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'Noa, ik wil dat je vannacht hier blijft.'
Ze weet het al voor ik het uitgesproken heb, ze mag nu niet weg. Gelukkig knikt ze. Tegelijk 
wilde ik dat ze nee had gezegd. Hoe moet het verder? Ik weet zelfs niet of de tinteling in 
mijn buik prettig voelt of storend.
'Maar dan slaap ik wel bij jou.'
Wat zegt ze nou? Ik zoek naar de twinkeling in haar ogen, de lachplooi om haar mond.
'In bed.' De stilte die valt is zo scherp dat ze mijn gevoel los snijdt van mijn verstand.
Ik wil dit niet, het gaat te snel! Van student naar minnares in een paar weken tijd, dat kan 
niet, mag niet. Wat zal men daarvan denken? Opnieuw zoekt mijn blik naar de grap van haar 
woorden. Ze houdt me voor de gek. Toch? Haar grote ogen haken zich vast aan de mijne. 
Haar hand beweegt naar haar mond en ze stopt haar duimnagel tussen haar tanden.
'Nee,' zeg ik zo beslist mogelijk, terwijl mijn gevoel terrein wint en op de achtergrond 'ja' 
schreeuwt. 'Nee. Dat mag niet, kan niet. Misschien later.' Even slaat ze haar ogen neer, dan 
recht ze haar rug en glimlacht. De twinkels zijn terug en voor ik helemaal gesmolten ben, 
trek ik mijn harnas aan dat me beschermt tegen nog meer gevoelens.
Wat zou Max ervan vinden als zij en ik... Ik met een vrouw? Een meisje nog, met haar 
achttien jaar. Madre mía, wat is liefde ingewikkeld.
Noa aait over mijn haar. 'Je bent schattig als je zo onzeker bent,' zegt ze. 'Het is goed, ik 
slaap wel in de logeerkamer.'
'Nee.' Mijn ademhaling schiet omhoog en blijft als een brok steken in mijn keel. Ik slik, en 
nog eens. 'We slepen een matras naar mijn kamer en maken het daar op.' Ik pers er een 
glimlach uit, half opgelucht om mijn eigen voorstel. De lach van haar kan ik niet duiden. 
Wat denkt ze van mij? Wat wil ze van mij? Wat voelt ze voor mij?
Over wat ik voel kan ik kort zijn: liefde. Puur, intens. Toch durf ik daar niet aan toe te 
geven, bang voor wat er gebeurt als ik die kraan openzet. Daarbij natuurlijk mijn buurman 
Max. Vanmorgen toen ik de deur uit ging glimlachte hij naar me en knikte. Ik zou hem uit 
mijn hoofd moeten zetten, maar dit soort kleine uitingen van liefde geven me kracht om te 
blijven geloven in hem, in ons.
Noa, wat kijkt ze onderzoekend naar mij. Had ik ergens op moeten reageren?
Pollo en Huevo, ze moeten eten voor ze op stok gaan. 'Zo terug,' mompel ik. Op haar 
vragende blik vul ik aan: 'De kippen.'
Ze knikt.
Ik snuif mijn longen vol frisse lucht en strooi de granen in de kippenren. 'Kom, chicas, je 
hok in.' De meisjes vliegen de ren in en pikken van de graantjes alsof ze uitgehongerd zijn. 
Ik sluit het deurtje en kom overeind. Halverwege verstijf ik. Zacht gepraat in de tuin van de 
buren. Mijn oren hang ik over de muur in de hoop het gesprek te kunnen volgen. De 
woorden klinken bits, een enkele harde uithaal. De venijnige fluisterstem van Sophie sist 
wat harder dan de brommerige stem van Max. 'Idioot!,' versta ik, en 'donder op naar...'
'Ben je nou nog niet klaar?'
Noa. Verdomme! Nu heb ik cruciale woorden gemist. Ik geef geen antwoord en ga achter 
haar aan naar binnen.
Wat zou er bij Max en Sophie aan de hand zijn? Zou hij vreemdgegaan zijn? Dan hap ik 
naar lucht en een stoot adrenaline jaagt het bloed door mijn aderen. Ze heeft het ontdekt! Ze 
heeft zijn liefde voor mij ontdekt. Noa moet weg. Naar huis. Grote kans dat Max straks 



aanbelt op zoek naar troost en warmte. Stel je voor dat hij Noa en mij dan op één kamer, of 
erger nog... Nee, Noa moet nu naar huis. Het logeerpartijtje doen we wel een andere keer. 
Of niet.
'Noa?' zeg ik liefjes, maar mijn stem klinkt veel te hoog en mijn keel voelt dichtgeknepen. 
'Noa, ik, ehm. Je moet naar huis. Ik kan het niet.'
Met grote ogen kijkt ze me aan en trekt die verdomde wenkbrauw weer op. Alles wat zo-
even nog charmant aan haar was, aantrekkelijk, sexy zelfs, is nu een grote irritatiefactor. 
Haar ogen om in te verdrinken zijn veranderd in een modderpoel, haar glimlach waar ik 
kriebels van in mijn buik kreeg, zorgen nu voor jeuk, alsof een bende rode mieren over mijn 
lichaam dendert. Ga weg, ga weg! Ik probeer te blijven lachen en kijk omlaag om te 
voorkomen dat ze binnenkomt met die modderpoelen.
'María? Kom ik te dichtbij?'
Ik knik. Wat moet ik anders? Als ik mijn gevoel een stem gaf, zou ik haar alleen maar bot 
afwijzen en dat heeft ze nou ook weer niet verdiend.
'Lieverdje toch.'
Lachwekkend zoals zij me lieverdje noemt, ik ben bijna vijfentwintig jaar ouder!
Wat doet ze nu? Ze komt op me af. Ga weg, wil ik roepen. In plaats daarvan laat ik me tegen 
haar aandrukken. Ze ruikt kruidig, mijn benen worden slap en mijn hart gaat wild tekeer. 
Misschien zijn personages uit bouquetreeksen realistischer dan ik dacht.
Max. Ik wil Max, dus Noa moet weg. Ik blijf die woorden herhalen om mezelf helemaal te 
overtuigen. Mocht hij vanavond niet bij mij aanbellen, dan mag Noa weer komen. Graag 
zelfs. Mijn hele lichaam geeft verlangen aan. Verlangen naar warmte, naar liefde. Van haar. 
Of Max. Ik zucht, terwijl zij me zacht heen en weer wiegt. Gecompliceerd. Dat is het 
synoniem voor liefde. Niet voor niks dat ik op mijn tweeënveertigste nog maagd ben.
Ze drukt een kus op mijn wang, knijpt zacht in mijn bovenarm en loopt de kamer uit, om 
binnen seconden mijn huis te verlaten, maar naar ik hoop niet mijn leven.
'Zie ik je snel weer?' roep ik tegen haar rug.
Ze draait zich om. 'Wanneer jij er aan toe bent, María.'
'Morgen!' Mijn stem klinkt paniekerig en dat was niet de bedoeling. Kalme María, 
afwachtend en zonder stress. Waar is die vrouw gebleven?
Met Noa's onpeilbare glimlach op mijn netvlies dwalen mijn gedachten af naar drie weken 
geleden, vlak voor onze eerste ontmoeting. Ik was gelukkig. Mijn leven was misschien saai, 
maar overzichtelijk met mijn werk, mijn kippetjes, mijn huis en Max.

Drie weken eerder op een woensdag. Dé woensdag dat mijn leven onrustig werd.

Thuis van mijn werk schonk ik een glas wijn in tegen de eenzaamheid. Ik miste een leven, 
naast het harde werken en ik miste een man. Max, om precies te zijn. Maar ja, Max was 
getrouwd en in elk geval deed hij alsof hij gelukkig was met zijn Sophietje.
Met het volle glas in mijn hand liep ik naar mijn tuintje, een kleine, maar prettige 
binnenplaats middenin het stadscentrum met net genoeg ruimte voor mijn kippen en een 
bescheiden groentetuin. 'Ha, meiden.' Huevo en Pollo negeerden me.
Zometeen snel avondeten maken en dan nog een uurtje Spaanse les geven aan Noa, een 
leerling van de universiteit waar ik les gaf. Wat extra lessen kon ze wel gebruiken. De zon 
warmde mijn gezicht en dat was wel nodig, na die lange wintermaanden. In die koude tijd 
verlangde ik altijd terug naar mijn vaderland, Bolivia, waar we het woord verkleumen niet 
kenden. Net als vernikkelen, bevriezen en bibberen. Nou ja, van angst en andere emoties, 



maar niet in de betekenis van de kou die dit landje kent. Het kon er wel koud zijn, winters 
zelf, maar de guurheid van hier was me onbekend tot de eerste stap die ik buiten het 
vliegtuig zette.
De torenklok sloeg zes keer. Met mijn lege glas in mijn hand stond ik op en liep naar de 
keuken. 'Chao, cariñas,' zei ik tegen de kippen. De doffe klank waarmee ik mijn glas op het 
aanrecht zette, klonk als de echo van mijn eenzaamheid Ik schonk opnieuw in. Net op tijd 
was ik bij het raam in de voorkamer, ik hoorde de auto de straat in rijden. Net als elke 
werkdag parkeerde hij zijn wagen half voor zijn woning, half voor de mijne. Symbolisch 
voor zijn verlangen naar mij en gebondenheid aan haar. Verscholen achter het gordijn keek 
ik hoe hij zijn lange lijf uit de auto vouwde, zijn handen boven zijn hoofd rekte. Zijn rossige 
krullen dansten lichtjes in de wind, de zon maakte zijn glimlach voller. De mouwen van zijn 
overhemd waren opgestroopt. Een ander hemd dan de dag ervoor, hetzelfde als vorige week, 
alleen droeg hij het toen op donderdag, nu was het woensdag. Het stond hem, zoals alles 
hem stond.
Mijn wangen voelden warm en mijn mondhoeken krulden omhoog en de wijn tintelde 
aangenaam tegen de binnenkant van mijn wangen. Dit was het mooiste moment van de dag.
Zodra hij uit beeld verdween, kwam ik weer in beweging. Licht als de vlinders in mijn buik, 
fladderde ik naar de keuken, schonk mijn glas opnieuw vol met wijn, dronk de laatste 
goddelijke druppels van het goudgele vocht uit de fles en zette een pan op het vuur.
Niet veel later klonk het gespetter van uitjes en vulde de heerlijke geur van ui en knoflook in 
olijfolie mijn keuken. Hier werd ik zo gelukkig van! Lekker eten, mooi weer en Max.
Om tien over acht dwarrelde ze mijn woonkamer binnen. Haar sjaal in alle kleuren van de 
regenboog slierde achter haar aan, maar haar stralende lach deed alle kleuren in de wijde 
omtrek verbleken. Mijn mond klapte weer dicht en ik perste er een - naar ik hoopte-  
beleefde glimlach uit en stak mijn hand uit. Die negeerde ze. Ze drukte zich kort tegen mij 
aan. Lelietjes van dalen. Of waren het viooltjes?
'Wat woon je leuk. ik mag hier toch wel 'je' tegen je zeggen? Zullen we meteen beginnen?' 
Ze nam het heft in handen en voor ik klaar was met twijfelen of ik dat prettig vond of niet, 
had zij al voor ons beiden een glas water ingeschonken en zat aan tafel, tas voor haar neus, 
mij afwachtend aan te kijken. Noa. Godin van kleur en geur. Die glimlach... Warmte strekte 
zich uit van mijn buik naar de rest van mijn lijf. Wat gebeurde er met me?

Terug naar het heden. Een tijd waarin mijn leven in elk geval niet rustiger wordt.

Een harde schreeuw jaagt me weg uit mijn herinneringen. Sophie? Gerinkel van glas en luid 
gestommel, gevolgd door nog een schreeuw die halverwege gesmoord wordt. Dan niks 
meer. Al doet mijn bonkende hart zijn best de stilte te breken. Ik loop naar de keuken en 
blijf in de opening van de tuindeur staan. Geschuifel, gesleep, een deur die dichtvalt. Is Max 
in gevaar? De schreeuw van zijn vrouw. Heeft ze hem aangevallen? De ruzie vlak voor Noa 
wegging was opvallend. Of zou Max zijn vrouw... Nee, zo is hij niet. Ik krimp in elkaar als 
opnieuw een deur dichtvalt, harder dit keer. De voordeur? Mijn ademhaling zorgt samen met 
mijn hart voor een muzikaal intermezzo. Ik moet Max helpen. Als het nog niet te laat is. 
Nog voor ik mijn voeten heb losgewrikt om naar het raam aan de voorkant te kunnen lopen, 
hoor ik een auto starten. Zijn auto. Waarom gaat hij nu weg?  Weet hij dan echt niet dat ik er 
altijd voor hem ben? Misschien denkt hij dat Noa hier nog is.
Gekke Noa. Ze wilde met me naar bed. Een diepe zucht neemt de spanning mee mijn lijf uit 
en laat me eenzaam achter. Daar sta ik dan, in de keuken. Verlangend naar Noa, naar Max. 



Niet wetend wie van de twee me het liefst is. Dit kan toch niet zo? Ik heb Noa naar huis 
gestuurd om een kortstluiting in mijn hersenen waardoor ik even echt dacht dat mijn 
buurman me meer nodig had dan zij. De frisse lucht van buiten voelt niet langer aangenaam 
en ik sluit de keukendeur. Noa, ik hoor haar klaterende lach. Ik moet haar bellen om te 
vertellen dat ik er meer dan ooit aan toe ben dat ze bij mij... 
De auto. Mijn lichaam schiet weer strak. Het portier wordt dichtgedrukt. Voetstappen die 
aarzelen, geen sleutel in het slot. Wat ben ik blij dat mijn oren getraind zijn en niets lijken te 
missen. De stappen komen dichterbij, alle lucht wordt uit de kamer gezogen. Ik hap. Ik stik. 
'Whaa!' De deurbel gaat. Madre de Dios, daar is hij. Toch nog. Wat een geluk dat ik Noa niet 
gebeld heb. Mijn voeten lijken vastgevroren, mijn geest is al bij de voordeur. Straks staat hij 
tegenover me, zonder glas of muur ertussen. Wat moet ik hem dan zeggen? De vlammen 
slaan me uit. Ze ontdooien mijn voeten die verdoofd naar de deur lopen. Weer een diepe hap 
lucht. Mijn hand pakt het koude metaal van de deurklink vast, drukt de klink naar beneden. 
Alsof ik de kalmheid zelve ben schuif ik de deur open. In het licht van de lantaarnpaal zie ik 
glimmend gepoetste bruine schoenen. Zou hij geen zere tenen krijgen van de punten waarin 
mijn voet nooit zou passen? Langs zijn broekspijpen glijdt mijn blik omhoog. Het 
blauwgeruite overhemd, glad geschoren wangen, zijn mond in een halve glimlach geplooid. 
'Hoi, buurvrouw.' Zijn lippen vormen de woorden, zijn stem volgt een paar tellen later. 
'Hoi, buurman.' Had ik niets originelers kunnen bedenken? 'Kan ik iets voor je betekenen?' 
Veel te formeel. Gelukkig blijft hij staan en lijkt hij eerder geamuseerd dan geërgerd.
'Zin om mee uit te gaan?'
Santa Madre! Wát zegt hij nou? Dit is nog heftiger dan het oneerbare voorstel van Noa. 
Mijn leven is nog nooit zo spannend geweest, geloof ik. Natuurlijk wil ik mee! Dolgraag. 
'En je vrouw dan?' hoor ik mezelf suffer dan suf vragen.
Zijn glimlach is onuitwisbaar. 'Die heb ik net weggebracht. Ze gaat een avondje stappen met 
een vriendin.'
Ik knik en voel me onnozel. De hele theorie over moord of doodslag, Max die in gevaar zou 
zijn. Een onbeduidende ruzie over een avondje stappen is duizend keer aanneembaarder. 
'Eh, nu? Dan moet ik even...'
'Ja nu. Ik heb geen zin om deze avond alleen door te brengen. Kom je?'
Geen denken aan dat ik in deze staat de deur uitga. 'Moment. Ik bedoel: kom even binnen, 
moet me nog even fatsoeneren.' Zijn hand pakt rustig mijn arm vast. 'Niet doen, je ziet er zo 
mooi uit! Heel naturel en daar hou ik wel van.'
Ik sla mijn ogen neer. Naast zijn glimmende schoenen kan ik me niet vertonen met deze 
instappers. 'Wel even een ander paar schoenen aandoen,' mompel ik. En mijn lippen stiften, 
denk ik erachteraan.
'Hier, sla deze maar om,' zegt hij als we naar zijn auto lopen. Het is de mantel van Sophie. 
Zijn Sophie die op stap is met haar vriendinnen. En hij geeft hem aan mij! De mantel voelt 
zacht en dempt het luide gebonk van mijn hart. Vindt zij het wel goed als ik... Wat maakt het 
uit! Zij laat hem nu in de steek, ik draag de mantel. Bovendien is het er fris genoeg voor. Ik 
ril alsof ik dat voor mezelf moet bevestigen - en duik wat dieper weg in de jas.


