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De avond is ongemak, de Marieke Lucas Rijneveld
Editions Atlas Contact, Amsterdam/Anvers, 2018

‘De onrust schenkt vleugels aan de verbeelding.’
– Maurice Gilliams –

DEEL I
Er staat geschreven, ‘ik maak alle dingen nieuw!’
Maar de akkoorden zijn een waslijn van verdriet,
Messcherpe vlagen knakken het geloof
Van hem die weg wil vluchten uit dit wreed begin.
De ijzelregen geselt bloei tot glazig moes,
Een hondsvot schudt zijn pels kurkdroog in het geweld.
Uit: Verzamelde gedichten van Jan Wolkers (2008)
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1
Ik was tien jaar en deed mijn jas niet meer uit. Die ochtend smeerde moeder ons een voor
een in met uierzalf tegen de vrieskou, die kwam uit een geel blik van Bogena en werd
normaal gesproken alleen gebruikt tegen kloven, eeltringen en bloemkoolachtige
knobbeltjes op de spenen van de melkkoeien. De deksel van het blik was zo vettig dat je
hem er alleen met een theedoek af kon draaien; het rook naar gaargestoofd uierboord, dat
in dikke sneden besprenkeld met zout en peper weleens in een pan met bouillon op het
fornuis stond en waar ik van gruwelde, net als van de stinkende zalf op mijn huid. Toch
zette moeder haar dikke vingers in ons gezicht als in een kaas waar ze aan voelde en op
klopte om te kijken of de korst aan het rijpen was. Onze bleke wangen glommen in het
licht van het keukenpeertje, dat onder de vliegenkak zat. Er moest al jaren een lampenkap
komen, een mooie met bloemen, maar als we er in het dorp een zagen, wilde moeder nog
wat verder kijken. Dat deed ze nu al drie jaar. Die morgen, twee dagen voor kerst, bleef ik
haar vettige duimen in mijn oogkassen voelen en even was ik bang geweest dat ze te hard
zou duwen, dat mijn oogballen als knikkers naar binnen zouden rollen. Dat ze zou zeggen:
‘Dat komt er nou van als je altijd zo afdwaalt en nooit eens je blik op stil houdt, zoals een
goede gelovige doet die opkijkt naar God alsof de hemel ieder moment kan openbreken.’
Maar de hemel brak hier alleen open door een sneeuwbui, niets om dommig naar te
blijven staren.
In het midden van de ontbijttafel stond een van riet gevlochten broodmandje met een
servet met kerstengeltjes. Ze hielden een trompet of een maretak beschermend voor hun
plassertje; zelfs als ik het servet tegen het licht van het peertje hield, kon ik niet zien hoe
het eruitzag, ik gokte op een opgerold plakje boterhamworst. Op de papieren servetten
had moeder het brood keurig uitgestald: wit, volkoren met maanzaad en krentenstol. Over
de krokante rug van de stol strooide ze met precisie poedersuiker door een zeefje, als de
eerste lichte sneeuw die vanochtend over de ruggen van de blaarkoppen in het weiland
viel voordat we ze naar binnen joegen. Het clipje van de broodzak lag steevast op de
beschuittrommel, die raakten we anders kwijt, en moeder vond een knoop in de zak een
treurig gezicht.
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‘Eerst hartig en dan pas zoet,’ zei ze zoals gewoonlijk. Dat was de regel, dan werden we
groot en sterk, zo groot als de reus Goliath en zo sterk als Simson uit de Bijbel. Daarnaast
moesten we steevast een groot glas verse melk opdrinken die meestal al een paar uur uit
de tank was en lauw, en waar soms nog een geelachtig roomlaagje op lag dat bleef plakken
aan je gehemelte als je te traag dronk. Het beste was om het glas melk met je ogen dicht
naar binnen te klokken, iets wat moeder oneerbiedig noemde terwijl er in de Bijbel niets
stond over snel of traag melk drinken, over wel of niet het lichaam van een koe proeven. Ik
pakte een witte boterham uit het broodmandje en legde die op mijn bord, ondersteboven
zodat het net twee bleke kleuterbilletjes leken, helemaal als je ze voor de helft besmeerde
met chocopasta, wat mijn broers en ik maar grappig bleven vinden, en ze zeiden telkens:
‘Ben je weer lekker aan het kont- en strontlikken.’ Alleen moest ik eerst nog hartig voordat
ik aan de chocopasta mocht.

