
‘Daphne!’ 
Zijn stem komt van ver, galmend bij de beelden die langs flitsen, onderbroken door 
schimmen van zijn gezicht. Stemmen die mij toespreken, indringend en daarna 
wegstervend. Dan een flits van het etentje, het pianospel. De grote vleugel in de 
benauwde ruimte van een eengezinswoning. Hugo en ik zijn er op bezoek. Bij 
Maarten, zijn beste vriend. 
Wiegend met zijn torso en met de ogen gesloten laat Maarten zijn vingers over de 
toetsen dansen. Tonale klanken die ons omsingelen, steeds weer. Een dwingende 
herhaling die mij gevangen houdt. Terwijl het stuk zich voortsleept, staar ik door 
het raam naar buiten, zie ik wolken traag passeren, als stille getuigen van een 
onheilspellend samenzijn. De omgeving oogt okergeel en doorzichtig, als kijk ik 
door een voile naar een andere wereld.
Ik maak naar Hugo een gebaar langs mijn hals. Verlossen moet hij mij, uit deze 
verstikkende compositie. 
‘Daphne!’ 
Mijn naam komt dichterbij. De sluier vervaagt. Ik kom terug, in Hugo’s atelier en 
ontmoet zijn ogen. Zijn hand op mijn blote schouder, naast ons de trap. 
Langzaam komt het weer boven, hoe ik vannacht misselijk wakker werd en moest 
overgeven, naar de wc wilde. Ik had me ertegen verzet, vreesde in mijn braaksel te 
worden aangetroffen, door de man die ik nog lang niet mijn kwetsbaarheid 
toevertrouwde. Daarna viel ik flauw. 
En nu, lig ik op mijn zij in foetushouding. 

Door de hoge schoolramen schijnt het maanlicht bruut naar binnen, een diagonale 
lijn tekenend op de koude vloer. Hugo helpt mij overeind te komen en naar een 
stoel te strompelen. Een stekende pijn jaagt door mijn lies. Ik wil iets zeggen, maar 
door het klappertanden komen er slechts flarden van woorden die ik zelf niet 
begrijp. 
‘Zal ik een taxi bellen?’ vraagt hij, ‘We moeten denk ik wel naar het ziekenhuis.’
Tevergeefs probeer ik mijn hoofd overeind te houden, maar laat het al gauw 
voorover in mijn handen vallen, op mijn knieën die onophoudelijk trillen. Ik denk 
snel na, wat er te gebeuren staat, wat nodig is. Ik laat me van de stoel glijden, sluip 
als een hondje naar een rondslingerende lege plastic tas en daarna naar mijn koffer 
die nog open ligt. 
Hugo tast ongecontroleerd om zich heen. Hij vloekt.’ Mijn telefoon, waar is dat 
ding?’



Het lukt me om het nodige bij elkaar te grissen. Ondergoed, gezichtscrème en een 
vestje. Alleen mijn agenda mis ik nog. Ik zak weer in elkaar. Hugo hijst mij 
overeind aan de met paperassen bezaaide tafel, waar ik mijn hoofd op neerleg, 
voorover op de rug van mijn rechterhand. 
’Een ambulance, Hugo.’
Buiten is het nog donker en verlaten, op een enkele vogel na die alvast zijn 
ochtendlied inzet voordat de wijkgeluiden zijn serenade zullen overstemmen. Het 
enkel glas biedt weinig weerstand tegen de kou en de afbladderende kozijnen 
trillen onrustig in hun sponning.
Desondanks is het een knusse ruimte, ingericht als woonhuis, naast het atelier. 
Een molenaartrap leidt naar de zelfgebouwde entresol waar Hugo zijn bed heeft 
geïnstalleerd. Het betrekt hooguit twaalf vierkante meter van het enorme 
schoolpand, waar hij tot voor kort de nachten doorbracht met de scharrels die hij 
naar zijn atelier lokte. Zijn officiële woonadres is elders in de stad, bij de vrouw die 
hij heeft verlaten. Nog steeds, na twee jaar officiële scheiding, hoopt ze dat hij terug 
zal keren, dat hij er achter zal komen dat zij onmisbaar voor hem is. 
Zo heeft hij een paar avonden eerder aan mij verteld in zijn met kaarsen verlichte 
atelier, toen we nog niet wisten welk onheil we tegemoet gingen.

Hugo slaat een deken om mij heen. Ik doezel enkele minuten weg, tot de harde 
deurbel mij de realiteit weer in dwingt. Ik hoor Hugo’s hakken in de hal, 
vervolgens de klap van de voordeur en naderende stemmen. Binnen een paar 
minuten wordt de ruimte gevuld met twee mannen in knalgele pakken. De 
broeders kunnen zich nauwelijks bewegen door Hugo’s her en der opgeslagen 
beelden, die zich verborgen houden onder de noppenfolie. Verstilde gedaantes, 
maar des te meer aanwezig. 
Van achteren wordt mijn hoofd vastgepakt, terwijl een ander mij een injectie 
toedient. 
‘Wat is er gebeurd?‘ vraagt een van de broeders.
‘Ze is van de trap gevallen.’ Hugo’s stem klinkt onvast.
Lege spuiten belanden op de grond, stoelen worden verschoven. 
Een plastic kraag om mijn nek. Randen die in mijn hals snijden. 
Intussen fluit een merel er lustig op los. Een bekende melodie van de keren dat ik 
zorgeloos in het bed op de entresol lag. Gewekt door de geluiden van de 
ontwakende biotoop had ik steeds weer gemijmerd over de dag die aanbrak, sinds 



kort met Hugo. Vandaag echter, is alles anders. De merel weet het niet, zingt door, 
ook straks, als ik dit pand verlaat. 
En de stad zal ontwaken, mensen zullen doen wat ze altijd deden en niet weten dat 
mijn dag anders wordt. Ook als ik zal sterven, niet op de hoogte van mijn bestaan. 
Van de val vannacht die een abrupt einde aan mijn leven kan maken, mij uit hun 
schouwtoneel haalt, ook al speel ik er geen rol in. En dan ben ik ook nog zo 
onbekend dat het de meesten onverschillig laat. Diegenen die het wat uitmaakt 
zullen net als ik ooit sterven en mijn bestaan meenemen in hun graf. Langzaamaan 
zal ik minder belangrijk worden. Doven zullen de herinneringen, als vlammen in 
een vuur dat ooit krachtig brandde. 

Een windvlaag dringt door de open buitendeur naar binnen. De kou is niet meer te 
harden. Ik beland op een brancard en wordt vastgebonden. Als een beeld klaar 
voor transport.
Het dringt tot mij door dat ik geen andere keuze heb dan mij over te geven. Aan de 
probabiliteit dat er definitief iets is veranderd sinds ik op de entresol in Hugo’s 
armen lag, amper een uur geleden. Was ik maar gewoon opgestaan en gaan kotsen 
in zijn wc. Dan had hij mij getroost en schoon gedept en lagen we nu in elkaars 
armen te luisteren naar de serenade van de vogel. Maar vandaag word ik in een 
wagen met apparatuur geschoven. Naar een plek gereden waar ik zal horen dat ik 
niet meer hetzelfde ben als een uur geleden. Waar ik nog nachten na vannacht zal 
doorbrengen tussen mensen die net als ik plotsklaps uit hun dagelijkse routine zijn 
gerukt. In een steriele sectie van beton met zuurstofslangen en bedden op wielen. 
Met witgejaste experts die zich door gangen en via liften van kamer naar kamer 
begaven. Zo snel mogelijk hun volgepropte agenda’s afwerkend. Haast waar ik 
verantwoordelijk voor zal zijn en die hun salaris garandeert. We hebben elkaar 
uiteindelijk allemaal nodig en daar hoort ook bij dat sommigen van een trap vallen.

Met hoge snelheid stuift de ambulance door de nacht. Ik vraag me af waar Hugo is.
De motor ronkt geruststellend. Met de air van hulpdiensten waar iedereen voor 
opzij gaat glijden we over de weg. Dit keer met mij erin als hoofdsujet. Ik geef me 
over, laat me verplaatsen van atelier naar ziekenhuis, waar ik in goede handen zal 
zijn. 
Dat er iets goed mis is wordt mij gaandeweg steeds duidelijker. De urgentie 
waarmee ik ben vastgebonden en volgespoten, de ernstige blik van Hugo. Dat 
laatste houdt mij nog het meest bezig. Maar dit keer ben ik het die moed moet 



worden ingesproken. Hoe ver moet het komen om eens niet toe te geven aan dat 
naïeve optimisme van alles komt goed. Daarvoor moet ik dus blijkbaar van een trap 
lazeren, misschien wel doodvallen of alsnog doodgaan. 

De deuren worden opengeschoven. Felle lichten van de spoedeisende hulp doemen 
op. Het helle wit van het hospitaal, met hier en daar een lichtblauw accent, vormen 
een schril contrast met de donkerte van het atelier dat we zojuist hebben verlaten. 


