretig. 

“Ik zou u graag wat vragen willen stellen over die poster als het mag. Ik 

schrijf voor de InSideIn.” 

“Vragen?” 

“Ja, over wie ge zijt en hoe ge model zijt geworden.” 

Binno grinnikt. Het is best leuk op straat herkend te worden. 

“Goed.” 

“Da’s super. Gaat ge mee? Ik trakteer u op iets te drinken in dat café 

daar. Daar kunnen we rustig babbelen.” De vrouw wijst naar de hoek van 

de straat. 

“Tof,” zegt de jongen die Binno aan zijn zus heeft voorgesteld. 

“Alleen wij twee,” zegt echter de zus die nu in de uiterst serieuze rol van 

journaliste gestapt is. “Ik kan u niet gebruiken bij dit interview.” 

“Da’s de dank. Vrouwen!” 

De jongen trekt een beledigd gezicht naar zijn zus. Maar deze trekt zich 

van hem niets aan. Ze legt een arm om Binno’s schouder en leidt hem 

mee naar het café. 

“Hoe heet ge?” 

 

“Binno. Binno? Waar zijt ge?” 

Marieke kijkt in de douche en in de slaapkamer. Hij is weg. Hè, 

verdomme, ze had nog zo gezegd dat hij beter binnen kon blijven. Waar 

moet ze hem nu gaan zoeken? Ze wil net weer naar buiten lopen, als ze 

de sleutel in het slot hoort draaien. 

“Waar zijt ge geweest? Ik maakte me ongerust.” 

Binno heeft echter geen oor voor Mariekes ongerustheid. Hij heeft het 

veel te zeer naar zijn zin gehad. 
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“Buiten. Ik ben even gaan wandelen. En toen heb ik allemaal aardige 

mensen leren kennen. Die hadden mij gezien op de poster, weet je. En 

iedereen herkende me.” Binno wijst trots met zijn duim op zijn borst. “Ik 

ben beroemd.” 

Automatisch moet Marieke lachen. “Da’s mooi, Binno. Maar gij zijt nog 

veel te jong om alleen door Brussel te lopen. Er kan u van alles 

gebeuren. Ge weet wat er allemaal met u is gebeurd toen ge alleen door 

de straten zwierf.” 

Binno knikt. “Maar ik ben niet ver geweest en ik heb alle straten die ik 

liep onthouden.” 

Marieke glimlacht. “Kom, het is niet erg. We gaan nu gezellig samen 

lunchen. Hebt ge honger?” 

Binno knikt. Hij wil Marieke niet teleurstellen, maar de journaliste, 

Christine, heeft hem op wel drie glazen chocolademelk getrakteerd en op 

twee zakjes chips. 

 

74 

 

Dokter Givany haalt zijn pijp een moment uit zijn mond. 

“Zusje, zegt ge. Hmmm. En hoe heet uw zusje?” 

Binno vindt het eigenlijk maar vreemd tegen iemand over zusje te 

vertellen. Maar Marieke had tegen hem gezegd dat als hij geholpen 

wilde worden, hij alles moest vertellen aan dokter Givany. 

“Zusje heet zusje.” 

“Zusje heet zusje,” herhaalt de kinderpsychiater. “Da’s een bijzondere 

naam.” 

“Ja, zusje is ook heel bijzonder,” vult Binno aan. “Maar niemand ziet 

haar ooit, behalve ik.” 

“En is zusje er nu?” 

Binno kijkt om zich heen. 

“Nee. Nu niet.” 

“En kunt ge haar roepen? Komt ze dan?” 

Binno schudt zijn hoofd. Zusje is veel te eigenwijs om te komen als ze 

geroepen wordt. “Ze komt alleen als ze zelf wil.” 

De dokter krabbelt wat notities op een blok die hij op zijn schoot heeft 

liggen. 

Binno heeft in grote lijnen zijn verhaal verteld. De dokter heeft hem 

geregeld onderbroken om vragen te stellen. Soms zegt hij wat om Binno 

op zijn gemak te stellen of om hem een schouderklopje te geven. De 
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dokter heeft een uur uitgetrokken om met Binno te praten. Hij zou het 

liefst nog doorgaan, maar een andere patiënt wacht al. 

“Binno, het was me een groot plezier met u te praten.” Dokter Givany 

geeft Binno een vriendelijke aai door zijn haar. “Ik heb helaas nu geen 

tijd meer omdat er een ander kind in de wachtkamer zit. Maar ik wil 

graag over een paar dagen weer met u praten. Als gij dat goedvindt.” 

Binno denkt na. Het zal wel nodig zijn. Marieke heeft gezegd dat hij 

waarschijnlijk wel vaker hiernaartoe zal moeten komen. 

“Ja.” 

“Da’s fijn, Binno. Wij gaan zorgen dat ge wat prettiger in uw vel gaat 

steken. Gij hebt een sterk karakter. Ik zie een jongeman voor me die het 

wel gaat redden in het leven. Ge hebt daar alleen wat hulp bij nodig en ik 

wil u graag helpen. Goed? Bon, ik zie u over een paar dagen. Ik zal met 

uw vriendin, Marieke heet ze?, afspreken wanneer precies. De dokter 

geeft Binno een hand en leidt hem naar de deur. 

Als Binno vertrokken is, zucht hij. Dit is een gecompliceerd geval. Een 

kind dat op zulke macabere en bijzondere wijze door zijn ouders is 

mishandeld, is hem nog niet onder ogen gekomen. Binno heeft een 

geheel vertekend beeld van de werkelijkheid gekregen. Hoe zal hij na 

zo’n kindertijd ooit een normale volwassenheid kunnen bereiken? Hoe 

zal hij ooit kunnen begrijpen, laat staan accepteren, wat hem overkomen 

is? En hij zal het moeten accepteren om zichzelf te kunnen accepteren. 

Hij zal een identiteit moeten opbouwen op een valse identiteit. Want wie 

hij zou zijn geweest zonder de mishandeling, zal hij nooit kunnen 

worden. Toch is het een bijzonder kind, zegt de psychiater tegen 

zichzelf. Hij lijkt op de een of andere manier een soort levensvreugde en 

kracht te bezitten, die hem ondanks al het slechte wat hem gebeurt toch 

laat genieten van het leven. 

 

75 

 

Om zeven uur ’s ochtends gaat de deurbel bij Marieke en Binno. 

Marieke is zojuist opgestaan en heeft haar ochtendjas aangetrokken over 

haar pyjama. Ze heeft geen idee wie dat kan zijn. Ze loopt de trap af naar 

de eerste etage als ze boven in het appartement de telefoon hoort gaan. 

Even blijft ze staan. Moet ze naar de deur beneden of moet ze de 

telefoon opnemen? Ze besluit door te lopen. Als ze de voordeur opent, 

ziet ze twee mannen op de stoep staan. De achterste man tilt gelijk een 

fototoestel omhoog en maakt een foto van Marieke. 
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“Goeiemorgen, juffrouw, wij zijn van de avondkrant en we zouden graag 

een interview met u en de kleine Binno afnemen. Is hij thuis?” 

Marieke weet niet wat ze moet zeggen. Hoe weten ze dat Binno hier 

woont en wat willen ze van hem? De journalist, die ziet dat Marieke wel 

wat uitleg kan gebruiken, haalt uit zijn jaszak een opgerolde uitgave van 

InSideIn. Hij vouwt hem open en laat een artikel zien waarin de 

reclamefoto met Binno groot op één pagina staat en wat op een interview 

met Binno lijkt op een aantal volgende pagina’s. Een vetgedrukte kop 

zegt: ‘MANIAKALE OUDERS MAKEN VAN GEZOND ZOONTJE 

MONGOOLTJE! DOWNMODEL BLIJKT GEEN DOWN TE 

HEBBEN!’ 

De journalist geeft het blad aan Marieke, die met open mond naar het 

interview staart. Oh, Binno, wat hebt ge gedaan. 

“Nee, nee, wij geven geen interviews meer. Mag ik dit hebben?” 

Marieke wacht de reactie van de journalist niet eens af. Ze duwt de deur 

in zijn gezicht dicht en loopt met het tijdschrift naar boven. 

“Dat moet ik aan Marieke vragen.” 

Binno staat in zijn pyjama met de telefoon in zijn hand als Marieke het 

appartement weer binnen komt. 

“Marieke, de mensen van de televisie vragen of ik bij hun in de studio 

wil komen vanavond.” 

Marieke loopt naar Binno toe, pakt de hoorn uit zijn hand en legt hem op 

de haak. 

“Binno, wanneer hebt ge dit interview gegeven?” 

Binno kijkt naar het tijdschrift. “Gisteren. Christine was heel aardig. Ik 

dacht dat ik het haar wel mocht vertellen. Ik heb toch niets gelogen?!” 

Marieke zucht. “Ach Binno, als de media ergens hoogte van hebben, 

gaan ze helemaal over u heen vallen. Het was beter geweest als we alles 

in rust hadden kunnen uitzoeken zonder dat de hele wereld ervan 

afweet.” 

Binno kijkt beteuterd. “Sorry.” 

“Allee, het kwaad is geschied. Maar van nu af aan praat ge met niemand 

over wat er met u aan de hand is voor ge het met mij of met Guido 

overlegt.” 

Binno knikt. 

“Ik ga Guido bellen,” zegt Marieke. Maar voor ze de telefoon kan 

oppakken, rinkelt deze alweer. 

“Hallo? Nee, Binno is niet te spreken.” Ze legt de telefoon weer op de 

haak. “Het zal op de radio en op de televisie komen, of we het willen of 

niet. Dit is nieuws.”  
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“Wie weet, Marieke, misschien heeft het ook een goede kant.” Guido’s 

stem klinkt geruststellend van de andere kant van de telefoonlijn. 

“Misschien helpt het wel om de beste plastische chirurgen voor Binno te 

vinden die er zijn. Of we vinden mensen die de dure operaties willen 

bekostigen. Het is natuurlijk ook wel goede reclame voor Binno’s zaak. 

En misschien helpt het zelfs wel om Binno’s vader op te speuren en hem 

gevangen te laten zetten. Ik kom zo naar u toe en dan kletsen we erover. 

Maak u niet ongerust. Het zal wel goed komen.”  

“Toen trok pappa aan mamma’s arm en viel zij van het balkon en toen 

was ze dood,” leest Guido voor uit het artikel. 

Binno had namelijk nooit geloofd dat zijn moeder weer beter zou 

worden na de val van het balkon. Zijn vader had hem dat verteld en 

Amandus had dat bevestigd toen ze in Brussel gingen wonen. Amandus 

had gezegd dat hij weer terug naar zijn pappa zou gaan. Maar Binno wist 

wel beter. En sinds hij de droom had gehad, wist hij nog veel meer. 

“Tja.” Guido krabt zich op zijn hoofd. “We moeten zo snel mogelijk 

naar de politie om te vragen hoe we hier verder mee om moeten gaan.” 

“Politie?” Binno begrijpt het niet helemaal. Wat moet hij nou bij de 

politie? 

“Ja, Binno. Ge wilt toch zeker dat uw vader gestraft wordt voor al het 

vreselijks dat hij u heeft aangedaan?!” 

Binno zwijgt een moment. Dan zegt hij zacht: “Ik wil niet dat hij in de 

gevangenis komt.” 

Hij denkt aan hoe zijn vader de laatste tijd was geweest, voor dat 

ongeluk met zijn moeder. Zijn vader was reuze aardig geweest. Hij had 

speelgoed voor hem gekocht, verhaaltjes voor het slapen gaan 

voorgelezen en hij had Binno overal mee naar toe genomen. En in zijn 

droom had Binno zijn vader van twee verschillende kanten gezien. Zijn 

bange vader had zelfs z’n leven gered. Nee, ondanks wat zijn vader hem 

heeft aangedaan, hij houdt van zijn vader. 

“Ik ga niet naar de politie. Ik wil veranderen in een gewone jongen. Dat 

is alles.” 

Guido haalt zijn schouders op. Hij kijkt Marieke aan. “Misschien is het 

nog te vroeg. Misschien komt het nog wel. Ik heb gehoord dat mensen 

vaak pas na een heleboel therapeutische sessies gaan leren dat het voor 

het verwerkingsproces voor hen nodig is af te rekenen met degene die 

hun kwaad heeft gedaan.” 

“Maar wat doen we nu met de pers?’ vraagt Marieke, terwijl ze naar de 

telefoon kijkt. “Die zullen voorlopig niet nalaten ons lastig te vallen.” 
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“Jullie kunnen in mijn appartement intrekken. Tijdelijk, bedoel ik. Ik 

wordt in dat artikel nergens genoemd. Dat zal ze ons even van de hals 

houden. En Binno moet maar even een tijdje binnen blijven. Tot de 

aandacht wat is overgewaaid. Als hij naar dokter Servaes of naar dokter 

Givany of ergens anders naar toe moet, zal ik hem met de auto brengen. 

Hij kan een zonnebril opzetten of een DonaldDuckmasker of zoiets.” 

Marieke en Binno kijken allebei met een ongelukkig gezicht naar Guido. 

“Kom op, jongens. Straks ziet Binno er helemaal anders uit en dan 

herkent niemand hem meer. We gaan gewoon proberen zo snel mogelijk 

de eerste gezichtsverandering te laten doorvoeren. Wie weet hoe goed 

het allemaal zal gaan. Allee, pakt nu wat spullen bij elkaar. Dan gaan we 

naar mijn appartement.” 

 

76 

 

Guido staat in de deuropening van Mariekes huis. Hij kijkt eerst goed 

naar links en naar rechts voordat hij de stoep op stapt en Marieke en 

Binno wenkt hem volgen. 

“Geen pers te zien. Snel naar de auto nu.” 

Als ze in de auto zitten, Marieke en Binno op de achterbank, geeft Guido 

gas en kijkt hij in zijn achteruitkijkspiegel. “Verdomme.” 

“Wat is er,” vraagt Marieke ongerust. 

“Ze volgen ons. Die klootzakken.” 

Marieke en Binno kijken om. Een aftandse, rode Volvo rijdt achter hen. 

“Hoe weet ge dat dat journalisten zijn,” vraagt Marieke. 

Guido kijkt weer in zijn spiegel. “Ik voel dat gewoon. Kijk maar.” 

Hij maakt een bocht naar links een zijstraat in, gaat dan weer naar links 

en vervolgens nog een keer. 

“Dat kan geen toeval zijn. Die honden. Maar ik zal ze wel kwijtraken.” 

Guido geeft gas, rijdt door een rood stoplicht en gaat met piepende 

banden de bocht om. Maar de Volvo rijdt ook door rood en blijft dicht 

achter hen. 

“Guido, past ge op dat ge geen ongelukken maakt?” 

Marieke legt een arm om Binno’s schouder. 

“Nu ben ik het zat,” spreekt Guido plots kwaad. Hij trapt op de rem en 

zet zijn auto aan de kant. 

“Wat gaat ge doen?” vraagt Marieke. 

“Ik ga met die hufters praten. Tenslotte leven we in een vrij land. 

Niemand heeft het recht ons op te jagen. Ik ga ze vertellen dat als ze niet 

aflaten, ik de politie bel.” 
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De rode Volvo is Guido’s auto voorbij gereden en staat nu met lopende 

motor een twintig meter verder aan de kant van de straat. 

 

Marieke en Binno zien hoe Guido naar de Volvo toeloopt en op het 

raampje tikt. Het duurt even voor het raampje naar beneden wordt 

gedraaid. Dan zien ze Guido heftig gesticulerend zijn betoog houden. 

Marieke wil net tegen Binno zeggen dat die journalisten hen nu wel met 

rust zullen laten, als ineens het achterportier van hun auto aan de 

stoepkant, waar Binno zit, opengetrokken wordt.  

“Wat denkt u wel …?” wil Marieke protesteren. Maar als ze Binno 

“pappa?” hoort zeggen, is ze ineens stil. 

Barend Veldermaat houdt het portier open terwijl hij zich naar Binno 

toebuigt. 

“Dag Binno.” Barend glimlacht. 

Even heeft Marieke het gevoel dat dit een heel aimabele man is. 

“Ik heb je gemist, jongen. Ik heb je al die tijd gezocht. Je bent beroemd 

geworden.” 

Binno weet niet hoe hij moet reageren. 

“Ga je met mij mee? We hebben heel wat te bepraten.” 

“Nee!” schreeuwt Marieke hard. “Hij gaat niet mee met u. Na alles wat 

gij hem hebt aangedaan. Ik roep de politie. Kom hier, Binno.” 

Ze gooit haar beide armen om Binno heen en drukt hem zo stevig ze kan 

tegen haar aan. 

“Laat mijn zoon los, of ik breek je armen.” 

Barends uitdrukking heeft nu niets aimabels meer. Marieke ziet in zijn 

gezicht precies het monsterlijke dat ze zich bij Binno’s vader heeft 

voorgesteld. Maar ze laat Binno niet los. Barend gaat nu op zijn knieën 

op de achterbank zitten. Hij pakt Mariekes armen vast en trekt ze los van 

Binno alsof ze geen enkele kracht bezitten. 

“Nee, vuile schoft,” huilt Marieke. En ook Binno begint te huilen en te 

schreeuwen. “Laat haar met rust, doe haar niets.” 

Barend pakt zijn zoontje beet en trekt hem de auto uit. Hij tilt hem op en 

draagt hem naar een donkerblauwe Mercedes die een stukje verderop 

staat. 

“Guidoooooo!” schreeuwt Marieke uit volle macht. Guido kijkt op en 

ziet hoe Binno door zijn vader in de Mercedes gestopt wordt. Rustig 

stapt Barend Veldermaat naast zijn zoon in de auto. Voor Guido wat kan 

ondernemen, keert de Mercedes op de weg en rijdt hij er met hoge 

snelheid vandoor. Guido rent naar zijn eigen auto, stapt in en geeft vol 
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gas. In de verte ziet hij Barends auto de bocht om gaan. Als hij zelf de 

bocht bereikt, is de Mercedes nergens meer te bespeuren. 

“Nu moeten we wel naar de politie,” zegt Guido tegen Marieke. 

Marieke huilt. “Nu zullen we hem nooit meer terugzien.” 

 

77 

 

Hoge cipressen tekenen de omgeving om de villa, waarin Barend en 

Binno gisteren hun intrek hebben genomen. 

“Italië is zo mooi, Binno.” 

Barend komt in een witte badjas gekleed het balkon op. Binno staat 

beneden op het terras bij het zwembad. 

“Ik zal je het hele land laten zien. En daarna zal ik je andere landen laten 

zien. Je zult genieten. Dat beloof ik je.” 

Binno kijkt omhoog. Zijn vader had hun vlucht uit Brussel goed 

geregeld. Ze waren eerst van auto gewisseld. Daarna waren ze naar een 

klein vliegveld buiten Brussel gereden, waar een vliegtuigje klaar stond. 

De vlucht had niet zo lang geduurd. Toen waren ze in Italië. 

Barend was de hele reis lang aardig tegen Binno geweest. Hij had 

gezorgd dat Binno wat te drinken en te eten kreeg op de vlucht. In de 

villa had hij Binno overgedragen aan de zorgen van een Italiaanse 

kinderoppas. Grote, brede mannen in donkere kostuums, met zwarte 

zonnebrillen liepen in huis en in de tuin rond om ervoor te zorgen dat 

Binno zich geen gekke dingen in zijn hoofd zou halen. Nee, ontsnappen 

zat er niet in. ’s Avonds werd hij naar bed gebracht. En hoewel hij aardig 

in de war was, sliep hij die nacht goed.  

Nu Barend het balkon op is gestapt, ziet Binno hem pas weer voor het 

eerst sinds hun vlucht uit Brussel. Bedenkelijk kijkt hij zijn vader aan. 

Dit is niet de bange vader die hij ziet. Ook niet de boze vader. Nee, het 

lijkt gewoon zijn vader van vroeger te zijn, van vlak voor het ongeluk 

met zijn moeder. 

Barend glimlacht. “En? Ben je blij weer bij je pappa te zijn?” 

Binno zegt niets. 

“Hahahahaaa, je hebt toch geen hekel aan me gekregen nu je weet dat ik 

je die operaties heb laten ondergaan om je te laten lijken op een kind met 

het syndroom van Down?” 

Barend verdwijnt in zijn slaapkamer en komt een paar seconden later het 

terras op. Hij legt een hand op Binno’s schouder. 

“Als je wat groter bent, zal ik je uitleggen waarom ik het heb gedaan. Je 

hebt er trouwens een behoorlijk spannend leven aan overgehouden, als ik 
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mag geloven wat ik in je interview heb gelezen. Daar moet je me maar 

eens alles over vertellen.” 

Binno duwt zijn vaders arm weg. “Ik weet waarom je het hebt gedaan. Ik 

ben nu geen klein kind meer.” 

Barend lacht. “Oh ja?” 

“Ja.” 

Binno had de bange pappa en de boze pappa horen zeggen waarom ze 

hem hadden veranderd. 

“Je bent bang voor het leven.” 

Barend kijkt Binno een moment lang zwijgend aan. 

“Je bent inderdaad geen klein kind meer. Er zit beslist een behoorlijke 

portie waarheid in je bewering. Ik kan het leven aardig naar mijn hand 

zetten. Beter dan de meeste mensen. Maar het leven blijft iets om bang 

voor te zijn. Iedereen wordt vroeg of laat erin geluisd.” 

“Ik wil terugveranderd worden. Ga je me terugveranderen?” 

Barend loopt naar het zwembad en gaat op de rand zitten, met zijn 

gezicht naar het water. 

“Nee, Binno. Helaas. Dat ga ik niet doen.” 

Binno draait zich om en loopt zonder een woord te zeggen het huis in. 

 

“Ik wil naar Marieke schrijven. Is dat goed?” 

Binno en Barend lopen over het San Marcoplein in Venetië. 

“Je mag haar schrijven. Zoveel brieven als je maar wilt. Maar ik verstuur 

ze pas op het moment dat we Italië verlaten. Niet eerder. Internationaal 

wordt er naar ons gezocht. Het zou niet slim zijn als je brieven uit Italië 

komen terwijl wij hier nog zijn. We willen ons heerlijke verblijf hier 

toch niet onnodig verkorten, of wel soms?” 

Barend maakt een wijzend gebaar om zich heen. 

“Dit zal ooit verdwenen zijn in de zee, Binno. Zelfs steden ontkomen 

niet aan hun verderf.” 

“Is mijn verderf dat ik er uit moet zien als iemand met Down?” 

“Als het aan mij ligt wel.” 

“Dus als het niet aan jou ligt niet?” 

“Ik laat je geen tweede keer ontsnappen.” 

“En Amandus? Is hij dood?” Binno vraagt het heel nuchter. 

“De tuinman is dood. Ze hebben hem uit een Amsterdamse gracht 

gehaald toen ze fietsen opdregden. Hij was verstrikt geraakt in een 

fietsenband die half uit een wiel hing. De band zat om zijn nek. Toen ze 

de fietsen uit het water trokken, zat hij eraan vastgeknoopt. Uit het 
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politierapport bleek dat hij dronken was en waarschijnlijk in de gracht 

gevallen en verdronken is.” 

“En Geta? Is zij ook verdronken?” 

In Binno’s droom was dat het geval geweest. 

“Nee, Margaretha gaat het goed. Ze mag haar ouwe dag genieten van een 

goed leven.” 

Barend heeft haar een aardige bankrekening geschonken en een huisje 

voor haar gekocht in een klein dorpje in Suriname. Een dorpje waar 

niemand haar zal zoeken en waar niemand aandacht zal schenken aan 

een mogelijk vreemd verhaal van een oude, geestelijk gehandicapte 

kinderoppas. Het zal haar daar goed gaan. De mensen zijn er vriendelijk 

en zullen haar helpen als ze ooit hulp nodig heeft. Binno is opgelucht. 

Gelukkig klopt niet alles in zijn droom. In ieder geval heeft hij besloten 

zijn vader niets erover te vertellen. 

“Wil jij de brief voor me schrijven?” 

Andermaal is Barend verbaasd over een opmerking van zijn zoon. 

“Mag ik dan weten wat je gaat schrijven?” 

Binno kijkt zijn vader met een nuchter gezicht aan. “Ja hoor.” 

“Nou, da’s goed. We zullen je eerste brief vanavond in de villa 

schrijven.” 

 

Binno gaat achter zijn vader staan. Het amuseert Barend wel. Hij heeft 

even het gevoel dat hij een secretaresse is die door haar baas gedicteerd 

wordt. 

“Lieve Marieke. Ik schrijf je ook al krijg je dit pas later. Pappa wil de 

brief pas sturen als we weg zijn uit Italië. Ik mis jou en Guido heel erg. 

Italië is wel mooi en pappa doet zijn best om het leuk te maken, maar hij 

wil me niet terugveranderen in een gewone jongen. Maar ik zal een 

gewone jongen worden. Jullie hadden gelijk. Pappa moet worden 

gestraft.” 

Barend draait zich om en kijkt Binno aan. 

“Ik hou van jullie. Binno.”  

 

78 

 

“Het geeft niet, hoor. Ik ben niet bang voor hem.” 

Zusje gooit haar vuisten omhoog. 

“Ik ook niet. We hebben toen ook je vader van de rots gegooid.” 

“Nou, dat is niet helemaal waar,” antwoordt Binno. “Maar we hebben 

wel mijn moeder doodgemaakt. Al was ik toen wel een walvis.” 
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“Nou, dan word je toch weer een walvis.” 

Binno staat aan de reling van het plateau waar de kabelbaan straks 

aankomt. Helemaal beneden ligt het Lago Maggiore als een grote, lege 

watervlakte, omzoomd door grillige bergruggen. Na Venetië zijn Barend 

en Binno doorgereisd naar dit prachtige meer, waar Barend een riante 

villa heeft gehuurd. 

“Ik heb al vaker geprobeerd iets te worden. Een walvis lukte niet. Niks 

lukte. Geeneens een eekhoorntje. Wat de witte koning me vertelde werkt 

in het echt helemaal niet.” 

Binno is vandaag op stap met Antonio, zijn norse oppas. Antonio, een 

depressief overkomende man van midden dertig, met een pokdalig 

gezicht, is wat verderop op een dikke steen gaan zitten. Hij houdt Binno 

strak in de gaten. Normaal gesproken bewaakt hij zakenlui of criminelen, 

meestal is dat één en hetzelfde. Vroeger was hij politieman. Maar dat 

verdient niks. In ieder geval heeft hij daar geleerd met wapens om te 

gaan en zichzelf te verdedigen. De rest is allemaal een kwestie van 

gezond verstand en ervaring. Dat alles heeft hij niet nodig voor deze 

klus. Dit is simpel; ervoor zorgen dat een geestelijk gehandicapt kind er 

niet vandoor gaat. Antonio’s zus heeft ook zo’n kind. Een jongetje van 

acht. Antonio toont zijn affectie gewoonlijk niet gemakkelijk, maar hij 

houdt zielsveel van dat kind. Af en toe laat hij hem zelfs met zijn pistool 

spelen. Ongeladen natuurlijk. Arme kinderen, denkt Antonio als hij zo 

naar Binno kijkt. Alhoewel, zijn neefje is ondanks zijn handicap in ieder 

geval een stuk gelukkiger dan hijzelf is.  

“Zullen we hard wegrennen?” 

Zusje gaat al in de starthouding staan. 

“Die rotzak kan vast niet zo hard rennen als wij. We zijn toen ook van 

die zwerver weggerend.” 

“Ja, en je weet hoe dat is afgelopen,” reageert Binno. 

“Als jij niet was gevallen over die bezem, waren we ontsnapt.” 

“Hoezo, we? Ik heb jou nergens gezien.” 

“Maar ik was er wel.” 

“Jaja, zusje, ik begin dat een beetje zat te worden.” 

De gondel van de kabelbaan is ondertussen dichterbij gekomen. Binno 

kan de passagiers zien. Zou hij hun om hulp vragen? Misschien zit er 

iemand bij die Nederlands praat. 

“We kunnen net voor de kabelbaan weggaat erin springen en dan kan die 

bullebak niet mee en we ontsnappen,” oppert zusje enthousiast. 

“Nee,” zegt Binno droog. “We gaan terug.” 

Hij loopt zonder op Antonio acht te slaan het dalende pad af. 
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Antonio zucht. Stom. Achter zo’n kind aan te moeten lopen. 

 

79 

 

Langzaam legt het elegante bootje aan bij de steiger. Barend en Binno 

wachten tot de trossen vastgelegd zijn. Nadat hij Binno in het bootje 

getild heeft, stapt Barend zelf in. 

“Het is een prachtig eiland waar we naartoe gaan. Isola Madre heet het. 

Dat betekent moedereiland.” 

Binno kijkt verontrust op. Die naam doet hem denken aan zijn droom. 

Aan het boze en het bange eiland, waarop zijn vaders zaten en aan zijn 

moeder, de heks van de gele oceaan. 

“Het eiland bestaat bijna helemaal uit een buitengewoon mooie tuin met 

zeldzame bloemen en planten uit verre landen en een paleis.” 

“Ik heb geen zin om naar een eiland te gaan,” sputtert Binno tegen. 

“Ach, kom op. Ik beloof je dat je het mooi zult vinden. Ze hebben er 

zelfs een indrukwekkend poppentheater in het paleis. Met een duivel met 

helse monsters en de transformerende dwerg, waaruit allemaal kleine 

poppetjes tevoorschijn komen en een zevenkoppige draak." 

Binno weet niet of het noemen van enge monsters en dwergen het eiland 

aantrekkelijker maakt. 

Als ze het eiland naderen, ziet Binno inderdaad dat het een mooi, 

vriendelijk ogend eiland is. Hij ziet het paleis op de rots, hoog boven het 

water, omgeven door bomen en struiken, die niet wild door elkaar 

groeien zoals op de eilanden waar hij in zijn droom geweest is, maar 

keurig en harmonisch zijn aangeplant als in een tuin. Als ze de boot 

verlaten en verder het eiland oplopen, ziet Binno dat het hele eiland er 

meer uitziet als een groot park. Het is heerlijk weer. De zon schijnt en de 

lucht is strak blauw zonder een wolkje. Even doet de weldaad van de 

natuur en het klimaat Binno denken aan het witte eiland toen het niet 

meer wit was maar vol van kleur en leven. Het is echter maar heel even, 

want Isola Madre valt toch niet te vergelijken met de pure, overdadige 

natuur en de pure energie van het witte eiland. Isola Madre is daarvoor te 

geordend en te zeer door mensenhanden gemaakt.  

“We hebben geluk, Binno. Het eiland is beroemd om de azaleabloesem 

die alleen in mei te zien is.” 

Binno ziet inderdaad overal schitterende bloesem in roze- en roodtinten. 

In feite zien Barend en Binno waar ze maar kijken prachtige bloemen en 

struiken; rododendrons, camelia’s met hun bloesem, eucalyptusbomen, 

cipressen, esdoorns, en zelfs bananenbomen en palmbomen. 
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“Weet je wat?” zegt Barend ineens. “Jij mag zeggen waar we na Italië 

naartoe gaan. Er zijn hier zoveel planten en bomen uit andere landen. Jij 

zoekt een plant of bloem of boom uit en waar die vandaan komt, daar 

gaan we de volgende week heen. Is dat wat?” 

Binno haalt zijn schouders op. 

“Goed.” 

Ze lopen een kwartiertje rond als Binno ineens onder een grote boom 

met groene waaiervormige bladeren blijft staan. In de boom hangen 

vruchten die hij nog nooit gezien heeft, maar die hem duidelijk bekend 

voorkomen. Roze en vleeskleurig gevlekt hangen aan een smalle stengel 

tegen elkaar steeds twee balletjes die onwaarschijnlijk veel lijken op de 

mannelijke testikels. Binno heeft wel eens plaatjes van de 

geslachtsorganen opgezocht in boeken. Hij had er nooit echt onder 

geleden dat hij geen zaadballen had, maar toch had hij het gevoel dat het 

ontbreken ervan hem nog eens extra anders maakt dan de andere 

mensen. Binno beseft dat het zijn ouders zijn geweest die zijn balletjes 

hebben weggehaald, maar de shock die de misdadige en voor Binno 

emotioneel uiterst pijnlijke daad destijds teweeg had gebracht, was toen 

zo groot geweest dat hij, behalve dat hij weet wie het gedaan heeft, elke 

feitelijke herinnering aan het gebeuren uit zijn geest gewist heeft. 

Barend is naast Binno komen staan en kijkt eveneens omhoog. Hij 

begrijpt onmiddellijk waarnaar zijn zoontje kijkt. 

“Jongens met het syndroom van Down zijn onvruchtbaar, Binno. Zij 

kunnen geen kinderen maken. Jij kon dat wel met jouw balletjes.” 

“Had jij dan maar Down gehad,” reageert Binno bitter. 

“Maar ik houd van je, zoon. En je kunt nog steeds wat van je leven 

maken. Misschien maak je nu zelfs meer van je leven dan je anders had 

gedaan als je op een normale manier was opgegroeid. Er zijn grote 

kunstenaars en leiders geboren uit ellende en pijn.” 

“Waarom doe je jezelf dan geen pijn?” 

“Ik heb geen behoefte om een groot kunstenaar of een leider te worden. 

Daar heb ik ook geen talent voor. Maar misschien heb ik wel mijn pijn. 

Ik heb mijn pijn zoals anderen ook hun pijn hebben.” 

“Wat mij betreft heeft hij er nog van z’n langzalzeleveniet genoeg.” 

Binno kijkt naast zich, naar zusje, die plots weer is opgedoken. 

“Ik zou ‘m wel eens echt pijn willen doen. Als het aan mij was ...” 

Binno negeert zusjes opmerkingen en wil weglopen van zijn vader, maar 

deze houdt hem tegen. 

“Wacht even. Het lijkt mij dat je deze boom uit alle planten op het eiland 

hebt uitgekozen. Of misschien heeft de boom jou wel uitgekozen. Hoe 
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dan ook, ik vind het een goede keuze. En een bijzondere keuze. Weet je 

hoe deze boom heet?” 

Binno weet het natuurlijk niet. 

“Dit is de Ginkgo biloba of maagdenhaarboom. Een heel speciale boom. 

Oorspronkelijk betekent Ginkgo zilveren abrikoos. Al duizenden jaren 

gebruiken de mensen deze boom om medicijnen van te maken. Al 

tachtig miljoen jaar ziet hij of zij, want je hebt mannetjes en vrouwtjes 

onder deze bomen, er precies zo uit zoals je hem of haar hier ziet. Dit is 

een vrouwtje trouwens, want ze draagt vruchten. Deze boomsoort leefde 

al toen er dinosauriërs op de Aarde rondliepen. Nu komt hij in de wilde 

natuur niet meer voor. Alleen nog in tuinen en bij tempels. En je hebt 

wat ons volgende reisdoel aangaat een hele mooie keuze gemaakt. Deze 

boom komt namelijk uit China. Misschien des te interessanter aangezien 

iemand met de ziekte van Down zoals je weet ook wel een mongool 

genoemd wordt. En zoals je ook weet is dat zo omdat men vroeger vond 

dat mensen met Down op de inwoners van Mongolië leken. Dus als we 

naar China gaan, bezoeken we gelijk even de Mongolen. Kun je zien of 

je d’r echt op lijkt. Misschien val je wel helemaal niet op tussen die lui.” 

Binno reageert niet. 

China. Ja, als hij er als een gewone jongen uitzag, zou hij het 

waarschijnlijk fantastisch vinden. Hij is best wel nieuwsgierig naar zo’n 

ver en vreemd land. Maar nu is het enige dat hij wil dat hij geopereerd 

wordt en weer normaal wordt. Zou hij trouwens werkelijk niet opvallen 

tussen de Mongolen? Misschien moet hij dan maar daar gaan wonen als 

hij niet veranderd kan worden. En zou een Mongool die naar Nederland 

of naar Brussel of naar Italië op bezoek komt dan door iedereen gezien 

worden als iemand met Down? 

“Ik wil niet naar China.” 

Barend lacht. “Je zult het er prachtig vinden en je zult er veel leren. 

Ontmoetingen met hele andere culturen dan de onze zorgen ervoor dat je 

erachter komt wie je zelf bent. Wil je niet weten wie je werkelijk bent, 

Binno?” 

Binno antwoordt niet. Wie hij werkelijk is? Hij heeft er geen idee van. 

Het lijkt wel alsof hij een samenraapsel is van allemaal verkeerde 

onderdelen. 

“Deze reizen zullen je vormen voor je latere leven. Neem dat maar van 

mij aan.” 
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Het is donker in de villa als Binno zachtjes de trap af sluipt. Als hij door 

de grote ramen naar buiten kijkt, ziet hij hoe de maan een spiegelende 

glinstering in het zwarte meer legt. De hemel staat vol sterren. Zou de 

beschermelf daar ergens rondvliegen om zijn staart met sterren te vullen? 

Binno zet een stoel bij het fornuis en doet het licht erboven aan. Dan vult 

hij een pannetje met water, zet het op het fornuis en steekt het gas aan. 

“Ben je thee aan het zetten?” 

Binno schrikt zich bijna een beroerte. “Zusje! Kun je nooit eens laten 

weten dat je eraan komt?” fluistert Binno boos. 

“Ben je thee aan het zetten?” 

“Nee,” antwoordt Binno, terwijl hij een blik in het pannetje werpt om te 

zien of het water al kookt. 

“Oooooooh …,” zegt zusje met een gezicht dat uitdrukt dat ze begrijpt 

dat Binno iets heel stouts gaat doen. 

“Jij kunt misschien maar beter weggaan, zusje,” zegt Binno op een 

diepserieuze toon. “Straks verraad jij me nog. Ik mag geen enkel geluid 

maken.” 

Maar zusje vindt het veel te spannend. 

“Ik zal muisjepiepstil zijn.” 

Binno schudt zijn hoofd. “Nee, je moet gaan.” 

Beledigd draait zusje zich om. 

“Tss, goed dan. Dan moet je het maar zelf weten. Ik zal je niet helpen. 

Ook niet als je me nodig hebt en me roept.” 

Dan is ze weg. 

Uiterst voorzichtig en langzaam loopt Binno met de pan kokend water in 

zijn handen de trap op. Wat is die pan zwaar. Bij de bovenste tree zet hij 

hem een moment neer. Hij weet niet hoe dit gaat aflopen, maar hij weet 

dat hij dit moet doen.  

Hij houdt zijn adem in als hij zachtjes de drempel van zijn vaders 

slaapkamer over stapt. Gelukkig staat diens deur altijd open. Het is 

schemerachtig in de kamer. Door de dunne gordijnen schijnt het licht 

van de maan naar binnen. Genoeg licht om te zien wat Binno moet zien. 

Voetje voor voetje, zo langzaam als het maar kan met een zware pan in 

zijn handen, schuift Binno dichter bij zijn vaders bed. Even blijft hij stil 

staan om van een afstandje naar Barends gezicht te kijken. Ja, hij slaapt. 

Nog een paar stapjes. Binno wil de hele pan loeiheet water over zijn 

vaders gezicht schudden. Hij wil hem verminken zoals zijn vader hem 

heeft verminkt. Zodat hij nooit meer dezelfde zal zijn en iedereen hem 

zal aankijken zoals iedereen Binno aankijkt. Dat zal hij doen. En als zijn 
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vader hem daarna vermoord, dat is het maar zo. Binno interesseert het 

niet meer. 

 

Een moment lang twijfelt Binno. Hij krijgt medelijden met zijn vader, 

zoals hij daar zo rustig ligt te slapen. Hoe heeft hij zich in zijn hoofd 

gehaald zijn vader zo vreselijk pijn te doen? 

“Nu. Je moet het doen! Doe het nu!” fluistert zusje plots dwingend 

vanuit het schemerdonker. 

Binno kijkt op. Ja, hij moet doen wat zusje zegt. Hij kantelt zijn pannetje 

…, maar exact op dat moment rolt Barend met een ruk naar de andere 

kant van het bed. Hij eindigt zijn rol naast het bed waar hij behendig op 

zijn voeten terecht komt. Van schrik laat Binno de pan met het hete 

water op het bed vallen. Waar Barends gezicht nog een moment geleden 

was, dampt nu het kussen nat en heet. Binno kijkt zijn vader met grote 

ogen aan. Nu zal zijn vader hem afmaken. 

“Je hebt blijkbaar geen ballen nodig om een vent te zijn. Ik bent trots op 

je, Binno.” 

Binno begrijpt niets van de reactie van zijn vader. 

“Ik was even bang dat je je lot lijdzaam zou ondergaan. Je hoeft niet 

bang voor me te zijn. Ik neem je niet kwalijk dat je wraak op me wilt 

nemen. Je hebt gelijk. Ik begrijp ook dat je me wilt verminken zoals ik 

dat met jou heb gedaan. Maar ik hoop dat je zult begrijpen dat jou dat 

nooit zal lukken. Oh, misschien ooit een keer, als ik oud en uitgeput ben. 

Maar dat zal nog lang duren. Tot die tijd mag je me wel haten en je mag 

het blijven proberen. Je mag hopen op de dag dat het je lukt. Maar 

ondertussen …” 

Barend loopt om het bed heen en gaat voor Binno zitten. 

“… ondertussen hou ik van je en probeer ik ervoor te zorgen dat je alles 

krijgt wat je nodig hebt. Alles wat ik vind dat je nodig hebt. Ik wil je 

proberen gelukkig te maken, Binno. Misschien geloof je me niet en 

misschien lukt het me ook niet. Maar voor mij hoef je nooit meer bang te 

zijn. Ik zal je geen pijn meer doen. Ik ben er voor je als je me nodig hebt. 

Je weet dat ik je niet terug zal laten veranderen in een normaal kind. 

Voor de rest doe ik voor je wat ik kan en wat mijn vrijheid niet in gevaar 

brengt. Kom.” 

Barend tilt Binno op in zijn sterke armen. 

“Ik breng je terug naar je bed.” 
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“Vieni.” 

Antonio wenkt Binno in te stappen. Hij heeft zijn auto voorgereden. 

Meneer Veldermaat had hem de opdracht gegeven de hele dag op Binno 

te passen omdat hijzelf zaken te regelen had in de stad. Omdat Antonio 

dit keer geen zin heeft om als een hondje achter Binno aan te lopen, 

heeft hij besloten zelf iets te verzinnen wat ze kunnen doen. Het lijkt 

hem een aardig idee om zijn zus en haar familie te bezoeken. Het is een 

half uurtje rijden. Zijn zus woont in een klein dorpje in een bescheiden 

huisje met haar man en haar twee kinderen. Misschien kan Binno wat 

met de kinderen spelen. Dan heeft Antonio niet zoveel omzien naar hem. 

 

“Alfredo en Gina, daar komt Antonio, kom.” 

Sofia, Antonio’s zus zit buiten op een klein bankje tegen de gevel van 

het geligwitte huisje. Op haar schoot heeft ze een kip en om haar voeten 

liggen de veren. Ze heeft de auto van Antonio van verre zien komen 

aanrijden. Een meisje van tien jaar en een jongetje van vijf komen naar 

buiten rennen. “Antonio, Antonio,” roepen ze allebei. Ze zijn dol op hun 

oom. Deze had gisteravond laten weten dat hij vandaag langs zou 

komen. En dat niet alleen. Hij zou een jongetje meebrengen. Ze zijn 

reuze nieuwsgierig. Sofia’s man, Eduardo, is naar zijn werk. Hij is 

timmerman. Hij staat ’s ochtends vroeg op, werkt hard en komt ’s 

avonds laat thuis. Soms hebben Antonio en Eduardo heftige discussies. 

Eduardo denkt dat Antonio’s werk niet eerlijk is. Wie louche zakenlui 

beschermt, is zelf louche. Zo denkt hij erover. 

“Sofia, goed je weer te zien.” 

Antonio stapt uit de auto en loopt naar zijn zus toe. Deze omarmt hem, 

zonder haar bijna kaal geplukte kip los te laten. Alfredo en Gina zijn 

naar de auto gelopen en staan nu door het raampje naar Binno te kijken. 

“Hee, raggazi, word ik niet begroet?” 

De kinderen draaien zich meteen om naar hun oom en rennen gillend op 

hem af. 

Binno stapt uit de auto en bekijkt het familietafereel. Hij verstaat geen 

woord van wat ze zeggen. Maar hij heeft wel al gemerkt tijdens zijn 

verblijf in Italië dat hij het Italiaans een hele mooie taal vindt om te 

beluisteren. Hij is al even nieuwsgierig naar de kinderen als zij naar hem. 

Vooral het jongetje bekijkt hij nauwkeurig. Binno had geen idee toen ze 

vertrokken, waar Antonio hem naar toe zou voeren. Zouden dit 

Antonio’s vrouw en kinderen zijn? Dan heeft ook hij een mongooltje als 

zoontje. Binno kijkt ineens op een heel andere manier naar de stugge 

man. Vreemd, net of het hem een stuk sympathieker maakt. 
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“Dit is Sofia, Gina en Alfredo. Dit is Binno.” 

Binno begrijpt dat dat hun namen moeten zijn. Hij glimlacht vriendelijk. 

Maar wat is Antonio’s vrouw met die kip aan het doen. Als Sofia ziet dat 

Binno naar haar kip kijkt, lacht ze. 

“Pollo. Pok, pok, pok. Eten, straks.” 

Ze maakt een beweging met haar hand naar haar mond en dan een vaag 

gebaar dat straks moet aanduiden. Dat de kip om te eten is, heeft Binno 

begrepen. Maar hij weet niet of hij er ook wat van zal krijgen. Hij begint 

eigenlijk al een beetje hongerig te worden. 

“Gina, Alfredo, gaan jullie met Binno spelen. Maar blijf hier in de buurt 

van het huis. Ik moet even wat met jullie moeder bespreken.” 

Verlegen kijken de kinderen Binno aan. Antonio gaat met zijn zus het 

huis binnen. Terwijl Sofia de kip begint open te snijden, kijkt Antonio 

uit het raam naar de drie kinderen die onwennig tegenover elkaar staan. 

“Ik heb bij het bureau nagevraagd. Eduardo zou er meteen kunnen 

beginnen. Zijn eerste klus zou hij met mij samen doen. Het zou niet al te 

moeilijk zijn en hij verdient er vijf keer zoveel mee als met dat onnozele 

timmerwerk.” 

Sofia veegt met de achterkant van haar hand het haar uit haar ogen. 

“Eduardo’s werk is niet onnozel. Het is eerlijk. Hij zorgt ervoor dat zijn 

gezin kan eten en onderdak heeft.” 

“Noem je dit onderdak?” Antonio kijkt spottend rond. 

“Als je mijn huis komt beledigen, dan scheer je maar weg,” reageert 

Sofia boos. 

“Nou nou, zus, zo bedoel ik het toch niet. Jij wilt toch ook dat je man bij 

het beveiligingsbureau komt werken. Jij hebt me toch gevraagd voor 

hem te bemiddelen.” 

Sofia zucht. “Ik weet het. Hij is zo koppig. Ik wil alleen het beste voor 

onze kinderen. Maar dat verdomde eergevoel van hem.” 

“Denk je soms dat ik geen eer heb?” Antonio wijst op zijn borst en kijkt 

zijn zus streng aan. “Wat ik doe is zwaar en gevaarlijk. Je moet er 

pienter voor zijn en lef hebben. Denk je soms dat iedereen dat kan? Ik 

ben ook trots op wat ik doe. En als jouw man eens een hele klus met mij 

zou meelopen, zou hij verdomme wel merken wat voor een soort man er 

nodig is om dit werk te doen. Ik weet niet of onze schilder daar de ballen 

wel voor heeft.” 

Sofia pakt een groot mes en snijdt er de kip mee doormidden. “Laten we 

geen ruzie maken. Ik zal hem vanavond nog eens aanspreken over die 

baan. Hij moet aan zijn kinderen denken. En aan zijn vrouw.” 
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Antonio knikt. Hij ziet hoe Gina Binno’s hand pakt en hem mee leidt 

naar een laag muurtje. Alfredo, die achter hen aan is gelopen, gaat op het 

muurtje zitten. Gina klapt in haar handen en klapt dan tegen Alfredo’s 

omhoog gestoken handen terwijl ze een liedje zingt. Ze beduidt Binno 

zijn handen ook omhoog te doen. Als Binno dat doet, wordt er ook tegen 

zijn handen geklapt. Hij verstaat de woorden van het liedje niet, maar het 

deuntje klinkt vrolijk. 

Antonio kijkt zijn zus weer aan. “Goed. Ik geef je een paar dagen om je 

man om te praten. Ik kan het niet nog eens vragen bij het bureau. Dat 

zou mij mijn gezicht kosten. Mijn zwager zou blij moeten zijn bij ons 

bureau te mogen werken.” 

Sofia knikt. 

“Ik heb dorst, Sofia, heb je wat te drinken?” 

“Kom.” Alfredo springt van het muurtje en wenkt Binno met hem mee te 

gaan. 

Binno kijkt even naar Gina. 

“Kom,” zegt ook zij. “We gaan bootjes laten varen.” 

Binno verstaat het niet, maar hij heeft wel zin mee te gaan. Het weer is 

heerlijk en een tijdje met andere kinderen spelen zonder dat Antonio 

hem de hele tijd gadeslaat, lijkt hem super.  

Ze hoeven niet ver te lopen of Binno ziet een klein riviertje dat tussen de 

weilanden door kronkelt. Het water in het riviertje stroomt snel. Alfredo 

en Gina lopen tot aan de waterkant en beginnen daar grote bladeren te 

plukken van de planten die er groeien. Vervolgens breken ze rieten 

stengels in stukken en gaan ze in het gras zitten. Binno ziet hoe ze heel 

handig het riet door de randen van de bladeren weven en daarna een paar 

bladeren aan elkaar weven tot wat een beetje op een bootje lijkt. Binno is 

onder de indruk van wat de twee kinderen zo snel gemaakt hebben. Als 

Alfredo en Gina elk twee bootjes klaar hebben, staan ze op en lopen ze 

langs het water in de richting van een klein houten bruggetje. 

“Hier.” Gina geeft Binno een van haar bootjes. “We gaan ze laten varen 

en dan vangen we ze een eind verder weer op uit het water.” 

Ze wijst naar het riviertje en dan naar een punt verderop in het 

landschap. 

“Onze twee bootjes tegen Alfredo’s bootjes. Zien wie er het snelst is.” 

Alfredo gaat in het midden van het bruggetje met zijn benen door de 

reling gestoken zitten. Hij steekt ook zijn twee bootjes door de reling en 

houdt zijn armen uitgestrekt, zodat de vaartuigen boven het water 

hangen. Ook Gina gaat zo zitten met haar bootje en Binno volgt haar 

voorbeeld. 
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“Op één, twee, drie los laten we los.” Gina steekt een voor een drie 

vingers op terwijl ze telt.  “Okee?” 

Binno denkt dat hij het snapt. 

“Daar gaan we, één, twee, drie, los!” 

Tegelijkertijd vallen de vier bootjes naar beneden in het snel stromende 

water dat ze meteen meesleurt.” 

“Jaaaa, die van mij zijn de snelste,” roept Alfredo. Hij springt op en 

steekt zijn handen in de lucht. 

“Wacht maar af, ze zijn nog niet aan de andere kant,” roept Gina, die 

echter gewend is dat haar broertjes bootjes inderdaad meestal winnen. 

Alfredo’s bootjes zijn altijd mooier en sneller. Maar Gina vindt dat 

helemaal niet erg. Ze gunt haar lieve broertje wel het enorme plezier dat 

hij heeft als hij wint. 

“Rennen. We moeten sneller dan onze schepen zijn,” roept Gina, terwijl 

ze Binno aan zijn arm meetrekt. 

De drie kinderen rennen lachend langs het water met hun bootjes mee. 

“Oh nee.” Gina blijft staan. Haar bootje heeft zich gevangen in een tak 

die uit het water steekt. Dit ruïneert ook voor Alfredo en Binno de 

wedstrijd. Binno ziet hoe de drie nog varende schepen snel verder varen. 

“Ik haal je bootje eruit,” zegt Alfredo. Hij stroopt demonstratief zijn 

mouwen op en loopt naar de kant van het water. 

“Nee, Alfredo, da’s veel te gevaarlijk. We maken wel nieuwe.” 

Maar Alfredo laat zich niet van zijn nieuwe doel en zijn nieuwe avontuur 

afbrengen. Hij zal het schip van zijn zus wel redden. Tegelijkertijd wil 

hij ook wel een beetje aan die vreemde jongen laten zien wat hij kan. 

Alfredo gaat op zijn knieën in het gras zitten. Met de ene hand steunt hij 

op de dunne tak, terwijl hij zijn andere arm uitsteekt naar het bootje. 

“Nee, niet doen, Alfr…,” wil Gina nog zeggen, maar het is al te laat. 

Alfredo zakt met de tak, die onder water nog aan de oever schijnt vast te 

hangen, in het water. 

“Alfredo!” roept Gina in paniek. 

Het hoofd van het jongetje komt boven, maar gaat meteen weer onder in 

het stromende water. Alfredo klampt zich met zijn beide handen aan de 

tak vast, maar dit verhindert alleen maar dat hij niet door het water 

meegetrokken wordt. Gina en Binno zien dat hij binnen een paar 

seconden zal verdrinken als ze niet wat ondernemen. 

Binno weet dat hij niet kan zwemmen, ook al kon hij dat in zijn droom 

wel. 
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“Daar!” Binno heeft een lange dikke tak met vertakkingen en bladeren 

eraan zien liggen. Meteen rennen hij en Gina ernaartoe. “Snel, we 

moeten hem in het water leggen.” 

Gina hoeft geen Nederlands te verstaan om te weten wat Binno tegen 

haar zegt. Gezamenlijk sjorren ze de zware tak naar het water. 

“Hou vol,” roept Gina met tranen in haar ogen naar haar broertje, 

waarvan alleen één hand nu boven water zwaait. 

 

Bibberend schuift Binno op zijn buik over de tak. Hij moet snel zijn, 

maar zijn angst verlamt hem. Gina heeft zich op het begin van de tak 

geworpen om te zorgen dat deze niet in het water kan glijden. Nog een 

stukje. Binno hangt ondertussen helemaal in het water. 

Als de tak in het water schiet of als hij zijn greep erop verliest, zal hij 

zelf verdrinken. Krampachtig houdt hij zich vast zonder te bewegen. 

Maar hij moet nu loslaten met zijn ene hand. Hij moet de hand van 

Alfredo zien te pakken. 

Even komt Alfredo’s hoofd weer boven water. De jongen hapt naar 

adem, om vervolgens weer kopje onder te gaan. Dat is het moment voor 

Binno om niet langer te aarzelen. Hij grijpt in het water naar Alfredo’s 

hand en ja, hij heeft hem. Nog steviger houdt hij zich met zijn andere 

hand vast aan een dikke tak met bladeren. Hij voelt hoe Alfredo’s beide 

handen nu de zijne beetgrijpen. 

Een tel later ziet hij het grijnzende gezicht van de jongen boven water 

komen. Hij trekt zich aan Binno’s arm dichter naar de stevige tak toe. Nu 

kan hij langs de tak naar de oever schuiven. Langzaam kruipt ook Binno 

achteruit tot hij weer veilig op het droge is. 

Hijgend en puffend liggen de twee vijf minuten lang in het gras bij te 

komen van het avontuur. Van de zelfgemaakte bootjes is geen spoor 

meer te bekennen. 
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Pets! Alfredo krijgt van zijn moeder een flinke klap om zijn oren als ze 

hoort wat hem overkomen is. Dan valt ze op haar knieën en omhelst ze 

hem. 

“Jongen toch, wat ben ik blij dat je nog leeft. Ik moet er niet aan denken 

dat mijn kleine Alfredo verdronken zou zijn. Ik heb je nog zo verboden 

te dicht bij het water te gaan.” 

Dan kijkt ze Gina bestraffend aan. “En jij zou zeker beter moeten weten. 

Jij moet op je broertje passen. Jij bent verantwoordelijk voor hem.” 
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Om de aandacht van haarzelf af te leiden, wijst Gina naar Binno. 

“Het jongetje heeft Alfredo gered.” 

Zonder Alfredo los te laten, draait Sophia zich naar Binno. 

“God heeft jou gezonden om vandaag het leven van mijn kind te redden. 

Antonio, dank de hemel dat je vandaag met deze engel bent 

langsgekomen.” Antonio tilt Binno omhoog in de lucht. 

“Hoor je dat? Wij zijn vandaag door God gezonden en jij bent een engel. 

Jij hebt mijn lievelingsneefje gered. Sophia, kom, we gaan naar het dorp. 

Dit moet gevierd worden. Ik trakteer op ijs.” 

“Jaaaa,” roepen Gina en Alfredo tegelijkertijd. 

Binno weet niet waar het precies over gaat, maar hij begrijpt dat hij een 

beetje een held is en dat ze nu iets leuks gaan doen. 

 

“Sophia, leeft de oude Gianni nog?” 

Antonio, Sophia en de drie kinderen zitten op het terras van de ijssalon, 

heerlijk in de schaduw van een parasol. 

Sophia haalt het ijslepeltje uit haar mond en kijkt Antonio aan. “Zeker, 

die leeft nog altijd. Wat wil je van hem?” 

“Hij heeft toch in het buitenland gewerkt vroeger? Was dat niet in 

Nederland? Gina, ga jij de oude Gianni eens halen. Hij woont een paar 

huizen verderop. Vraag maar bij de slager die daar buiten staat waar je 

moet zijn. Zeg maar dat ik hem op een ijsje wil trakteren. Dan komt hij 

wel.” 

Nog geen paar minuten later komt Gina weer teruglopen met naast haar 

een oud, krom mannetje met wit haar en witte stoppels. Hij lijkt wel zin 

in een ijsje te hebben, want zijn dunne beentjes huppelen zo snel ze 

kunnen in de richting van de ijssalon. 

“Gianni, ga zitten. Waar heb jij vroeger gewoond?” 

Gianni wenkt nog voor hij zit naar de jonge serveerster. Ze kennen hem 

hier goed. Als hij wat geld heeft of als iemand zo goed is hem te uit te 

nodigen, is hij hier maar wat graag klant. Met de mouw van zijn bevlekte 

trui veegt hij zijn mond af. Deze Antonio kent hij wel. Hij heeft over 

hem gehoord. Dat hij voor rijke zakenlui werkt en goed geld verdient. 

“Gewoond? Zeg maar gewerkt. Niks als werken deed ik daar. Werken, 

werken en nog eens werken. En waarvoor? Niks heb ik eraan 

overgehouden. Helemaal niks. Mijn vrouw is hier gestorven toen ik daar 

aan het werk was. Mijn kinderen zijn me afgenomen.” 

Even heeft hij er bijna spijt van dat hij naar de ijssalon is gekomen. 

Waarom moeten ze nou naar vroeger vragen? Maar als de serveerster 
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naast hem komt staan om zijn bestelling op te nemen is hij alweer 

vrolijk. 

“Waar was dat, Gianni?” vraagt Antonio nog maar eens. 

“Nederland. Daar was dat. Ik wil graag zo’n dubbele wafel gevuld met 

slagroom. En een groot glas met fruit, chocoladesaus en een koekje. Vier 

…” 

Hij kijkt even naar Antonio’s fraaie pak. 

“… nee, vijf bolletjes ijs. Aardbei, caramel, vanille, pistache en banaan.” 

“Dus jij spreekt Nederlands?” 

Gianni knikt trots. 

“Gianni, dan wil ik dat jij voor mij tolkt. Dit hier is Binno, uit 

Nederland. Ik wil dat je hem vertelt hoe dankbaar ik hem ben dat hij het 

leven van mijn kleine neefje Alfredo heeft gered.” 

Gianni begint nu een beetje zenuwachtig in zijn stoel heen en weer te 

schuiven. 

“Eh, maar het is zo lang geleden. Ik weet niet of ik het nog kan.” 

“Geeft niet, Gianni. Je hoeft het niet perfect te doen.Als hij je maar 

begrijpt.” 

Gianni wrijft door zijn stoppelbaard en knikt dan weer. “Ik zal het 

proberen.” 

“Jai iek …,” begint Gianni stamelend. “Antonio …” Hij wijst naar 

Antonio. “Antonio blai dat Alfredo leef gered.” 

Enigszins hulpeloos omdat hij niet zeker weet of hij gezegd heeft wat hij 

wilde zeggen, kijkt Gianni Binno aan. 

Binno lacht en kijkt begrijpend naar Antonio. 

“Ah,” zegt Gianni opgelucht, terwijl hij vol trots naar Antonio kijkt. 

Haha, hij zal straks het gesprek van het dorp zijn. Hij, de arme, oude 

dwaas, die geen nut meer heeft, spreekt vreemde talen en tolkt voor 

belangrijke mensen. Straks zullen ze hem hier met andere ogen zien. 

Misschien gaat hij wel vaker gevraagd worden om te tolken. Hij zal 

respect krijgen in het dorp. 

“Zeg maar dat ik het graag heb gedaan,” zegt Binno beleefd. 

Gianni lacht. Het is nog makkelijker dan hij dacht om het te verstaan. 

Het woord graag kent hij maar al te goed. Hij had geleerd dat als iemand 

in Nederland hem vroeg of hij nog een kop koffie wilde, of een glas bier 

of een ijsje, hij altijd graag moest zeggen. 

“Binno zegt dat hij graag levens redt,” vertaalt hij aan Antonio. 

Antonio vindt het een ietwat vreemd antwoord, maar wie weet of het 

jongetje niet al eerder iemand heeft gered. 

“Vraag hem hoe ik mijn enorme dank voor hem kan uitdrukken.” 
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Als Gianni’s ijs voor hem op tafel wordt gezet, is hij even helemaal 

afgeleid, zodat Antonio zijn vraag moet herhalen. Hij neemt snel een 

hap. Had hij geweten wat hij moest presteren voor zijn ijs, dan had hij 

tien bolletjes genomen. 

“Antonio jij danken. Hoe?” 

Binno wuift beschaamd met zijn handen. “Hoeft niet.” 

Gianni wil Binno’s woorden vertalen, maar Antonio begrijpt het gebaar 

ook zo. 

“Zeg hem dat hij kan vragen wat hij wil.” 

“Jij vragen alles.” 

Binno denkt na. Alles? Mag hij alles vragen? 

“Ik wil vluchten.” 

Gianni begrijpt het niet. 

“Vluchten,” herhaalt Binno weer. “Weglopen. Van mijn vader. Mijn 

vader mishandelt mij. Hij slaat mij. En hij heeft mijn moeder vermoord.” 

Dit heeft Gianni begrepen. 

Als Antonio hoort wat Binno heeft gezegd, is hij een moment stil. Hij 

kijkt Gianni wantrouwig aan. 

“Weet je zeker dat hij dat heeft gezegd?” 

Binno weet dat hij nu alles moet inzetten. Hij trekt zijn broek een stuk 

naar beneden en laat zijn lege scrotum zien. 

“Dit heeft mijn papa gedaan.” 

Iedereen aan tafel schrikt van dit beeld. 

“Madre di Dio,” zegt Sophia, terwijl ze een kruis slaat. “Die man is de 

duivel. Je moet hem helpen, Antonio.”  

Antonio had niet verwacht dat Binno zoveel van hem zou vragen. Als hij 

Binno helpt vluchten, betekent dat dat Antonio zijn opdracht Binno te 

bewaken verzaakt. Hij heeft nog nooit gefaald in zijn werk. Dit kan hem 

zijn baan kosten. Als het bureau hoort dat hij een klein, geestelijk 

gehandicapt jongetje heeft laten ontsnappen, zal hij ter verantwoording 

geroepen worden. Hoe kan hij zeggen dat hij Binno bewust heeft helpen 

vluchten. De klant is koning. En de klant is de heer Veldermaat. Niet zijn 

zoon. Maar Binno heeft Alfredo’s leven gered en Antonio heeft zijn 

woord gegeven dat Binno alles mag vragen van hem als tegenprestatie. 

Bovendien wordt het kind gruwelijk mishandeld door Veldermaat. En als 

het waar is wat Binno zegt, heeft deze man daarbij de moeder van het 

kind vermoord. Wat Antonio kan begrijpen is dat een man een misdaad 

pleegt tegenover andere mannen. Als het niet op een laffe manier 

gebeurt. Maar geen man zou een kind of een vrouw mogen mishandelen 
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of vermoorden. Nee, hij zal zijn woord niet breken. Hij legt een hand op 

zijn borst en knikt in de richting van Binno. 

“Zeg hem dat ik hem zal helpen.” 

Sophia zucht. Misschien is haar man toch maar beter af als timmerman.  

 

83 

 

Barend rijdt zijn auto langzaam omhoog over de steile bergweg. Hij 

passeert twee wielrenners, die slingerend de hoogte bevechten. In zijn 

achteruitkijkspiegel ziet Barend hoe zwaar het hun moet vallen. Twee 

rode hoofden druipen van het zweet. De benen van de fietsers willen 

opgeven. Maar ze worstelen verder. Hij kent ze, deze types die hun 

voldoening halen uit het verleggen van hun fysieke grenzen. Zelf heeft 

hij nooit enige bevrediging uit sportieve activiteiten gehaald. Hij traint 

zijn lichaam wel in de Shape. Maar zijn doel is kracht en conditie op te 

bouwen en er uit te zien zoals hij er uitziet. Het gaat hem niet om de 

prestatie van elke keer meer gewicht te trekken of te duwen dan de 

vorige keer. 

Een eind verder, een stukje voor de smalle bergweg een scherpe bocht 

maakt, zet Barend zijn auto stil in een klein inhammetje in de weg. Hij 

wacht rustig tot de wielrenners zijn achteruitkijkspiegel weer 

binnenrijden. Ze hebben nog niet opgegeven. Ze houden vol. Het 

arriveren op de top zal hun overwinning op zichzelf zijn, hun beloning. 

Barend ruikt letterlijk het zweet als de eerste van de twee zijn open 

raampje passeert. Als de tweede hem tien tellen later wil voorbijrijden, 

geeft Barend langzaam gas en rijdt hij weg uit de inham. De wielrenner 

wordt door dit manoeuvre naar het midden van de weg gedrongen. Boos 

kijkt hij opzij. Maar Barend toont hem een brede lach en een 

omhooggestoken duim. 

“Kom op, zet ‘m op jongen,” zegt hij in smetteloos Italiaans. 

Als een boer die kiespijn heeft, lacht de wielrenner terug. Waarschijnlijk 

zo’n idioot van een fan die tijdens wielerkoersen midden op de weg gaat 

staan, waardoor racers vallen en de koers verliezen. Zelfs hier in de rust 

van de Italiaanse bergen heb je ze blijkbaar. De wielrenner wenkt Barend 

dat hij door moet rijden, zodat hij de binnenbocht langs de berg kan 

nemen. Maar Barend houdt gelijk tempo met de fietser. 

Nogmaals wenkt de wielrenner. Dit keer heftiger en kwader. Hij komt nu 

gevaarlijk dicht bij de bocht. Hij wil niet stoppen, want hij moet de berg 

in één keer halen en hij kan niet eventjes een voet aan de grond zetten, 

want zijn voeten zitten vastgegespt aan de pedalen. Langzamer kan hij 
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ook niet, want dan valt hij om. Dus wijkt hij steeds meer uit naar de 

afgrond die naast de weg gaapt terwijl hij de bocht ingaat. Wat wil deze 

maniak, vraagt hij zich in paniek af. Als er een auto van de andere kant 

de bocht om komt, wordt hij overhoop gereden. Wil deze gek hem in het 

ravijn rijden? 

Barend rijdt langzaam rechtdoor, tot de wielrenner in of over de lage 

reling, die de weg scheidt van het ravijn, geduwd dreigt te raken. Net 

voordat dit kan gebeuren, laat de man zich met zijn fiets tegen de grond 

vallen. Scheldend probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat zijn 

schoengespen los te maken. Als hij omhoog wil krabbelen, staat Barend 

naast hem. Hij strekt zijn arm uit om de wielrenner omhoog te helpen, 

alsof het een ongelukje was dat hij hem tegen de reling reed. Als de 

wielrenner Barends hand pakt, geeft Barend een flinke ruk waardoor de 

man ineens op zijn voeten staat. Maar in plaats van zich te 

verontschuldigen, bukt Barend zich, hij pakt de lichtgewicht racefiets op 

van de weg, tilt hem boven zijn hoofd en gooit hem met een enorme 

zwaai ver het ravijn in. 

“Verdammte Scheisse, was soll das, du Arschloch?” roept de nu withete 

wielrenner, die uit Duitsland blijkt te komen. 

Maar Barend draait zijn rug naar hem toe. De koploper in het fietsduel 

heeft ondertussen zijn maat gemist en is verontrust over diens 

afwezigheid weer afgedaald. Als Barend de man in het vizier krijgt, 

loopt hij hem rustig tegemoet. 

“Hans, pass auf, dieser Verrückte hat …,” wil zijn maat hem 

waarschuwen, maar Barend heeft de nieuwkomer al met fiets en al tegen 

de grond gegooid. 

Het gezicht van de wielrenner vertrekt van pijn als hij zijn knie vastpakt. 

“Aaaaah, ich habe mein Bein gebrochen. Wolfgang, hilf’ mir, aaahh, 

verdammt das tut weh.” 

Barend trekt zich niets aan van de verwondingen van de man op de 

grond. Hij gespt diens voeten los, haalt de racefiets onder hem vandaan 

en slingert de fiets over de reling, de andere fiets achterna. Dan loopt hij 

rustig naar zijn auto, hij stapt in en rijdt de bocht om, uit het zicht van de 

twee Duitsers. 

 

84 

  

Over een paar uurtjes al zullen Barend en Binno Italië verlaten hebben. 

Barend heeft alles geregeld. Binno weet nog van niets. China zal hem 

bevallen. Zogauw Barend terug is, zullen ze richting vliegveld 
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vertrekken. Zijn spullen zijn al gepakt. De paar kleertjes van Binno in 

een koffer en weg zijn ze. 

Barend zet zijn auto voor de villa neer. Hij loopt naar binnen en roept 

Binno. Geen antwoord. Hij vraagt de huishoudster die hij voor de duur 

van hun verblijf in de villa heeft ingehuurd. 

“Antonio heeft wat?” Woedend kijkt Barend haar aan. “Waar woont die 

zus?” 

Hij stormt het huis uit en springt in zijn auto. Fuck! De politie zal straks 

naar degene zoeken die die twee verdomde Duitsers heeft belaagd. 

Barend had zich juist onaantastbaar gewaand, omdat hij allang het land 

zou hebben verlaten tegen de tijd dat de politie hem ook maar op het 

spoor zou zijn gekomen. Nu loopt hij gevaar zijn vliegtuig te missen en 

erger nog, gepakt te worden. Als hij die Antonio in zijn handen krijgt, 

zal hij hem leren. 

 

Antonio beduidt Binno alvast in te stappen. “Ik moet nog een paar 

telefoontjes plegen.” Hij houdt zijn duim bij zijn oor en zijn pink bij zijn 

mond. 

Binno knikt. Het duurt niet lang of Antonio is alweer terug. Binno had 

Antonio laten weten dat hij terug naar Brussel wilde en Antonio had op 

zijn beurt gezegd dat hij Binno op een vliegtuig daar naartoe zou zetten. 

In Brussel zou een kennis van Antonio Binno afhalen en hem brengen 

waar hij naartoe wilde. 

Gelukkig heeft Antonio in zijn werk waardevolle contacten opgebouwd 

en goeie wegen leren kennen om mensen razendsnel uit bepaalde 

situaties en van bepaalde plekken weg te krijgen. Of die contacten hem 

trouw blijven en de wegen voor hem open blijven nadat bekend is 

geworden wat hij gedaan heeft, weet hij niet. Maar dit is een erezaak. 

Wie dat niet begrijpt, is geen echte man. Antonio weet dat een mans eer 

hem veel kan kosten. Ach, misschien kan Eduardo hem wel een baantje 

bezorgen als schilder. Een grijns tekent zich af rond zijn mond. 

 

Als Barend eindelijk, na een paar keer verkeerd gereden te zijn, het huis 

van Sophia heeft gevonden, blijkt niemand aanwezig te zijn. 

“Ze zijn naar het dorp vertrokken,” informeert hem een buurvrouw, die 

nieuwsgierig uit haar raam hangt.  

Antonio wist dat Barend deze kant op zou komen. Hij heeft Sophia en de 

kinderen naar vrienden gestuurd, zodat Barend hen niet kan dwingen te 

vertellen waar Antonio met Binno naartoe is. 
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“En denk eraan,” had Antonio tegen Gianni gezegd, “jij vertoont je 

vandaag niet meer op straat. Je weet wat deze man zijn kind heeft 

aangedaan. Als hij jou te pakken krijgt en hij hoort dat jij mij geholpen 

hebt hem te laten vluchten, hakt hij zo je kop eraf.” 

Gianni was meteen naar huis vertrokken. Hij was met kleren en al onder 

de dekens van zijn bed gekropen en had besloten er de eerste twee dagen 

niet meer uit te komen. 

“Ik weet van niets,” krijgt Barend op elke vraag te horen die hij in het 

dorp stelt. Ze weten wel beter dan informatie te geven over die Antonio 

die werkt voor louche zakenlui. Barend is razend. Hier klopt iets niet. 

Als die vervloekte Antonio zomaar een dagje uit was gaan rijden met 

Binno, zou er een spoor van hem te vinden moeten zijn. De buurvrouw 

van Antonio’s zus wist dat ze naar het dorp waren gegaan. Waarom weet 

hier in het dorp dan niemand waar ze zijn? 

Barend besluit terug te gaan naar het huis van Sophia, maar wanneer hij 

daar na een half uur wachten nog niemand terug ziet komen, rijdt hij 

terug naar de villa. Hij is echter nog niet halverwege of hij verandert van 

gedachten. Binno moet Antonio zo ver hebben gekregen hem te helpen 

vluchten. Het kan niet anders. Barend keert en neemt even verderop de 

weg die hem naar het dichtstbijzijnde vliegveld zal brengen. 

 

Antonio kijkt hoe de wielen van het vliegtuig de startbaan loslaten en 

even later in de buik verdwijnen. Zijn taak zit erop. Nu zal hij naar het 

bureau moeten om uitleg te geven en te hopen dat ze hem zullen 

begrijpen. 

Hij draait zich om en krijgt ineens geheel onverwacht een vuistslag in 

zijn gezicht die hem tegen de vloer slaat. Barend grijpt Antonio bij zijn 

revers en hijst hem op zijn voeten. “Waar heb je mijn zoon naartoe 

gestuurd?” 

Antonio veegt het bloed van zijn lip en zwijgt. Nogmaals slaat Barend 

Antonio in het gezicht. Maar dit keer blijft Antonio staan. 

“Een man die zijn kind mishandelt, is het allerlaagste van het 

allerlaagste. Als je mij nog één keer probeert te slaan, vermoord ik je.” 

Barend denkt na. Deze Italiaan zal niets loslaten. Niet hier en nu. Op 

welke vlucht heeft hij Binno gezet? Brussel? Nederland? Binno zal zelf 

naar Brussel willen. In Nederland kent hij niemand meer. In Brussel 

heeft hij die vrienden die hem met zijn operaties willen helpen. Barend 

loopt meteen naar de infobalie. Hij haalt de twee vliegtickets naar China 

uit zijn binnenzak. 



 280 

“Ik wil deze tickets ruilen voor een ticket naar Brussel. Ik wil mee met 

de allereerste vlucht. Als er geen plaats meer is, koop ik wel een andere 

passagier uit.” 

In de vertrekhal haalt Barend zijn mobiele telefoon uit zijn zak. De 

detectives die Binno in Brussel al eerder hebben opgespoord, krijgen een 

nieuwe klus. Ze moeten naar het vliegveld gaan en Binno 

onderscheppen. Barend neemt aan dat Antonio voor opvang heeft 

gezorgd. Zo’n klein kind kun je niet alleen op een vliegveld laten staan. 

Dat moet hij Antonio nageven; hij heeft alles razendsnel weten te 

regelen. In ieder geval wil Barend niet dat Binno z’n vrienden bereikt.   

 

85 
 

De mooie Angelina loopt de aankomsthal van het vliegveld binnen. Haar 

halflange zwarte haar hangt glanzend boven haar strakke zwarte 

mantelpakje. Mannen staren haar na. Automatisch en onopvallend 

scannen haar ogen de omgeving af. Ze is niet op zoek naar mannelijk 

contact. Antonio heeft haar een paar uur geleden gebeld en een dringend 

beroep op haar gedaan. Ze kan Antonio niets weigeren. Vijf jaar geleden 

hebben ze een relatie gehad. Deze was zeer heftig, maar helaas te kort. 

Hun werk dreef hen uit elkaar. Angelina is werkzaam in dezelfde 

branche als Antonio. En beiden zijn ze in eerste instantie getrouwd met 

hun werk. Angelina ging voor een zakenman werken die in Brussel 

gehuisvest was. Het had geen zin hun relatie aan te houden. Maar vaak 

nog denkt Angelina aan Antonio.  

Het valt de vrouwelijke bodyguard niet moeilijk haar nieuwe protegé te 

herkennen. Ze ziet het kleine jongetje met het syndroom meteen als hij 

de schuifdeuren passeert. Een vriendelijke stewardess houdt zijn hand 

vast en praat tegen hem. Angelina kijkt om zich heen. Antonio had nog 

een tweede keer gebeld. Hij had verteld dat het waarschijnlijk was dat 

Binno’s vader wist dat Binno op deze vlucht zat en dat hij mensen in 

Brussel de opdracht had gegeven het jongetje voor hem vast te houden. 

Angelina had Binno’s verhaal gehoord en was geenszins van plan het 

jongetje terug aan zijn vader over te leveren. 

“Dag, Binno. Ik ben Angelina. Antonio heeft me gevraagd jou hier op te 

halen. Hij heeft me verteld dat je het leven van zijn neefje Alfredo hebt 

gered, zodat je weet dat ik niet door je vader ben gestuurd maar door 

Antonio.” 

“Ga jij me naar Marieke brengen?” vraagt Binno. Het lijkt hem een 

aardige mevrouw. 
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“Jij moet me vertellen waar die Marieke woont en dan zal ik je met haar 

samenbrengen. Ik weet niet of we er meteen naartoe kunnen. Je vader 

weet waarschijnlijk dat je hier in Brussel bent, dus hij zal ook weten 

waar je naartoe wilt.” 

“Dank je wel,” zegt Binno tegen de vriendelijke stewardess, die hem een 

hand geeft en hem veel plezier in Brussel toewenst. 

Vanuit haar ooghoeken heeft Angelina gezien dat iemand meer dan 

geïnteresseerd in haar ontmoeting met Binno is. De man doet 

onopvallend, maar de professionele bodyguard pikt hem er zo uit. 

Normale mensen doen niet onopvallend, ze zijn het gewoon. 

Angelina loodst Binno mee tussen de mensen door naar de lift die hen 

naar de parkeergarage brengt. 

“Als er wat gebeurt en je komt er alleen voor te staan, maak je dan zo 

snel mogelijk uit de voeten, Binno.” 

Binno kijkt haar bezorgd aan. 

“Hier is mijn mobiele telefoon. Weet je daarmee om te gaan? Als we 

elkaar kwijtraken, bel ik je hierop en dan haal ik je weer op. Als er 

gebeld wordt, druk je op de knop met het groene hoorntje. Dan kun je 

me horen. Waar je ook maar bent. Ik geef je ook nog een 

telefoonnummer.” 

Ze geeft Binno een kaartje van een collega waar ze mee samenwerkt. 

“Als ik jou niet binnen een uur bel, bel jij dit nummer. De man die je aan 

de lijn krijgt, zal je helpen als je zegt dat ik je dit nummer heb gegeven. 

Begrijp je dit allemaal, Binno?” 

Angelina stopt een moment om Binno aan te kijken en te zien of hij het 

inderdaad heeft begrepen. “Goed.” 

Als Angelina en Binno vlak bij Angelina’s auto zijn, duikt ineens de 

man op die hen eerder had gadegeslagen. 

“Ik weet niet wie je bent,” zegt de man rustig. “Maar je weet vast dat de 

vader van deze jongen onderweg hiernaartoe is en hij verwacht zijn 

zoontje te zien als hij aankomt.” 

Binno trekt helemaal wit weg. Is zijn vader onderweg? Angelina ziet 

meteen dat de man privé-detective is. Ze is in haar beroep dit soort 

snuffelaars wel vaker tegengekomen. Angelina houdt haar hand in de 

zak van haar jasje op het kleine maar efficiënte pistooltje dat ze daar 

altijd paraat heeft. Met haar andere hand wil ze Binno ter bescherming 

achter zich duwen, maar Binno is zo geschrokken van de opmerking dat 

zijn vader eraan komt, dat hij niet afwacht hoe de confrontatie tussen de 

vrouw en de man afloopt. Hij rent zo hard hij kan weg, tussen de auto’s 

door. Hij ziet niet dat Angelina de man die hem naar zijn vader wil 
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brengen een rake klap tegen zijn kaak geeft, waardoor deze via de 

motorkap van een geparkeerde auto de grond op rolt. Angelina rent 

achter Binno aan, maar hij weet de garagelift binnen te glippen net 

voordat deze zich sluit.  

Binno kijkt niet waar hij heen moet. Hij begint gewoon te rennen als hij 

de lift verlaat. Ze mogen hem niet te pakken krijgen. Hij botst tegen 

mensen op, maar hij rent door. Ergens moet hij bij een uitgang uitkomen. 

Hij ziet een glazen façade. Daar moet de uitgang zijn. Ja, hij ziet een 

deur. Mensen lopen naar binnen door de deur als deze openschuift. 

Binno rent er naartoe en staat buiten. Hij kijkt links en rechts. Ook hier 

staan overal auto’s geparkeerd. Mensen laden koffers in en uit. Ineens 

voelt hij de telefoon in zijn zak trillen. 

“Tuut, tuut, teruut…” Binno hoort de melodie. Hij haalt het ding uit zijn 

zak en bekijkt het. Dan gooit hij het met een zwaai de straat op. Een auto 

die net komt aanrijden, rijdt eroverheen en maakt een einde aan de 

melodie. Binno heeft geen zin meer met iemand mee te gaan. Hij 

vertrouwt niemand meer. Hij moet hier weg voordat zijn vader komt. 

 

“Ik ga even de auto wegzetten. Blijf hier maar staan.” 

De man heeft met zijn vrouw hun jonge zoon naar het vliegveld 

gebracht. De jongen gaat studeren, helemaal in het verre Amerika. De 

man zet de koffer en de tas van zijn zoon op de stoep neer. Binno ziet het 

kofferdeksel van de auto openstaan en hij ziet dat er een deken achterin 

ligt. Hij denkt niet lang na. Snel kruipt hij in de auto onder de deken. De 

man loopt terug naar de auto en duwt zonder nog in de kofferbak te 

kijken de klep dicht. 

Het duurt lang eer de man en zijn vrouw terug komen. In het begin vindt 

Binno het vreselijk eng. Af en toe meent hij de voetstappen van zijn 

vader te herkennen. Hij verwacht dan elk moment de kofferdeksel te zien 

opengaan en de sterke hand van zijn vader te voelen, die hem met één 

ruk uit de auto sleurt. Maar al snel verandert de spanning in 

vermoeidheid en valt hij in slaap. 

Binno wordt wakker als de auto van het echtpaar al een eind op weg is. 

De man is gelukkig een rustige chauffeur. Plotseling voelt Binno echter 

hoe de auto stopt en hoe de motor wordt uitgezet. Hij hoort hoe de 

deuren van de auto open gaan en weer dicht. Zijn hart bonkt. Als het 

koffer open gaat, moet hij er als een duiveltje uit een doosje uitspringen 

zodat niemand hem kan grijpen. Maar het duurt maar en duurt maar. 

Binno wordt ongerust. Misschien komen ze wel helemaal niet meer terug 

vandaag. Misschien moet hij hier wel dagen lang blijven liggen. Als hij 
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bijna de hoop heeft opgegeven, hoort hij hoe een sleutel vlakbij in een 

slot gestoken wordt. 

Hij ziet twee verbaasde gezichten achter een paar plastic zakken met 

boodschappen. Zo snel hij kan, springt hij naar buiten. 

Het echtpaar is totaal overrompeld door het mongooltje in hun achterbak 

en staart Binno met open mond na terwijl hij er vandoor rent. Een 

moment lang denkt hij dat hij weer terug is op de parkeerplaats van het 

vliegveld, maar dan ziet hij het uithangbord op de gevel van de grote 

supermarché. Hij blijft hijgend stil staan. Hij is ontsnapt. Ja, het kan niet 

anders. Hij is weer alleen in Brussel. Binno kijkt om zich heen. Wat nu? 

 

86 

 

“Ik had best wel naar China gewild. Daar eten ze honden en katten, weet 

je dat? En ze zeggen hatsjitsjungtsjongtsjang.” 

Binno kijkt zusje geïrriteerd aan. Ze zwerven nu alweer drie dagen over 

straat. Binno heeft het niet aangedurfd naar Mariekes huis te gaan. Zijn 

vader zal er vast op hem wachten of iemand op de uitkijk hebben. Hij 

heeft geen idee hoe hij uit deze misère moet komen. Misschien moet hij 

maar gewoon op straat blijven leven. Misschien is dat zijn lot. Hij wordt 

al steeds handiger in eten vinden en bedelen om geld. Als er politie in 

zicht is, verstopt hij zich snel. Wie weet wie zijn vader allemaal heeft 

ingeschakeld om hem op te sporen. Binno weet dat zijn vader erg 

machtig is. Maar één ding weet hij nog zekerder; hij gaat niet meer terug 

naar hem.  

Het begint Binno zelfs steeds minder te interesseren hoe hij eruit ziet. 

Wat maakt het hem uit hoe de mensen nog naar hem kijken. Als ze hem 

maar een paar cent in zijn hand stoppen als hij erom vraagt. Hij heeft in 

feite het idee dat hij meer geld krijgt door zijn uiterlijk dan de andere 

zwervers die hij zo langs de straten ziet bedelen. Ze kunnen verdomme 

allemaal de pot op. 

“Hou je snater, zusje. Anders eet ik jou op. En trouwens, niemand zegt 

hatsjitsjungtsjongtsjang. Zelfs geen chinees.” 

“Nounou,” antwoordt zusje beledigd, “zijn wij effe gezellig vandaag.” 

Zusje heeft gelijk. Binno heeft vandaag geen goeie zin. Hij heeft 

vannacht slecht geslapen. Nare dromen bleven hem plagen tot in de 

ochtend. Toen is hij opgestaan en is hij maar weer begonnen aan zijn 

tocht door de stad, die hij ondertussen steeds beter begint te kennen. Hij 

verdwaalt al niet zo vaak meer en begint zelfs een paar plekjes te kennen 

waar hij wat te eten kan vinden en nachtplekken om droog en redelijk 
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veilig en behaaglijk te slapen. In het begin werd hij nog een keer herkend 

als de jongen van de poster. Maar sinds hij een trui aan heeft die hij heeft 

gevonden met een capuchon die hij over zijn hoofd trekt en sinds hij 

steeds smoezeliger in z’n gezicht wordt, verdwijnt hij onder het uiterlijk 

van een zwervertje. 

Zusje is twee dagen geleden opgedoken en sindsdien niet meer van 

Binno’s zijde geweken. Hoewel Binno moppert op zusje, is hij blij dat 

hij niet helemaal alleen is. Zusje kan best irritant zijn, maar ze vrolijkt 

hem ook op. Af en toe vraagt Binno zich af of het wel een goed teken is 

dat ze bij hem is. En nu is ze er zelfs al dagen en nachten aan één stuk. 

Zo lang is ze nog nooit gebleven. Hij weet dat zusje eigenlijk alleen in 

zijn hoofd bestaat. Dat andere mensen haar niet kunnen zien. Zou dat 

betekenen dat hij gek is? En dat hij momenteel zelfs nog gekker aan het 

worden is omdat ze niet meer verdwijnt? Ach, wat geeft het? Zusje is 

zijn enige vriend. Alle andere mensen willen hem pijn doen of verlaten 

hem toch weer. 

“Ik hou best wel van je, zusje,” bromt Binno een beetje onverstaanbaar. 

“Ik toch ook van jou, Binno,” antwoordt zusje vrolijk terug. “Zullen we 

wat jatten?” 

Binno aarzelt. “Wat dan?” 

“Eeeeeeeen fiets,” bedenkt zusje. “Dan hoeven we niet meer te lopen. 

Dan fietsen we door Brussel.” 

“Da’s te moeilijk,” zegt Binno beslist. “Alle fietsen staan op slot. En uit 

de winkel lukt het niet.” 

“Dan een paar kussens. Om op te slapen. Lekker zacht, joh.” 

Binno knikt. Dat zou wel lekker zijn. 

“Goed. Dan gaan we naar die grote winkel waar ze alles hebben. Als we 

allebei eentje onder onze trui verstoppen, lopen we er zo mee de winkel 

uit.” 

Zusje giechelt. Ze houdt wel van jatten. 

 

“We moeten naar de beddenafdeling. Dat is vast boven. We nemen de 

roltrap.” 

Binno stapt gelijk op de rollende tredes en zusje volgt. Als ze op de 

eerste etage aankomen, zien ze  alleen keukengerei en lampen. 

“We gaan nog een hoger.” 

Op de tweede etage besluiten Binno en zusje maar eens te gaan 

rondkijken. Ze struinen er langs etalagepoppen en rekken met kleding. 

Ze zien wel pyjama’s en ochtendjassen in de rekken hangen, maar er 

staan nergens bedden. 
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“Ik zie scheel van de honger. Kunnen we niet ergens wat te eten jatten?” 

Binno wrijft over zijn buik bij de woorden van zusje. Ze heeft gelijk. Ze 

hebben alweer te lang niets gegeten. Hij begint zich zwak te voelen. En 

wat moeten ze ook met zo’n stom kussen? Het hele idee was stom. Alsof 

ze de hele dag door Brussel trekken met een kussen onder hun arm. En 

als ze het ergens achter laten, zal een andere zwerver het jatten. 

Binno kijkt om zich heen. “Ze hebben hier vast ergens een plek waar ze 

eten verkopen. We gaan op zoek.”  

Als Binno dwars door de lingerieafdeling loopt, stoot hij per ongeluk 

met zijn arm een blauw setje lingerie van het rek. Zonder om te zien wil 

hij verder lopen, maar als het setje op de grond valt, hoort hij “au!”. 

Binno draait zich verbaasd om en staat met open mond te kijken hoe het 

slipje en de beha ineens in de lucht beginnen te zweven en rond gaan 

staan alsof zich een persoon binnenin bevindt. En plop!, er verschijnt in 

de lucht boven de beha een bloedrode mond. 

“Allee Binnoke jongen, waar zijn uw manieren? Zomaar een dame op de 

grond stoten.” 

Binno herkent haar. Dat is één van de drie modellen die op het witte 

eiland waren. Hij wrijft zich in zijn ogen. Maar dat was een droom. En 

nu is hij wakker. 

“Desiree, Dionne. Komt eens. Ons Binnoke is terug.” 

Binno ziet hoe uit het rek met rode lingerie een rood setje tevoorschijn 

komt en uit het rek met zwarte een zwart. Boven het rode setje zweven 

twee paar rode wimpers en naast het zwarte aan weerszijde vijf rode 

nagels. 

“Tsjonge, Chantal, wat ziet hij eruit,” zegt het zwarte setje, terwijl ze 

haar nagels op haar heupen zet en waarschijnlijk haar hoofd misprijzend 

scheef houdt. “Als ze dit soort smerige kinderen langs de rekken laten 

lopen, wordt al die schone lingerie toch vies.” 

Binno begrijpt er niets van. Wordt hij nu helemaal gek? 

“Nee hoor, Binno, lieve jongen,” reageert het rode setje op de 

opmerkingen van het zwarte setje, terwijl ze met haar oogloze wimpers 

knippert, “Dionne maakt maar een grapje. Wij zijn hartstikke blij u te 

zien. Wij hingen en hingen hier maar in deze stomme tweederangs 

winkel en we verveelden ons rot. Ze hadden ons op zijn minst in een 

chique lingeriezaak kunnen hangen. Maar dankzij u, Binno, zijn we in 

ieder geval weer lekker gevuld. Nietwaar, meiden?” 

“Wat u zegt.” 
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Binno ziet hoe de rode nagels van Dionne haar beha stevig van onderen 

vastpakken en een stukje omhoog duwen. Op die actie moeten alledrie 

de meiden hartelijk lachen. 

Binno vindt het echter niet erg leuk. “Maar waarom zijn jullie nog 

onzichtbaar? Waarom zijn jullie hier …, ik bedoel …?” 

Zusje stoot Binno aan. “Als ik later groot ben, draag ik niet dat soort 

stomme dingen. Ik draag gewone onderbroeken. Gaan we nog wat te 

eten zoeken?” 

“Oh ja, ik lust wel een magere salade,” antwoordt het blauwe setje alsof 

zusje het tegen haar had. 

“Het eten is hier vast niet lekker of het heeft teveel calorieën,” moppert 

de zwarte lingerie. 

“Jullie gaan toch niet met mij mee?” vraagt Binno bezorgd. Hij moet er 

niet aan denken dat die drie onzichtbare kletstantes achter hem aan 

huppelen. Hoe ziet dat er nou uit? 

“Natuurlijk gaan wij met u mee, Binno. Wij zijn uw vriendinnekes, weet 

ge nog? Van bij de fotoshoot. Waar gij gaat, gaan wij ook.” 

Binno zucht. Misschien moet hij eens goed op zijn hoofd vallen. Dat 

helpt mogelijk om ze kwijt te raken. 

Op de hele etage zoeken Binno en zijn gezelschap naar het cafetaria, 

maar ze vinden niets. 

“Het moet nog een etage hoger zijn.” Binno loopt de roltrap op en kijkt 

om hoe zusje en drie lingeriesetjes met een paar losse lichaamsdelen 

hem volgen. Wat een absurde parade. Als de mensen konden zien wat hij 

ziet, zouden ze een raar gezicht trekken.  

“Foodcorner,” leest Binno op een bord nabij de roltrap. “Misschien is het 

dat wel. Er staat een tekening van een bord en een mes en een vork bij.” 

In de verte ziet hij inderdaad mensen aan tafeltjes zitten. Hopelijk lukt 

het om wat eten weg te snaaien zonder dat hij gepakt wordt. 

“Wat doet gij hier? Mag ik uw geld eens zien, heerschap?” 

Binno voelt een sterke hand in zijn nek. Hij kijkt omhoog en ziet een 

enorme zwarte man in een blauw uniform. De man heeft grote witte 

ogen met zwarte pupillen in een donker gezicht, een hele brede neus en 

een strenge mond waarvan de hoeken naar beneden wijzen. Als de man 

ziet dat Binno het syndroom van Down heeft, gaan zijn mondhoeken 

naar boven. Hij zakt door zijn knieën, zodat zijn grote gezicht op de 

hoogte is van Binno’s gezicht. 

“Het spijt me, jonge vriend. Gij ziet er niet uit alsof ge hier iets kunt 

kopen. Ik breng u terug naar buiten.” 
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Terwijl de man Binno zachtjes naar de lift loodst, schudt hij meewarig 

zijn hoofd. Dat dit soort kinderen nu ook al moet zwerven en stelen. Het 

is ver gekomen met Brussel. 

“Binno, schop hem voor zijn schenen.” Zusje maakt boksbewegingen 

met haar handen en schopbewegingen met haar voeten. “Durf je wel, 

tegen kleine jongetjes, vuile grote lafaard. Je moet mij eens proberen. 

Nou, kom op dan.” 

Binno moet stiekem lachen om zusjes toeren. Dat kleine meisje tegen die 

enorme bewaker. 

“Belachelijk. Wat is dit voor een tent? Ik ben een topmodel. Hoe durft 

zo’n werkman ons hier buiten te gooien?” Het zwarte setje zwaait met 

haar nagels in de lucht. 

“Ja, als het niet om ons was, zouden ze hier niet eens wat verkopen. Wij 

verkopen deze rotspullen,” moppert het rode setje. “Zonder ons 

modellen geen commercie.” 

“Zullen we allemaal tegelijk op hem springen?” stelt het blauwe setje 

voor. “We overmeesteren hem in de lift. Gij ook, Binno. Als we niet 

samenwerken, redden we het niet.” 

Binno twijfelt. De anderen bestaan toch eigenlijk niet. Of wel? 

“Een, twee, drie!” Voordat Binno kan nadenken, ziet hij hoe zusje zich 

aan het dikke been van de bewaker werpt en haar armen en benen 

eromheen klemt. 

“Ik bijt hem in zijn nek,” roept de mond van Chantal. 

“Ik trek zijn kroeshaar uit zijn hoofd,” roept Dionne, terwijl haar nagels 

in de mans haar vliegen. 

“Ik, eh, ga achter hem op de grond zitten,” roept Desiree en haar 

wimperloze ogen buigen naar de bodem van de lift. “Snel, duw hem over 

me heen, dat hij valt, Binno.”  

Als Binno ziet hoe zijn vrienden de beer van een vent aanvallen, kan hij 

niet anders dan zich net als hen op de bewaker storten. Hij duwt met 

beide handen zo hard hij kan in de forse, geüniformeerd buik. 

“Ja maar, wat doet gij?” De bewaker kijkt zonder dat zijn lichaam 

beweegt onder de druk van de aanval van de vijf vrienden naar beneden. 

En Binno kijkt omhoog naar het donkere gezicht. Hij ziet de nagels van 

Dionne in de mans haar. Hij ziet zusje aan de mans been hangen. Hij ziet 

Chantals lippen in de broek hangen en Desirees lingerie op de grond 

knielen. En hij beseft dat van dat alles de bewaker helemaal niets voelt 

of ziet. Het enige dat de bewaker heeft gevoeld, is de hulpeloze poging 

van Binno de man in zijn eentje omver te duwen. 
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“Hihihi.” Binno moet lachen. Het is zo stom, deze situatie. Die gekke 

onzichtbare vrouwen. Een onzichtbaar zusje. Allemaal in gevecht tegen 

deze beer, zonder dat die iets ervan merkt. En de kleine Binno, die in 

zijn eentje tegen die onverzettelijke buik duwt. 

“Hihihi, hahahahaha.”Binno krijgt de slappe lach en kan niet meer 

ophouden. 

Zusje en de lingeriesetjes bevriezen in hun aanval en kijken Binno 

verbaasd aan. 

“Hahahaha,” lacht nu ook de bewaker met een diepe stem. “Gij zijt een 

vreemd ventje. Maar ik mag u wel. Het is jammer dat ik u op straat moet 

zetten. Hier.” De man grijpt in zijn zak. “Dit zult ge wel kunnen 

gebruiken.” 

Hij overhandigt Binno een biljet van tien euro. 

Met de tranen van het lachen in zijn ogen neemt Binno het geld aan. 

“Dank u wel, meneer.” 

Ondertussen hebben de drie belagers die de bewaker fysiek hebben 

aangevallen, hun prooi losgelaten en ook Desiree staat weer op haar 

voeten. De liftdeuren gaan open en Binno en zijn curieuze gezelschap 

worden naar de uitgang begeleid. 

 

87 

 

“Wij zijn een topteam.” 

Het blauwe setje lacht haar tandenloze mond open. De wimpers knikken 

en de nagels worden in Dionnes zij gezet. 

“We zijn net Charly’s Angels.” 

“Mag ik ook een Charly’s Angel zijn?” 

Binno kijkt om. Daar staat Margaretha in levende lijve voor de etalage 

van de winkel. Zwarte jurk. Wit kanten kraagje. Kort haar en een klein 

beetje slissende uitspraak. 

“Geta!” Binno is zo blij haar weer te zien. “Ik dacht dat je ver weg 

woonde.” 

“Ik ben terug gekomen. Naar mijn kleine Binno.” Geta haalt een 

zakdoekje uit de zak van haar jurk tevoorschijn, spuugt er een beetje op 

en haalt hem over Binno’s wangen, kin en neus. “Je bent helemaal vies. 

Maar goed dat Geta weer terug is.” 

Het doet Binno goed dat er iemand is die even over hem moedert. Binno 

doet zijn ogen dicht en doet een stap naar voren om in Margaretha’s 

zachte, ronde lijf uit te rusten. 
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Maar als hij zijn armen om haar middel wil leggen, voelt hij alleen maar 

lucht. Met een tikje op Binno’s schouder maakt Margaretha kenbaar dat 

ze nu achter hem staat. Teleurgesteld begrijpt Binno dat ook zijn 

dierbare opvoedster slechts in zijn hoofd bestaat. 

“Wat gaan we nu doen?” 

Binno geeft zijn hersenschim geen antwoord. Hoe kunnen ze toch zo 

echt zijn? 

“Berend Botje ging eens varen. Met zijn scheepje naar Zuid-Laren,” 

zingt Geta vrolijk.” 

“De weg was recht, de weg was krom. Berend Botje is een halvegaren,” 

vult zusje baldadig uit eigen repertoire aan. 

Margaretha moet lachen. “Jij bent een ondeugend kind. Dat ziet Geta 

zo.” 

Als Binno Margaretha en zusje ziet lachen om de onnozele woordspeling 

van zusje, wordt hij zelf ook weer een beetje vrolijk. Ze zijn wel gek, 

zijn vrienden. Echt of onecht. Hij vindt ze wel leuk. 

“Hee, daar heb je een reiger.” Zusje wijst omhoog naar de lucht. 

Als Binno naar boven kijkt, ziet hij inderdaad een grijze reiger cirkels in 

de lucht maken. Zou dat …? Binno heeft zijn gedachte nog niet 

afgemaakt of de reiger verandert met een gouden flits in de beschermelf 

met zijn roze vleugels en zijn sprankelende sterrenstaart. De 

lingeriemeiden, Margaretha en zusje staren vol verwondering omhoog. 

“Ooooh, wat prachtig,” zegt Margaretha verrukt. 

“Da’s mijn beschermelf,” zegt Binno trots. “Die helpt me altijd als het 

nodig is.” Hij zwaait naar zijn gouden vriend, die knipoogt en 

terugzwaait. Dan verandert de beschermelf weer in een grijze reiger en 

vliegt hij er met een boog vandoor.  

“Ik weet een bioscoop waar we stiekem naar binnen kunnen, zonder te 

betalen.” 

Binno heeft tijdens een van zijn wandeltochten samen met Amandus een 

bioscoop gezien waar een paar kinderen stiekem door de achterdeur naar 

binnen waren geslopen. Alsof Amandus zelf nog een kind was, had hij 

enthousiast voorgesteld hetzelfde te doen. Hun harten hadden in hun 

kelen geklopt, maar het was gelukt. En toen ze na een machtig mooie 

vechtfilm weer buiten stonden, hadden ze pret voor tien gehad over hun 

boute daad. 

“Kom op, we gaan,” roept zusje, terwijl ze al begint te lopen. 

“Het is die kant op,” merkt Binno op. 

“Kom op, we gaan,” roept zusje weer, terwijl ze honderdtachtig graden 

draait en even kordaat verder marcheert. 
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Gek zijn ze. 

 

“Jullie moeten wat meer aantrekken.” 

Margaretha begrijpt niet hoe de drie lingeriemeiden zo in hun ondergoed 

over straat kunnen lopen. 

“Jullie vatten kou. En dan moet Geta jullie verzorgen. Je moet een broek 

en een trui aantrekken.” 

“Oh, nee hoor, Geta,” antwoordt het rode setje. “Het is hartstikke lekker 

weer.” 

“Ja, en we willen een beetje bruin worden,” vult het zwarte setje aan. 

Binno verbaast zich al niet meer over de setjes. Bruin worden. Dat 

mochten ze willen. 

“Daar in dat steegje. Daar is die deur, waardoor we naar binnen kunnen.” 

De vijf lopen het steegje in. Als Binno aan de deurklink voelt en de deur 

wil opendoen, krijgt hij bijna een hartstilstand van de schrik. “Binno!” 

Met een ruk draait hij zich om. 

“Binno, jongen. Eindelijk, daar ben je. Jongen, wat heb ik je gezocht.” 

Binno ziet de oude Amandus met tranen in zijn ogen en zijn armen 

uitgespreid de steeg in komen lopen. 

“Ik wist dat je ooit hiernaartoe zou komen. Ik heb hier zo vaak op je 

staan wachten.”  

Binno reageert niet. Amandus is toch dood. Althans, dat had zijn vader 

hem verteld. Maar wie weet of die niet heeft gelogen. Binno weet echter 

ondertussen dat hij zijn eigen ogen niet kan geloven. Waarschijnlijk is 

Amandus net zo weinig echt als de anderen die bij hem zijn. Binno blijft 

staan. 

“Binno, jongen. Wat is er? Ken je me niet meer? Zo lang is het toch niet 

geleden.” 

“Ben …?” Binno durft het bijna niet te vragen. Hij wil zo graag dat 

Amandus geen product van zijn verbeelding is. “Ben je echt?” 

“Maar natuurlijk, jongen. Natuurlijk ben ik echt.” 

“Heb ik je dan niet verzonnen?” 

“Mij verzonnen? Hahaha, natuurlijk niet. Mij verzin je niet zomaar.” 

Amandus slaat zich op zijn dikke buik. 

“Zo’n buik verzin je toch niet. Kom hier. Laat me je omhelzen.” 

Amandus buigt zich voorover en geeft Binno een stevige knuffel. 

“Nu komt alles goed. Ik zweer het je. Nu komt alles goed.” 

Binno voelt hoe een brok in zijn keel komt. En ineens houdt hij het niet 

meer. De tranen springen in zijn ogen en zijn adem blijft in het huilen 

steken. “Amandus, ik he-he-heb je zo gemist.” 
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“Ach, kleine Binno toch. Het komt allemaal weer goed.” 

De grote, troostende handen van Amandus wrijven zacht over Binno’s 

smalle ruggetje. 

“Ik blijf voortaan altijd bij je. Nooit laat ik je meer alleen. En we gaan je 

weer gewoon maken. Ja? Wil je dat?” 

Binno knikt. Nu komt alles goed. Amandus gaat hem helpen. Hij zal 

hem nooit meer in de steek laten. Binno snuift zijn tranen naar binnen en 

kijkt Amandus dankbaar aan. 

“En gaan we nu met zijn allen naar de film?” vraagt Amandus, terwijl hij 

Binno’s wangen droog veegt met zijn mouw. 

Binno staart Amandus doodstil aan. 

“Dag Margaretha. Ah ja, en de drie meissies. En zusje. Ik geloof niet dat 

ik jou al eens in het echt gezien heb.” Amandus steekt zijn hand uit om 

zusje te begroeten. 

 

Binno rent en rent. Dit is hem teveel. Hij was zo dolgelukkig dat 

Amandus echt was. En nu blijkt dat ook hij weer een verzinsel van zijn 

gekke hoofd is. Huilend en doodongelukkig rent hij door de straten. 

Amandus had echt moeten zijn! Iemand moet er voor hem zijn! Hij heeft 

iemand nodig. Hij is nog maar een kind. Waarom heeft hij geen vader en 

moeder die van hem houden, zoals alle andere kinderen? Binno stopt en 

loopt schuifelend verder, het hoofd gebogen. Hij voelt zich zo ontzettend 

alleen. 

 

88 

 

“Binno.” 

Binno herkent de stem. Dat is zusje. “Binnooooo.” 

En een of ander stom ondergoedsetje. 

“Binno, blijf toch eens staan. Ik ben de jongste niet meer.” En de valse 

Amandus. 

Koppig loopt Binno door. 

“Binno, jongen.” 

Ze hebben hem ingehaald en lopen nu naast hem. Zusje gaat 

achterwaarts voor Binno lopen en begint gekke grimassen te snijden. 

“Binno, we bedoelen het toch goed. We houden toch allemaal van je. 

Ook al zijn we niet echt. Binno. Blijf staan, zonder gekheid. Ik ben wel 

Amandus. Ook al ben ik niet van vlees en bloed.” 

Binno blijft eindelijk staan. 
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“Wat maakt het uit of we echt zijn? Wij blijven bij je, jongen. We beuren 

je op als het nodig is. We doen leuke dingen met elkaar. We gaan wafels 

eten. Als jij tenminste betaalt, hahaha.” De tuinman kijkt Binno 

vriendelijk aan. “Wij zijn je vrienden. Je hebt ons nodig. En wij jou. 

Goed, we kunnen niet alles. We zijn niet helemaal van deze wereld. 

Maar misschien is onze wereld wel mooier. En jij bent de enige die in 

onze wereld binnen mag. Alle andere mensen sluiten we buiten.” 

Binno kijkt zijn imaginaire vrienden een voor een aan. Misschien heeft 

Amandus gelijk. En misschien past Binno zelf ook wel niet helemaal in 

de echte wereld. Tenslotte is hij ook niet helemaal echt. Zijn tong is niet 

echt. Zijn oogleden zijn niet echt. En wie weet wat er nog allemaal 

onecht aan hem is. In ieder geval zijn hoofd. Binno moet een beetje 

lachen bij die laatste gedachte. 

“Wat zeg je, Binno? Zullen we het met elkaar proberen?” 

Binno knikt. 

“Da’s mooi, jongen. Eh, ik bedoel bloedbroeder. Geef me de vijf.” 

 

“Ik wil dat en dat … en dat en dat. En wat u nog heeft voor tien euro.” 

De eigenaar van de bakkerswinkel kijkt Binno wantrouwig aan. Dat geld 

zal dat schoffie vast gestolen hebben. Maar goed. Wie betaalt, die krijgt. 

Wie is hij om een betalende klant wat te weigeren. Even later stapt 

Binno met een zak vol lekkere dingen de bakkerszaak uit. Hij wil zijn 

lekkernijen delen met zijn vrienden, maar realiseert zich dan dat ze niet 

bestaan. Hoe kunnen ze dan eten? 

“Ik wil die slagroompunt,” roept zusje enthousiast. 

“En ik wil wel de mokkapunt,” zegt Amandus. 

Binno weet niet wat hij moet doen. Zijn vrienden lijken echte honger te 

hebben. Hij kan toch moeilijk alles in zijn eentje opeten, terwijl de 

anderen toekijken. 

“Hier.” Binno overhandigt zusje de slagroompunt. 

“Ja, lekker!” Zusje begint gelijk met veel gesmak te eten. Haar hele toet 

zit onder de slagroom. 

Binno wrijft zich in zijn ogen. 

“En mijn mokkapunt?” 

“Eh, hier.” 

Het duurt niet lang of iedereen is voorzien en iedereen heeft zijn of haar 

tanden in iets hartigs of iets zoets gezet. Als Binno achter zich kijkt, ziet 

hij dat de stoep bezaaid ligt met de lekkernijen die hij in de imaginaire 

handen van zijn vrienden heeft gelegd. Maar wat geeft het? Zijn 

vrienden zijn tevreden en hebben blijkbaar hun buik gevuld met wat hij 
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hun heeft gegeven. Langzaam wandelt het groepje verder door de straten 

van Brussel. 

“Wat doe je daar?” 

Binno kijkt nieuwsgierig toe hoe Amandus in de zak van zijn tuinbroek 

graait, er iets uit haalt en het vervolgens in een scheurtje in de stoep 

neerlegt. Een stukje verder herhaalt Amandus zijn handeling. En weer 

wat verder nog eens. Hij draait zich om en kijkt met een tevreden gezicht 

terug. Alsof het tovenarij betreft, schieten in enkele seconden de mooiste 

bloemen en kleine boompjes uit het trottoir omhoog. 

“Zie je,” zegt Amandus, “dit had ik in het echt nooit gekund. Ik zaai 

overal bloemzaadjes en eikels, kastanjes, noten en pitten om alles een 

stuk mooier te maken. Steden zijn onnatuurlijk, Binno. D’r is gewoon 

niet genoeg natuur in de steden. Maar ik zou geen tuinman zijn als ik 

daar niet wat aan kon veranderen. Hier.” Amandus grijpt weer in zijn zak 

en haalt er een handvol zaden uit. 

Met beide handen tegen elkaar neemt Binno het toverspul over van 

Amandus. 

“Jullie ook.” Amandus geeft ook de lingeriemeiden een handvol. En 

zusje en Margaretha. 

“Jaaaa,” roept zusje enthousiast, we gaan de hele stad in een tuin 

veranderen. 

“Daar nog een. En daar. Nee daar. De zeven steken elkaar aan om de 

beste plekjes voor hun zaden te vinden. Ze rennen heen en weer en 

bukken alsof iemand geld heeft rondgestrooid. De stoepen bloeien op in 

een zee van klaprozen en tulpen. Midden op straat staan machtige eiken 

en prachtige treurwilgen. Sommige geparkeerde auto’s veranderen in 

limousines met bruidsboeketten op hun motorkap. Het lijkt of alle zeven 

de metgezellen dezelfde kinderlijke leeftijd hebben. Ze stralen en lachen 

van plezier. Ze stoppen zelfs vingervlug hun zaden in de jas- en 

broekszakken van voorbijgangers, die niet eens doorhebben dat er een tel 

later bossen rozen en vergeetmijnietjes uit hun kleding steken. Amandus 

tilt zusje op, zodat ze geraniums in de hoed van een passerende, oude 

dame kan planten. Margaretha plant boterbloempjes en madeliefjes op de 

rug van een klein hondje. Keffend probeert het hondje de bloemetjes van 

zijn rug te bijten. 

“Heb je weer vlooien?” vraagt zijn baasje nors, terwijl hij een ruk aan de 

riem geeft. 

Zusje brult het uit van het lachen. “Goed zo, Geta. Goed gedaan.” 
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De lingeriemeiden maken midden op een brede weg een catwalk van 

kleine witte en paarse bloemetjes, die wel vijftien meter lang is en 

waarover ze statig paraderen als de volleerde modellen die ze zijn. 

Binno denkt er geen moment meer aan dat zijn vrienden niet echt zijn. 

Hij wordt helemaal meegesleept in het bloemen- en bomenfeest. Hij 

gooit zijn zaden in de lucht omhoog. Het is als vuurwerk. De zaden 

spatten in de lucht in bonte bloemboeketten uiteen en blijven daar 

hangen alsof ze in de tijd bevroren zijn. 

“Als we zo doorgaan, wordt Brussel mooier dan het witte eiland,” roept 

Amandus vanuit de portiek van een somber huis, waar hij zojuist een 

struik met volle gele bloemen zaait. 

“Ja en voor onszelf maken we een boomhuis dat helemaal bedekt is met 

bloemen,” roept Binno terug. 
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Het begint al avond te worden als Binno en zijn zes metgezellen bij de 

slaapplaats terechtkomen, die Binno voor die nacht heeft uitgezocht. Hij 

heeft hier al eerder geslapen. Achter het grote, rode kantoorgebouw is 

een balkon waar je met een trapje gemakkelijk op kunt. Het balkon is tot 

een stuk boven de grond mooi beschut tegen inkijk en slecht weer. Binno 

had een dag eerder een gat in het hekwerk rondom het gebouw ontdekt. 

Het kost Amandus en Margaretha wel enige moeite erdoorheen te 

kruipen, maar uiteindelijk is dan toch iedereen op hun slaapplaats voor 

de nacht beland. 

“Groot genoeg voor ons allemaal, zou ik zeggen,” zegt Amandus terwijl 

hij rondkijkt. “Alleen wel een beetje hard.” 

Hij grijpt, zoals hij die dag al ontelbare malen heeft gedaan, in de zak 

van zijn tuinbroek en strooit wat fijn zaad over het hele balkon. Meteen 

groeit er prachtig zacht gras dat een deken van groen over de bodem legt. 

Vervolgens hangt hij een gordijn van witte en roze kersenbloesem over 

de open kant van het balkon, zodat ze helemaal afgeschermd kunnen 

gaan slapen. 

“Welterusten, Amandus, zusje, Margaretha, Chantal, Desiree, Dionne,” 

zegt Binno, nadat hij zijn hoofd in het heerlijke gras heeft neergelegd. 

Even gaapt hij van vermoeidheid. Dan kruipt hij dicht tegen Amandus 

aan en hoewel hij weet dat Amandus niet echt is, voelt hij de zachtheid 

en warmte van zijn grote vriend en voelt hij zich voor het eerst sinds 

lang weer veilig en gerust. 
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“Welterusten, Binno,” zeggen de anderen en een paar tellen later is er 

alleen nog maar het zachte ademen van sommigen en het iets luidere 

snurken van anderen te horen. 

 

“Wakker worden, luilak.” 

Zusje schudt Binno zachtjes heen en weer. “De dag is allang begonnen, 

en jij ligt hier maar. Kom op. We moeten dingen beleven. Sta op. We 

moeten ontbijten.” 

Binno rekt zich uit. Hij kijkt om zich heen. “Wat leuk dat iedereen er 

nog is. En wat een prachtige bloesem.” Binno strijkt met zijn hand over 

het gras. “Ik heb nog nooit zo heerlijk geslapen.” 

Amandus glimlacht. “De wereld zou zo mooi kunnen zijn als er wat 

meer naar tuinmannen geluisterd zou worden.” 

Binno knikt. “Jij zou koning moeten zijn.” 

Amandus moet hard om Binno’s opmerking lachen. 

“Hahaha, ik koning. Nee, dat lijkt me niks. Laat mij maar mooi tuinman 

blijven.” 

“Wat zullen we vandaag eens gaan doen?” vraagt zusje ongeduldig. 

“Winkelen is heerlijk. Kleren passen.” 

Zusje kijkt Dionne met een vies gezicht aan. “Wie vindt kleren passen 

nou leuk?” 

“Nou wij,” antwoordt Dionne ook voor haar medemodellen. 

“Tss, Binno is toevallig de baas en die wil helemaal zeker geen kleren 

passen,” zegt zusje arrogant. 

“We moeten wat doen wat we allemaal leuk vinden,” komt Binno snel 

tussenbeide voor er ruzie kan ontstaan. 

“Naar de dierentuin vind ik wel leuk,” oppert Margaretha. 

Amandus schudt zijn hoofd. “Die is in Antwerpen. Da’s een beetje te 

ver.”  

“Ik weet het,” zegt Binno ineens. Iedereen kijkt hem aan. “De kermis. 

We gaan naar de kermis. Ik heb er posters in de stad van zien hangen.” 

“Jaaaa,” juicht zusje en ook de anderen zijn enthousiast.  
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“Die daar. Vraag dan.” 

Zusje wijst naar de jongeman die helemaal in zijn eentje in een gondel 

van het reuzenrad is gaan zitten. “Ga dan.” 
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Binno is een beetje verlegen, maar hij besluit het toch maar te wagen. 

Zusje had gezien dat de man meerdere chips had gekocht. Misschien als 

Binno hem vraagt, dat hij een keer met hem mee mag. 

“Meneer. Ik zou ook graag eens in het reuzenrad willen. Maar ik heb 

geen geld.” 

De man lacht. “Stap in. Ik heet Alfons.” 

Binno zit nog niet of zusje is al naast hem in de gondel gekropen, terwijl 

de lingeriesetjes om een plaatsje vechten. Amandus schudt zijn hoofd. 

“Jongens, zo passen we er toch niet allemaal in.” 

Zusje klimt gelijk omhoog en gaat met haar billen op de rand van de 

gondel zitten. Ook Chantal en Desiree gaan op de rand zitten met hun 

voeten op het bankje. Alleen Dionne weigert op te schuiven. Ze heeft 

zich dicht tegen de jongeman aan gepositioneerd. Zo’n lekker mansstuk, 

dat laat ze toch zeker niet door een van de andere meiden afpikken. 

Amandus beduidt Margaretha in te stappen. “Zo moet het wel gaan.”  

Ze zitten maar allemaal net, als de gondel zich in beweging zet. 

“Joehoeoe,” schreeuwt zusje, terwijl ze zich met één arm aan een stang 

vasthoudt en met de andere in de lucht zwaait. 

Margaretha kijkt een beetje benauwd naar boven. “Wat gaat ‘ie hoog.” 

Langzaam, stukje voor stukje, gaat de gondel naar boven. Elke keer stopt 

hij als er nieuwe passagiers instappen. Als de gondel helemaal op het 

verticale hoogtepunt is aangeland, kijkt het groepje haar ogen uit. 

“Jee, wat kun je ver kijken,” zegt Binno vol ontzag. “Ik zou hier wel een 

hele dag willen blijven.” 

Alfons steekt zijn arm uit en wijst met zijn wijsvinger in de verte. 

“Au!” Amandus had Alfons’ actie te laat in de gaten en wordt zo in zijn 

oog gestoken. Hij houdt een hand over zijn zere oog. 

“Hahahahahaaa,” lacht zusje. Van het lachen kukelt ze bijna uit de 

gondel. Ze kan zich nog maar net weer vastgrijpen. 

“Pas nou op,” zegt Binno geïrriteerd over de onhandigheid van zijn 

vrienden. 

“Wat zegt ge?” vraagt Alfons, die Binno’s opmerking niet begrijpt. 

“Eh, oh ik bedoel dat je wel moet oppassen dat je er niet uitvalt als je je 

niet vasthoudt.” 

Alfons lacht. “Ge hoeft niet bang te zijn hoor. Er kan ons niks gebeuren. 

En ik let wel op u. Maar waar ik naar wees, is het Atomium. Kent ge 

dat? Van de wereldtentoonstelling. Da’s zeg maar de Eifeltoren van 

Brussel. Die kent ge toch wel?” 

Binno knikt. De Eifeltoren heeft hij wel eens op plaatjes gezien. En het 

Atomium kent hij ook. Daar is hij met Amandus naartoe geweest. 
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Amandus heeft ondertussen zijn hand weer van zijn oog weggehaald. Hij 

knippert een paar keer en kijkt dan in de verte. “Oh, kijk Binno. Da’s 

inderdaad mooi. Daar zijn we geweest. Weet je nog?” 

Binno knikt voorzichtig. 

Even later draait het reuzenrad in een gestaag tempo rond. 

“Ik vind het heerlijk,” roept Margaretha. Ze houdt van kermissen. Maar 

in het reuzenrad is ze in haar hele leven nog nooit geweest. “Kunnen we 

ook gaan touwtjetrekken?” 

“Ik wil naar de schiettent,” zegt zusje. “En naar het spookhuis. En in de 

botsautootjes. Binno, ga je met mij in een botsautootje?” 

Zusje trekt aan Binno’s mouw, maar deze reageert niet. Zijn ogen zijn 

gefixeerd op een punt beneden op de grond. 

“Wat is er, Binno?” vraagt Amandus bezorgd. 

“Ik …, nee …, ik dacht een moment dat ik mijn vader zag.” 

Langzaam glijdt de gondel omlaag. Het groepje kan nu heel duidelijk 

alle mensen zien die op het kermisterrein rondlopen. 

“Maak je geen zorgen, jongen,” zegt Amandus. Jouw vader kan hier niet 

zijn. Hij weet helemaal niet dat je hier bent.” 

Tegelijkertijd reageert ook Alfons op Binno’s opmerking. “Oh, zijt ge 

hier met uw vader?” 

Binno kijkt een moment verward naar Amandus en naar Alfons. Dan 

begrijpt hij dat ze elk hun eigen wereld hebben. “Eh, nee. Mijn vader 

woont heel ver weg. Maar ik zag iemand die op hem leek.” 

“Oh, ge woont bij uw moeder?” 

Binno schudt zijn hoofd. “Ik woon alleen.” 

“Helemaal alleen? Zo’n kleine jongen?” Net op dat moment houdt 

Binno’s gondel stil bij het platvorm. Hij duwt de beveiligingsstang opzij 

en stapt snel uit. “Heel erg bedankt, meneer.” 

Alfons wil nog wat vragen aan Binno, maar deze is er al vandoor. 

“Maak je geen zorgen om Binno,” zegt zusje snel tegen Alfons. “Hij is 

niet alleen, hoor. Wij zijn allemaal bij hem.” Dan rent ze achter Binno 

aan. De rest van het groepje is iets langzamer, maar haalt de twee in als 

ze bij het spookhuis staan te kijken. 

Binno is niet meer zo vrolijk als voorheen. Eigenlijk zou hij wel weer 

weg willen van de kermis, maar hij wil het plezier van de anderen niet 

bederven. 

“Alsjeblieft, alsjeblieft,” pleit zusje. “Laten we in het spookhuis gaan. 

Lekker griezelen. Hoehoeoeoeoe.” 

“Okee.” Binno kijkt naar de rij wachtenden bij de kassa. “Ik zal wel 

weer iemand vragen.” 
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“Wij wachten hier buiten,” zegt Amandus. “Gaan jullie twee maar.” 

Zusje heeft de tijd van haar leven. Ze schreeuwt en lacht dat ze niet meer 

bijkomt. Bij het verschijnen van het plastic skelet doet ze alsof ze zich 

dood schrikt. Ze grijpt naar haar hart en laat zich uit het karretje vallen, 

om er dan achteraan te rennen en er huilend als een spook weer in te 

springen. Binno moet af en toe zijn hand voor zijn mond houden om het 

niet uit te proesten. “He-e-e-elp!” schreeuwt zusje, als het karretje een 

scherpe bocht naar links en dan een duik naar beneden maakt naar een 

lagere verdieping. Binno vindt het hartstikke leuk. “Aaaaaahhh!” 

schreeuwt hij mee met zusje. Maar in een flits, alsof een ijskoude 

spookhand in zijn borstkas heeft gegrepen en zijn hart in een ijzeren 

klem heeft gepakt, is hij doodstil en lijkbleek. 

“Boe!” zegt zusje in zijn oor, maar als ze ziet dat Binno’s gezicht wit als 

sneeuw is en dat het niet kan zijn van haar eigen griezelige kapriolen, 

kijkt ze hem verbaasd aan. 

“Ik hoorde de stem van mijn vader. Hij zei mijn naam.” 

De man die naast Binno zit, kijkt hem al even verbaasd aan. Wat een 

vreemd jongetje. Misschien had hij hem beter niet mee kunnen nemen. 
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Amandus probeert Binno op zijn gemak te stellen. “Luister eens, Binno. 

Als je vader hier was, zou hij toch zo naar je toe stappen en je 

aanspreken. Dan gaat hij toch niet in het spookhuis zitten om alleen maar 

je naam te roepen. Nee, je hebt het je verbeeld.” 

“Zoals ik me jullie verbeeld?” 

“Eh, nee, dat is anders. Eh, wij zitten wel in je hoofd, maar … we zijn er 

ook echt. En wij spelen geen rare spelletjes met je. Wij zijn je vrienden. 

Nietwaar, jongens?” 

De meiden, Margaretha en zusje knikken. 

Maar Binno is niet gerustgesteld. “En wat als hij wel hier is en als hij me 

weer wil meenemen?” 

“Dan slaan we erop,” roept zusje strijdvaardig. 

“Ja, zeker zoals bij die bewaker in de winkel,” reageert Binno cynisch. 

“Als mijn vader echt is, kunnen jullie helemaal niks tegen hem 

beginnen.” 

Daar heeft niemand een antwoord op. Ze beseffen dat ze dan inderdaad 

geen enkele macht hebben om Binno te redden. 

“Dat zou ik niet eens zo zeker weten.” 

Binno draait zich om om te zien wie dat gezegd heeft. 
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Achter het groepje staat een oude man. 

“Martinez …” 

“Ja, jonge vriend, de oude, blinde Martinez. En ik heb toevallig gehoord 

wat je allemaal zei. Hoe je denkt over je vrienden. Maar ik ben het met 

je oneens.” 

Binno herinnert zich nog goed hoe hij met Martinez heeft gewandeld. En 

hoe Martinez hem het verhaal vertelde over het jongetje zonder benen, 

dat zoveel zwervers en daklozen had gered. En dat het jongetje in het 

verhaal zijn zusje gelukkig had gemaakt, hoewel hij eigenlijk dood was. 

“Jij onderschat de geschiedenis van je leven, Binno. En je onderschat 

jezelf. Misschien zitten jouw vrienden wel in jouw hoofd. Maar toch zie 

jij ze.” Martinez steekt een hand naar voren. “Kom, leid me, Binno. Net 

zoals je dat toen zo goed hebt gedaan.” 

Binno loopt naar Martinez toe. Hij gaat met zijn rug naar hem toe staan 

en wacht tot hij de hand van de man op zijn schouder voelt rusten. Binno 

kijkt om zich heen. Misschien kunnen ze daarginds op dat bankje gaan 

zitten. 

“Zoals ik zei, Binno,” zegt Martinez, als hij naast Binno op het bankje 

zit. “Jij ziet je vrienden ondanks het feit dat ze niet echt zijn. Maar wat is 

echt en wat is onecht? Ik bijvoorbeeld, ik ben wel blind, maar dat wil 

niet zeggen dat ik niets zie. Ik zie zelfs heel veel. Ik zie beelden uit mijn 

verre verleden. Uit mijn jeugd. Mensen die ik heb gekend, avonturen die 

ik heb beleefd. De meest waardevolle beelden zijn in mijn geest gebrand 

en komen tevoorschijn als ik ze nodig heb. Ik kan ze om raad en troost 

vragen. Ze kunnen me vrolijk of gelukkig maken. Zijn ze echt? 

Natuurlijk zijn ze echt. Hoe kunnen ze niet echt zijn als ze me wel 

gelukkig kunnen maken. Je geschiedenis is je wijsheid. Jouw vrienden, 

Binno, zijn jouw wijsheid. Ze kunnen je wel degelijk raad geven en je 

helpen. Omdat ze uit jouw echte geschiedenis komen, blijven ze echt.” 

Binno kijkt naar de witte, vale ogen van Martinez en hij begrijpt wat 

deze zegt. 

“En dat is niet alles, Binno. De vrienden die nu om je heen staan, dat ben 

jij zelf. Alles wat zij bedenken en zeggen, bedenk en zeg jij. Hebben ze 

je opgevrolijkt? Dan heb jij jezelf opgevrolijkt. Het is jouw eigen 

vrolijke hart dat je door je misère heenhelpt. Hebben ze slimme dingen 

gezegd? Dan ben jij de slimmerik. Hebben ze mooie dingen gedaan? 

Dan ben jij degene die mooie dingen kan doen. Jij gebruikt de 

herinnering aan je vrienden om je door het leven te helpen. Het echte 

zien, Binno, gebeurt van binnen. In je hoofd en in je hart. En mag ik je 

wat verklappen?” 
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Binno knikt. 

“Iemand die zoveel vrienden kan zien, terwijl ze er helemaal niet zijn, 

die de prachtigste avonturen met hen kan beleven, zo iemand is wat ze 

noemen een ziener. Jij bent een ziener, Binno. Een van de 

allergrootsten.” 

Zusje geeft Binno met haar elleboog een vriendschappelijke stoot tegen 

zijn arm. 

“Hij heeft gelijk,” zegt Amandus. 

“Ik heb altijd al geweten dat hij bijzonder was. Van kleins af aan heb ik 

dat gezien,” draagt ook Margaretha haar steentje bij. 

“Jij wilt normaal zijn,” gaat Martinez verder. “Je wilt gewoon zijn. Als 

alle andere kinderen. Maar zou je al die vrienden die nu om je heen staan 

wel hebben als je gewoon was? Binno, jij hebt hele speciale vrienden. En 

waarom zijn ze zo speciaal?” 

Binno trekt zijn schouders op. 

“Omdat jij speciaal bent. Je kunt op je vrienden vertrouwen, Binno. Je 

kunt op jezelf vertrouwen. Blijf zoals je bent. Dan kun je alles en 

iedereen de baas.” 

Binno staart naar de grond. Het klinkt allemaal mooi, wat Martinez zegt. 

Maar of het waar is? Binno heeft niet het gevoel dat hij alles en iedereen 

de baas kan. Hij wil Martinez vertellen over zijn angsten en over het feit 

dat hij maar een kleine jongen is. Maar Martinez is al opgestaan van de 

bank. 

“Nu leid me naar de kindercarrousel. Ik weet precies hoe die eruit ziet. 

In mijn jeugd hadden ze de prachtigste carrousels. Ik wil de muziek 

horen. Ik wil de wind in mijn gezicht voelen als hij aan me voorbij 

draait. Ik wil hem zien, Binno. En ik zal hem zien. Ik zal hem zien als de 

prachtigste carrousel die ik ooit gezien heb.” 

Als Binno’s groep, die nu acht personen telt, bij de carrousel staat, kan 

Binno van de gelukkige glimlach op het gerimpelde gezicht van de oude 

man aflezen dat hij inderdaad dat ziet wat hij verteld had. En als Binno 

naar de carrousel kijkt, lijkt deze ook voor hem net iets mooier te worden 

dan hij in werkelijkheid is. 

“Hee.” Zusje stoot Binno aan. “Kijk daar, die man z’n portemonnee 

wordt gejat.” 

Binno ziet hoe inderdaad een jongen stiekem zijn hand in de jas steekt, 

die een man losjes over zijn arm heeft hangen. De jongen haalt de 

portemonnee uit de jaszak en rent ermee vandoor. Als de dief Binno 

voorbij wil rennen, steekt Binno in een reflex zijn voet uit. De dief vliegt 
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de grond op, terwijl zijn buit uit z’n hand schiet. Snel rent Binno 

ernaartoe. Hij raapt hem op en steekt hem in de lucht. 

“Meneer, meneer, uw portemonnee.” 

Geschrokken krabbelt de jongen zo snel hij kan omhoog en een tel later 

is hij in de menigte verdwenen. 

“Meneer.” Binno trekt de man die zojuist is beroofd aan zijn mouw. Als 

deze zijn eigen portemonnee ziet, zoekt hij verbaasd in zijn jaszak. Een 

dame die alles heeft gezien, verteld haar relaas aan de man. 

“Jee, jongen, ik had het helemaal niet gemerkt. Ontzettend bedankt.” 

Binno glimlacht. Hij wil zich omdraaien, maar de man houdt hem tegen. 

“Wacht, hier. Dit is jouw beloning.” 

Binno krijgt zomaar een biljet van twintig euro in zijn hand gedrukt. Hij 

kan zijn ogen niet geloven. 

“Wauw,” zegt zusje. “Dat is een heleboel geld. Denk je eens in hoeveel 

ijs en pannenkoeken we daarvoor kunnen kopen. En nou kunnen we op 

alle kermistoestellen en touwtjetrekken en schieten en in de botsauto’s 

en alles wel tien keer.” 

 

“Hmmmm, warme pannenkoeken met ijskoud ijs en warme vruchten, het 

lekkerste wat er is.” Amandus bekijkt de lijst met mogelijkheden terwijl 

hij met Binno en zijn groep in de pannenkoekentent zit. “Dat neem ik.” 

“Ik neem een chocoladesorbet met slagroom,” besluit Margaretha. 

“Hebben ze eigenlijk ook ijs waar ge niet dik van wordt?” vraagt 

Dionne. 

“Wat zal die mevrouw die de bestelling komt opnemen gek kijken als ik 

acht verschillende ijsjes bestel,” zegt Binno lachend. 

“Hoezo?” vraagt Chantal. “We zijn toch met z’n achten.” 

Inderdaad kijkt de serveerster heel erg vreemd op als Binno zijn 

bestelling plaatst. Maar als Binno z’n twintig euro in de lucht zwaait en 

standvastig blijft volhouden dat hij beslist alle acht de ijsjes wil hebben, 

kan ze niet anders dan hem het bestelde brengen. 

“Gij maakt van ons nog dikke, vette koeien, Binno,” lacht Desiree. 

“Straks passen wij niet meer in onze lingerie.” 

“Koeien met lingerie aan, hahahaha,” lacht Binno. 

Zusje proest het uit en Amandus moet zijn buik vasthouden van het 

lachen. “Hohoho, in tijden niet zo gelachen.” 

“Zo Binno, ik zie dat het je goed gaat.” 

Met een ruk draait Binno zich om. 
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Binno staart zijn vader met grote ogen aan. 

“Ga je dat allemaal alleen opeten of wacht je op iemand?” 

Binno twijfelt. Is zijn vader echt of is het weer een maaksel van zijn 

verbeelding net als Amandus en de anderen? Hij kijkt met een benauwd 

gezicht naar zijn vriend de tuinman. “Is hij echt, Amandus?” 

“Amandus? Praat je tegen Amandus? Wat is er met je, jongen? Je weet 

toch dat de tuinman verdronken is.” Barend heeft een bezorgde blik op 

zijn gezicht. Hij loopt naar Binno toe en legt een hand op diens 

voorhoofd. “Je hebt geen koorts.” 

“Geta is teruggekomen,” zegt Binno in een hopeloze poging zijn vader 

een van zijn andere vrienden te laten zien. Hij kijkt naar Geta die zo 

duidelijk naast hem zit als het ijs op de tafel staat. Barend kijkt om zich 

heen en zucht dan. “Binno, kerel, kom we gaan. Ga met me mee. Je hebt 

te lang alleen rondgezworven. Het wordt tijd dat je weer met mij mee 

gaat. Alles komt goed. Ik ga zorgen dat je weer gezond wordt. Okee?” 

Maar Binno schudt heftig nee. 

“Help me dan! Zusje! Amandus! Geta!” 

Geen van zijn vrienden verroert zich echter. Op dat moment krijgt Binno 

het gevoel alsof iemand hem met een stok in zijn nek slaat. Zijn vader 

heeft hem gevonden en zijn vrienden laten hem allemaal in de steek. 

Even bevriest hij. Alsof hij geen enkele kans meer heeft te ontsnappen. 

Maar dan roert zich een diep instinct in hem. Hij springt van zijn stoel en 

duikt op de grond. Barend wil hem grijpen, maar Binno is te snel. Hij 

schiet langs zijn vader heen en holt het pannenkoekenhuis uit. 

 

Hijgend drukt Binno zijn kleine lichaam tegen de houten achterkant van 

de schiettent aan. Zijn hart lijkt uit zijn borstkas te springen. Hij kan 

nooit ontsnappen aan zijn vader. Zijn vader zal hem altijd weten te 

vinden. En wat als hij ooit zou veranderen in een gewoon jongetje? Als 

zijn vader hem dan vindt, zal hij weer al die gruwelijke operaties op hem 

laten uitvoeren en hem terugveranderen in hoe hij er nu uitziet.  

“Binno. Hier ben je. Godzijdank.” Amandus verschijnt buiten adem 

achter de schiettent. Achter hem verschijnen ook zusje, Geta en de 

anderen. 

“Waarom hielpen jullie mij niet?” huilt Binno nu hij de vrienden ziet die 

hem hebben verraden. 

“We waren helemaal overrompeld,” antwoordt Amandus. “Maar we 

gaan je nu helpen. Hij zal je niet te pakken krijgen.” 
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“Nee, we gaan met hem vechten. Die rotzak krijgt ervan langs, paf, paf.” 

Zusje bokst in de lucht. 

“Ik krab zijn ogen eruit,” zegt Dionne fel. 

“Maar jullie kunnen helemaal niet met hem vechten,” roept Binno kwaad 

uit. “Hij is echt en jullie niet.” 

Amandus stroopt zijn mouwen op. Echt of niet, we zullen nog wel eens 

zien of wij hem niet aankunnen. 

“Sta je weer in jezelf te praten?” 

Barend is langs de andere kant van de schiettent gekomen. “Je kunt niet 

aan me ontsnappen. Wanneer leer je dat nou eens? Ik vind je altijd. Je 

kunt je er maar beter bij neerleggen. Zo’n slecht leven heb je bij mij toch 

niet. We gaan nog steeds naar China.” 

“Ik wil niet met je mee! Ik haat je!” schreeuwt Binno terug. 

“Hij wil niet met je mee. En hij gaat niet met je mee,” zegt Amandus 

rustig. Hij duwt Binno achter zich en gaat met gespreide benen en de 

armen over elkaar voor Barend staan. 

“Ja, hij gaat nooit meer met jou mee,” zegt ook zusje met een streng 

gezicht, terwijl ze met haar beentjes uit elkaar en haar armpjes over 

elkaar naast Amandus gaat staan. 

“Nee,” zegt ook Margaretha en ze voegt zich bij de twee. 

De lingeriemeiden maken de rij compleet, zodat Binno verborgen wordt 

achter een gedegen lijn van bondgenoten. 

“Ach, Binno. Ik begrijp dat je me haat. Maar ik blijf je vader. Ga mee 

nu. Ik ben het zat.” 

Barend steekt zijn hand uit ten teken dat Binno naar hem toe moet 

komen. 

“Hij gaat niet mee!” Amandus grijpt in de zak van zijn tuinbroek en 

haalt er met een zwaai een handvol zaden uit. Hij gooit ze in de lucht 

tussen hem en Barend.  

Binno ziet langs Amandus’ brede rug hoe tussen zijn vrienden en zijn 

vader de zaden in een chaos van slingerende dorentakken uiteenspringen. 

De haag van kronkelende takken met centimeters lange vlijmscherpe 

punten wordt zo dicht dat Barend helemaal niet meer te zien is. 

“Hahaaa, dat zal hem tegenhouden,” lacht Amandus triomfantelijk. 

“Waar hij ook maar opduikt, zal ik hem tegenhouden met dorens en als 

het nodig is, zal ik een heel bos van eikenbomen voor hem neerzetten. 

Of ik maak een cirkel van beuken om hem heen, zodat hij tot zijn 

levenseinde gevangen zit.” 
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Binno voelt zich echter helemaal niet veilig voor zijn vader. “Ik wil hier 

weg.” Hij draait zich al om, maar hoort dan de ijskoude stem van zijn 

vader weer. 

“Als je niet naar mij toe komt, kom ik je halen.” 

Binno kijkt om en ziet hoe zijn vader door de dorenhaag gestapt komt 

alsof het bouwsel alleen uit lucht bestaat. 

“Ren, Binno, ren,” roept Margaretha in paniek. Ze geeft Binno een duw, 

zodat hij bijna voorover valt. 

“Wij houden hem wel bezig,” roept Amandus. “Ren!” 

 

93 

 

Weer is Binno ontsnapt. Maar hij heeft geen energie meer. Het heeft 

geen zin. Hij moet opgeven. Hij is onder de metalen platen van de 

botsautokraam gekropen. Boven hem hoort hij hoe de auto’s rondrijden 

en met harde knallen tegen elkaar opbotsen. Om hem heen hoort hij de 

kermismuziek en de huilende signalen en toeterende stemmen van de 

kermisattracties en hun uitbaters. 

“Jouw vader is net zo weinig echt als ik ben en net zo echt als ik ben.” 

De blinde Martinez schuift stijf en onhandig tussen de grond en de platen 

van de botsautokraam. “Heb je mijn les niet begrepen, Binno?” 

Binno kijkt in de doffe ogen van de oude man. Misschien heeft hij 

inderdaad niet begrepen wat hij hem verteld heeft. 

“Maar hij ziet jullie toch helemaal niet?! En jullie kunnen toch ook niks 

tegen hem doen?! Hij stapte zo door de dorens van Amandus heen. 

“Jouw vader is jouw angst, Binno. Je laat je angst sterker zijn dan je 

liefde.” Martinez glimlacht vriendelijk naar Binno. “Daarom is hij 

sterker dan wij allemaal. En is hij sterker dan jijzelf. Je moet in jezelf 

geloven, Binno. Jij bent sterker dan hij. Je bent sterker dan wij allemaal 

bij elkaar. Jij bent ons. En meer. Begrijp je niet, Binno?” 

Maar Binno heeft geen zin meer te luisteren naar zijn valse vrienden. Hij 

rolt naar de rand van de overdekking en er onderdoor in het volle 

daglicht en de drukte van het kermisgebeuren. 

 

Binno loopt met zijn handen in zijn zakken over het kermisterrein. Laat 

zijn vader hem maar vinden. Het kan hem niks meer schelen. Wat heeft 

hij aan zijn stomme vrienden? Tss, hij zou speciaal moeten zijn. Net zo 

speciaal als zijn vrienden. Net zo stom zal de oude Martinez bedoelen. 

Tss. Hij is niet voor niets blind. Binno wenst dat hij zijn vrienden nooit 

had ontmoet. 
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“Hier, Binno, snel! Daar komt hij! Kom snel hierheen. We ontsnappen.” 

Zusje schreeuwt naar Binno vanuit een schotel die op een schijf met een 

stuk of twintig andere schotels staat. Binno kent die attractie. De mensen 

die in die schotels zitten worden met een waanzinnige vaart rond en 

omhoog en omlaag en naar alle kanten gesmeten. Als Binno in de 

richting waarin zusje wijst kijkt, ziet hij inderdaad zijn vader komen 

aanlopen. Barend loopt rustig. Binno kijkt weer naar zusje, die hem druk 

toezwaait. Dan kijkt hij weer naar zijn vader. Hij draait zijn vader de rug 

toe en loopt langzaam naar de kermisattractie met de vliegende schotels. 
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Binno zit naast zusje en klapt de veiligheidsgrendel naar beneden. 

Barend is ondertussen bij de attractie aangeland. Hij loopt de paar treden 

naar de draaischijf omhoog en gaat rustig bij Binno’s en zusjes schotel 

staan. 

“Doe het niet, Binno,” zegt hij kalm, zonder schijnbare emotie. 

Dan hoort Binno stemmen uit het verleden. “Maar de operatie is niet 

gelukt.” “Maar pappa heeft gezegd dat …” “Dat betekent dat je voortaan 

heel voorzichtig moet zijn. We kunnen je niet nog eens opereren. Dus jij 

moet zelf oppassen. Jouw nek is heel erg zwak en hij kan zo breken als 

je wat gevaarlijks doet en dan ben je dood. Dus wat je vooral niet mag 

doen …, goed luisteren, Binno, … is koprollen, in het zwembad duiken, 

wild met je hoofd slaan, op je hoofd gaan staan, op de kermis in 

botsautootjes of in de carrousel gaan en verder alles wat je nekje kan 

bezeren.” 

Barend staat aan de rand van de schijf met schotels en knikt. “Agressieve 

kermisattracties met sterke acceleraties, vertragingen of schokkende 

bewegingen zijn onveilig, Binno.” 

Binno knikt terug naar zijn vader. Als de schotel waarin hij en zusje 

zitten langzaam rond zijn as begint te draaien, ziet Binno hoe ook zijn 

moeder de rand rondom de schijf op stapt. Ze pakt zijn vader rond z’n 

middel en geeft hem een kus. Dan glimlacht ze naar Binno en zwaait ze. 

“Je breekt je nek, jongen,” roept zijn vader. “Je breekt je nek.” 

In Binno’s hoofd begint het mee te draaien met de schotel. Hij ziet hoe 

zijn vader naar de mensen op het kermisterrein wenkt. “Kijk, hij gaat 

zijn nek breken.” En de mensen komen kijken. Ze stromen naderbij. Ze 

lachen. Ze lachen Binno uit. Binno hoort hoe zusje door het 

kermislawaai heen vertelt over de schreeuwende vissen, zoals ze dat al 

eerder heeft gedaan. “Want ooit waren alle vissen als vogels. Zij 
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zweefden door de wolken. Zij hadden prachtige veren en grote, 

koninklijke vleugels. Maar op een dag werd er een kleine vis geboren 

met hele kleine, gladde vleugeltjes aan zijn zij en geen veer op zijn lijf. 

En deze kleine vis lag daar maar te spartelen op de grond. “Vlieg dan, 

vlieg!” riepen de andere vissen die boven de kleine vis klapwiekten. 

Maar de kleine vis kon flapperen met zijn vinnetjes wat hij wilde, hij 

kwam maar niet van de grond. “Laten we hem doden,” riep toen een van 

de vissen, “want hij wordt nooit een goede vis. Het is een mismaakte vis. 

Die hoort niet te leven.” “Ja, dat doen we,” antwoordden de andere 

vissen. “Dit soort vissen willen we niet hebben.” Meteen doken ze met 

zijn allen op het kleine, spartelende visje. Ze beten hem dood en 

scheurden hem in kleine stukken, die ze met z’n allen opaten. Maar het 

kleine visje was een tovervisje. En toen het doodgebeten en opgegeten 

was, had het alle vissen in de lucht betoverd. Hun grote, statige vleugels 

verschrompelden tot het kleine gladde vinnetjes werden en ze verloren 

elke veer tot ze helemaal naakt waren. Alle vissen vielen in één keer uit 

de lucht. De vissen die in het water vielen hadden geluk. Zij bleven 

leven. Ze konden ademen onder water, maar hun hele leven lang zouden 

ze niet meer uit het water komen of ze zouden sterven. De vissen die op 

het land vielen, stierven een vreselijke dood terwijl ze spartelden om 

weer in de lucht te komen en stikten omdat hun longen nu water nodig 

hadden.” 

En ineens ziet Binno dat de mensen die hem uitlachen, ophouden met 

lachen. Hij ziet hoe ze naar hun handen kijken en met hun armen slaan. 

Hoe ze met angst op hun gezicht beseffen dat er veren uit hun handen 

groeien en uit hun kleren en hun gezicht. Hun armen veranderen in 

vleugels. Ze schreeuwen het uit en rennen rond als kippen die voor de 

vos vluchten. Plots lijkt het alsof de ene na de andere aan een touw 

gillend de lucht in getrokken wordt, terwijl de benen van de slachtoffers 

in hun lichaam gezogen worden. Binno draait langzaam rond, terwijl de 

kermisbezoekers een voor een van de grond verdwijnen. Mensen worden 

door onzichtbare handen uit botsauto’s gesleurd en tegen het 

electriciteitsnet gekwakt om dood of gewond weer op de grond neer te 

vallen. Degenen die los rondlopen storten met een hellevaart omhoog de 

lucht in, waar ze als gevederde worsten met een hoofd en vleugels wild 

om hun as draaien of spartelen als bezeten. Alleen Barend en Elselien 

blijven zichzelf. Er groeien geen veren uit hun lichaam of vleugels waar 

hun armen zitten en ook hun benen verliezen ze niet. Ze staan daar en 

kijken lachend toe hoe iedereen om hen heen zijn vreselijke lot 

ondergaat. 
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Binno ziet verder dan het kermisterrein. Hij ziet in de straten gevederde 

baby’s uit hun kinderwagens getrokken worden, terwijl gevleugelde 

moeders wanhopig proberen hun kroost te bereiken. Hij ziet mensen die 

tegen de takken van bomen vliegen en daar bewusteloos in blijven 

hangen of zich eraan vastklampen om niet verder omhoog te gaan. Hij 

kijkt in gebouwen en onder bruggen en ziet hoe mensen tegen plafonds 

te pletter storten. Op straat breken mensen hun ruggengraat tegen de 

gebogen nekken van lantaarnpalen. 

In de lucht is het zwart van de krijsende mensen. Het vermogen om te 

praten schijnen ze verloren te zijn. 

“Ze zullen eeuwig moeten blijven vliegen,” zegt zusje. “Of als worsten 

op de aarde rusten als ze slapen.” 

“Neeeeeee!” schreeuwt Binno plots hard en schril boven het 

kermislawaai uit. “Stop! Neeeeeee, ik wil het nie-ie-ie-iet …” 
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“Hee, verdomme. Wie heeft dat mongooltje alleen in een schotel 

gelaten? Stop de schijf!” 

De uitbater van de vliegende schotels steekt zijn hoofd uit het raampje 

van zijn kaartjeshokje. Kwaad kijkt hij naar de jongen die de kaartjes 

moet controleren. “Je bent ontslagen! Jij moet verdomme opletten dat er 

geen kleine kinderen instappen. En al helemaal geen gehandicapten. 

Straks hangen we als er wat gebeurt.” 

De kaartjescontroleur haalt zijn schouders op. Het was hem helemaal 

niet opgevallen dat er onder die capuchon een mongooltje zat.  

Langzaam komt de schijf met schotels tot een halt. Het slot van de 

veiligheidsgrendel gaat open. Binno doet de grendel omhoog en stapt uit. 

Op zijn gezicht staat geen enkele emotie te lezen. Hij staart strak vooruit 

als hij in de richting van zijn vader loopt. Deze spreidt zijn armen wijd 

om zijn zoon te ontvangen. Het is echter alsof Binno hem niet ziet. Hij 

loopt in een rechte lijn naar Barend toe en loopt dan zonder maar met 

zijn ogen te knipperen dwars door hem heen. Terwijl Binno de trappen 

af loopt, lossen Barend en Elselien op in de lucht. 
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42 jaar later 
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De oude man loopt langzaam. Hij steunt zwaar op zijn stok en ademt 

piepend en fluitend alsof zijn longen poreus zijn geworden en zijn 

luchtpijp veel te nauw. Hij heeft een lange reis achter de rug. Een reis 

van tweeënveertig jaar. Toen, die hele lange tijd geleden, zag hij er viriel 

en knap uit. Hij wist uit te delen. Dat was wat hij deed; uitdelen. Ja, die 

taak had hij op zich genomen. Nu weet hij niet eens meer waarom. Wat 

hij wel weet is dat hij zelf een behoorlijke veeg uit de pan kreeg. 

Uiteindelijk hadden ze hem namelijk te pakken gekregen. Steeds meer 

mensen hadden zich gemeld toen ze zijn foto herkenden op de televisie. 

Begane misdaad op begane misdaad stapelde zich op in zijn dossier. En 

de ergste van alle misdaden, die waarvan iedereen zonder twijfel aannam 

dat hij hem gepleegd had, die misdaad kon hem echter geen rechter 

bewijzen. De misdaad zijn eigen kind te hebben verminkt, gecastreerd en 

psychisch gemarteld. Hij was destijds opgepakt op het vliegveld van 

Brussel. Een jonge vrouw, die als bodyguard bij een in Brussel 

woonachtige zakenman werkzaam was, had voor zijn arrestatie gezorgd. 

Al snel bleek zijn beschrijving te kloppen met talloze aangiftes. De 

meest recente was de aangifte in Italië door twee Duitse fietstoeristen, 

wier fietsen op brute wijze waren afgepakt en in het ravijn geslingerd. 

De jaren die tegen de man geëist werden stapelden zich op en ook al 

moest men sommige aanklachten laten vallen, er bleven er genoeg over 

om de man tot het einde van zijn leven achter tralies te zetten. Door de 

koelbloedigheid waarmee de man zijn gruwelijke daden had volbracht en 

de lugubere aard van veel van zijn acties, had de hele zaak bijzonder veel 

persaandacht gekregen. In de gevangenissen waar hij werd opgesloten, 

wisten zowel het personeel als de geïnterneerden dan ook alles over deze 

man. Op zoiets als een menselijke behandeling of een aardig woord kon 

hij niet rekenen. Wie hem maar zag, spuugde op hem. Waar hij maar 

kwam, werd hij gepest, vernederd, verkracht of in elkaar geslagen. Later, 

toen de reden waarom hij in de gevangenis zat door de meesten was 

vergeten, kon hij zich, met het geld dat hij nog steeds bezat, iets meer 

comfort en vriendschap kopen. Voor iemand die zijn hele eerdere leven 

aan niemand verantwoording hoefde af te leggen en alles en iedereen 

kon kopen als hij dat wilde, voelde de opsluiting en de enorme beperking 

van zijn vrijheid echter als een hel. 

Barend zou nog steeds vast zitten, ware het niet dat hij stervende is. De 

kanker die zijn longen aanvreet geeft hem nog maar een paar weken of 

misschien zelfs maar dagen te leven. Daarom is hij in vrijheid gesteld. 

En nu hij vrij is, is hij naar Suriname gekomen. Hij heeft eerst het 

vliegtuig genomen. Daarna is hij dagenlang in stampvolle bussen over de 
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meest slechte, stoffige wegen vervoerd. Om zijn tocht met een lekkend, 

klein scheepje over bruine, stinkende rivieren voort te zetten en tenslotte 

hoestend en bloed brakend te eindigen op deze godvergeten plek in de 

Surinaamse jungle bij een afgetakelde plattelandskliniek voor inheemse 

gekken. Hij is tachtig jaar oud. Eenentachtig zal hij niet worden. 

 

“Het heeft lang geduurd eer ik je heb gevonden, Binno.” 

Barend ziet zijn zoon, hij moet nu achtenveertig jaar oud zijn, aan het 

raam zitten. 

Binno reageert niet. 

“Binno?” 

“Ik heb nu geen zin.” 

De man met de mongoloïde trekken staat op van zijn plaatsje bij het 

venster en loopt met zijn ogen naar de grond gericht naar zijn vader toe. 

Zonder op te kijken botst hij tegen Barend aan alsof hij door hem heen 

had willen lopen. De oude Barend wordt tegen de grond gegooid en blijft 

een moment doodstil liggen. Dan hijst hij zich met behulp van zijn stok 

hoestend en kreunend met veel moeite weer op zijn gammele benen. 

Als in trance, met zijn ogen nog steeds op de vloer gericht, loopt Binno 

een paar stappen terug en voor een tweede keer loopt hij recht naar zijn 

vader toe. Weer botst hij tegen hem op. Maar dit keer heeft de oude man 

zich schrap gezet. Hij weet de klap op te vangen en pakt zijn zoon bij de 

arm. 

“Binno, ik ben het. Je vader. Herken je me niet?” 

Binno tilt zijn hoofd nu op en kijkt Barend lange tijd zwijgend aan. 

Langzaam lijkt het alsof het tot hem door begint te dringen wie hier voor 

hem staat. 

“Ik heb op je gewacht, pappa.” 

De oude man glimlacht zwakjes. 

“Ik wilde niet dat alle mensen door mij zouden moeten lijden. Het is 

beter zo. De wereld zou niet mooi zijn als alle mensen schreeuwend door 

de lucht zouden vliegen. Amandus zegt dat je de mensen niet moet 

straffen voor hun domheid. Je moet ze helpen.” 

Amandus knikt. 

“Daarom zaaien we overal om ons heen bloemen. Vind je ze mooi?” 

Binno maakt met zijn armen een wijzend gebaar om hem heen, alsof hij 

zich temidden van een bloemenzee bevindt. Barend kijkt naar de kale 

ziekenzaal met de paar armoedige bedden en de verfschilfers die overal 

los van de muren en het plafond hangen. 
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“Ze zijn al die jaren bij me gebleven, mijn vrienden. Geta vertelde me 

dat ze naar dit land was gegaan. Maar ze was al dood toen ik aankwam. 

Is het niet, Geta?” 

Margaretha knikt. 

“En nu ben jij er, pappa.” 

Barend gaat moeizaam op het dichtstbijzijnde bed zitten. Het stinkt er 

naar pis en stront. Hoe vaak zouden ze hier het beddengoed verschonen, 

vraagt Barend zich af. Zouden ze het ooit wel verschonen? Hij zucht 

diep en schudt zijn hoofd. “Ik ga dood, Binno.” 

Op Binno’s gezicht is geen teken van beroering te lezen bij de woorden 

van zijn vader. 

“Ken je zusje nog, pappa?” 

Binno volgt zusje met zijn ogen, terwijl ze de zaal binnenkomt en achter 

Barend op het bed klautert. Met haar vingers maakt ze giechelend twee 

oren achter zijn hoofd. Zusje ziet er nog steeds precies zo uit als Binno, 

behalve dat ze lang haar heeft en een jurk draagt. Ze is met hem oud 

geworden. Maar haar streken is ze nog niet kwijt. 

“Zusje maakt ons altijd aan het lachen. Ook al is ze soms wel heel erg 

vervelend.” 

Barend knikt. Hij begrijpt dat Binno denkt dat Amandus en Margaretha 

bij hem zijn, en wie weet wie nog meer. 

“Jij was er ook vaak, pappa. Maar we wisten je altijd te verslaan. Je kon 

nooit op tegen mijn vrienden en mij.” 

Binno moet lachen. 

“Je hebt me af en toe goed bang gemaakt, pappa. Maar we hebben je 

elke keer weer gepakt, hahaha.” 

Zusje gaat nu op haar knieën achter Barend zitten. Ze vormt haar handen 

tot klauwen en gromt gevaarlijk. Dan doet ze ineens weer gewoon. 

“Vraag hem eens waarom hij hier is.” 

Binno knikt. “Zusje wil weten waarom je hier bent.” 

Barend is een moment lang stil. 

“Ik moest zien wat er van je geworden is. Ik moest zien of je nog steeds 

het syndroom van Down hebt.” 

Binno kijkt zijn vader in de ogen alsof hij iets zoekt en barst dan plots in 

een bulderend lachen uit. 

“Hahahahaaaa, hahahahaaaa.” 

Hij houdt even abrupt op met lachen als hij begonnen is en legt zachtjes 

een hand op Barends wang. 

“Weet je dan niet dat ik het syndroom van Down niet heb?” 
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Barend wil zeggen dat hij het zo niet bedoelt, maar Binno legt z’n 

wijsvinger tegen zijn vaders lippen. 

Zacht fluistert hij. “Ik heb het syndroom van Veldermaat, lieve pappa.” 

Aan Barends gezicht is te zien dat hij zijn zoon niet begrijpt. 

“Jij bent ziek, pappa. Niet ik.” 

Op dat moment begint Barends hele lichaam te schokken. De tranen 

biggelen over zijn wangen. Binno gaat naast hem zitten en legt een arm 

om zijn schouder. 

“Niet huilen, pappa. We kunnen gewoon verder spelen zoals altijd. Jij 

speelt de slechterik die mij te pakken wil nemen en ik en mijn vrienden 

sluiten je op in een kooi van rozen met lange scherpe dorens, die steeds 

langer worden en uiteindelijk in je vlees dringen en door je heen steken 

tot je schreeuwt. Of we laten je door lange oerwoudlianen vastbinden en 

omhoog hijsen en je dagen lang boven de toppen van de bomen in de zon 

roosteren tot je oogballen ontploffen.” 

Barend knikt en veegt met de rug van zijn hand zijn tranen weg. 

“Dat zou ik heerlijk vinden, Binno. Echt heerlijk.” 

 

 

 

 

 

 


