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Staand op de dorpel van haar huis, terwijl ze haar peignoir wat strakker rond haar pyjama 

trekt, neemt Alice Mortier de belangrijkste beslissing van haar leven.  

Een meisje op een fiets peddelt voorbij. Alleen het blonde haar steekt uit boven de haag die 

de voortuin omzoomt. De zijwieltjes kunnen wat olie gebruiken; aan Alices gehoor mankeert niets. Ze 

knikt goeiedag naar de moeder die het kind op korte afstand volgt. 

Er passeren nog een auto en twee tieners die zo goed als zeker te laat zullen zijn op school. 

Maar Meneertje valt nergens te bespeuren. Normaal gezien, als hij ’s avonds het huis verlaat om een 

hele nacht te gaan pierewaaien, staat hij ’s morgens vroeg voor de deur met in zijn ogen alleen de 

hunker naar een goed ontbijt. 

Wat de buren ervan vinden dat ze elke ochtend in haar nachtkleren aan de voordeur op hem 

staat te wachten? Ze wordt er nooit op aangesproken. Alle pogingen hem via de achterdeur binnen 

en buiten te laten weigerde hij met een kwade blik in zijn ogen. Blijkbaar was de achterdeur beneden 

zijn waardigheid. Je bent een Meneertje of je bent het niet. 

Alice haalt haar schouders op. Zijn probleem. Ze laat de deur op een kier, hij kan ‘m zelf 

openduwen als hij naar binnen wil. Maar dat ontbijt kan hij op zijn buik schrijven. 

 

De trap neemt ze met gemak – oké, naar boven rennen lukt niet meer en ze houdt de leuning 

stevig vast, maar ze heeft geen behoefte aan de trapliften waarvoor ze reclame krijgt. Net zomin als 

ze behoefte voelt voor incontinentiemateriaal, badhulpen, hoortoestellen of toiletstoelen. Nee, ze 

vereenzaamt niet en ze wil niet naar het ontmoetingscentrum voor een cursus over valpreventie. Al 

kan ze een depressie krijgen als ze er te lang over nadenkt dat je vanaf je 65 blijkbaar alleen nog 

maar een mogelijk consument van hulpmiddelen bent. En zij is er al 75, kan je nagaan. 

Het is lekker warm in de badkamer. Ze glimlacht naar zichzelf in de spiegel. Haar kapsel zit 

verward, maar… 

Dan worden haar benen weggeveegd.  

In een fractie van een seconde ligt ze op de badkamervloer, een felle pijn giert door haar 

heup. Verbaasd staart ze naar de onderkant van de wastafel, een vreemd zicht dat ze zich vaag 

herinnert van toen ze nog zelf het huis poetste. Rond haar voeten zit de badmat gewikkeld. Als ze 

probeert recht te staan, laat de pijn haar weer zakken. Ze draait zich naar de deur.  

‘Help’, roept ze. 

  

  Hoe laat is het? De wijzers staan stil op twintig over acht onder het gebarsten glas van haar 

horloge. De grootste pijn is verminderd en komt alleen terug als Alice zich probeert te bewegen. Dus 

blijft ze liggen terwijl haar spieren verkrampen. Ze roept niet meer. Het heeft geen zin. 

Is de postbode al langs geweest? Zou hij van de straatkant kunnen zien dat de deur op een 

kier staat? Toch nog eens proberen. 

‘Help!’ 

Het is geen kreet maar een schorre kuch. Voor het eerst vandaag kan ze de tranen niet langer 

verbijten. 

 



Ze heeft zich dit moment helemaal anders voorgesteld. Hoewel ze de laatste jaren een soort 

berusting voelde - op haar leeftijd zou angst voor de dood zielig zijn – wilde ze wel dat het stijlvol 

gebeurde, of toch op zijn minst zo pijnloos mogelijk. Ze heeft gehoopt dat het zou gebeuren in haar 

slaap, of in een ziekenhuisbed terwijl de verdoving in haar aders druppelt. Desnoods komt het 

onverwacht en snel als je van de trap valt en je nek breekt of je door een rukwind een dakpan op je 

hoofd krijgt. Maar niet zo. Niet op een koude badkamervloer door stomweg over een badmatje te 

struikelen. Hoe lang kan ze hier nog liggen voor haar lichaam het begeeft? Wanneer zal iemand haar 

vinden? De postbode als de brievenbus vol zit? Ze krijgt amper post. De poetshulp, binnen vijf 

dagen? Dan is ze allang uitgedroogd, met dikke vliegen cirkelend rond haar  ...  

Ze kijkt naar de deur, wil nog eens roepen, maar legt haar hoofd terug neer en zucht.  

 

Het licht verandert. Of beter, het verdwijnt. Ze kan niet uitmaken of het gewoon donkere 

wolken zijn die voor de zon schuiven of dat de avond aanbreekt. In de stilte van de badkamer heeft 

ze gewacht op een geluid dat wees op een aanwezigheid. Maar er was alleen af en toe een drup, 

gekraak van de oude houten kast op de gang en het verre geronk van brommertjes.  

Nu hoort ze wel iets. 

Op de trap. Op de overloop. Bij de deur van de badkamer. 

De deur gaat een beetje open. Meneertje. Haar redder. Even blijft hij naar haar kijken, alsof 

hij de situatie probeert in te schatten. Dan komt hij naar haar toe en likt haar gezicht. 

‘Dag Meneertje’, zegt ze. De zwarte vlekken op zijn borst lijken op een geknoopte das – 

vandaar zijn naam. Ze wil hem graag over de rug strelen, daar heeft hij een grote zwarte vlek waarin 

je met wat goede wil een jacquet kan herkennen. En de vlek op zijn kopje doet denken aan een 

gestileerd kapsel. Meneertje gaat naast Alice liggen en begint te ronken als ze met grote moeite haar 

arm opheft – eerst heeft ze geen controle over het lamme, dode gewicht – en hem zachtjes achter 

zijn oren krabt. Haar vingers tintelen wanneer het bloed weer begint te stromen. 

Terwijl ze hem streelt en zijn natte kattengeur ruikt, denkt ze: op deze manier valt het wel 

mee om hier te sterven. 

 

Nu is het zeker nacht. Alleen de oranje gloed van een straatlantaarn valt binnen, waardoor 

Alice de contouren van de badkamer kan onderscheiden. Ze heeft het koud, haar mond is droog van 

de dorst. Meneertje is verdwenen, op zoek naar eten. Eén keer kwam hij miauwend terug, zijn 

etensbak waarschijnlijk leeg. De liefde van de man gaat door de maag. Nadat hij begreep dat ze hem 

niet zou helpen, vertrok hij nukkig. 

Heeft ze een tijd geslapen, of is ze daarnet flauw gevallen?   

En waarvan is ze wakker geworden?  

Tussen het oranje van de straatlantaarn speelt nu en dan een wit licht, haastig, gejaagd. 

Lichten van een auto? Nee, die bewegen niet zo onregelmatig.  

Is er een feestje bij de overburen? 

Daar is het weer. Ze volgt de grillige beweging. 

Het is een zaklantaarn. 

En hij is binnen in huis. 

 

Met ingehouden adem luistert ze naar de stemmen. Mannen. Twee. Ze begrijpt niet wat ze 

zeggen, maar ze hoort wel waar ze zijn. In de woonkamer. Ze openen de bovenste lade van de lage 

kast. Nu de onderste, die piept een beetje. De stemmen klinken kwaad. Alice begrijpt hun woede. 



Achter de negentiende-eeuwse gevel en de mooie houten voordeur verwachtten ze lades vol 

juwelen en enveloppes dik van de bankbiljetten. Helaas, ze kozen het verkeerde huis.  

De keuken. Het bestek klettert op de grond. Een kwade stem. 

‘Wil je dat de buren ons horen?’ Zoiets zou hij kunnen zeggen, fantaseert Alice. Of: ‘Let toch 

op, uilskuiken!’ 

Ze spitst haar oren. Terwijl ze wacht tot ze hen de gang hoort opgaan, maakt ze speeksel aan. 

Als het zover is, wil ze niet dat haar keel kurkdroog is. 

Ze gaan van de keuken terug naar de woonkamer.  

Alice zet zich schrap.   

 Voetstappen in de gang. 

‘Help! Help me asjeblieft! Wie u ook bent!’ 

 

Voeten rennen de trap op. Alices hart bonkt in haar keel, haar ogen strak op de deur.  

De mannen stormen een slaapkamer binnen. Ze praten. 

‘Help! Ik ben gevallen! Hier, in de badkamer!’  

Er breekt iets. Een nachtlampje? 

De mannen verplaatsen zich naar de tweede slaapkamer. 

‘Help.’ 

Ze piept alleen maar. 

Gerommel. Voetstappen op de overloop, een kort gesprek.  

Maken ze ruzie? 

Even is het stil, dan hoort ze iemand de trap aflopen.  

Eén iemand. 

 

Verblind door het plotse licht krimpt ze ineen. Een nieuwe pijnscheut, alsof het licht ook haar 

lichaam wakker maakt. Ze knijpt haar ogen dicht.  

‘Neem alles mee wat u wilt’, zegt ze hees. 

De man lacht.  

‘Veel is er niet.’ Nederlands zonder accent.  

Alice opent haar ogen. Na enkele keren knipperen ziet ze hem staan. Een struise kerel,  ze 

schrikt dat zijn gezicht onbedekt is. Kort, zwart haar, zware wenkbrauwen.   

‘Uw voordeur stond open’, zegt de man. Alsof het een uitnodiging was.   

‘Neem mee wat u wilt.’ Ze moet een paar keer kuchen om te kunnen praten. ‘Achteraan het 

tv-kastje ligt een verzameling antieke munten. Maar help mij, laat mij hier niet liggen.’  

Ze staart naar haar voeten en het badmatje. Dat stomme badmatje.  

De man gaat naar beneden. Met haar ogen gesloten, haar hoofd op de badkamervloer, bidt 

Alice dat hij terug komt om haar te helpen. 

 

Hij komt terug. In zijn ene hand de draagbare telefoon. In de andere een glas water. 

Hij legt de telefoon op de grond en reikt haar het glas aan. Aan zijn werkschoenen kleeft 

opgedroogde modder, ziet ze  terwijl ze het water naar binnen slokt. 

‘Kunt u zelf bellen?’, vraagt hij. Ze knikt. 

‘Meer kan ik niet doen. Het spijt me.’  

Dan verdwijnt hij. 

 



 Twee weken later voelt Alice nog altijd de gevolgen van de val, de stramheid is die dag in 

haar spieren gekropen om nooit meer weg te gaan. Ze verlangt ernaar eindelijk van de nekband 

verlost te zijn. Dat ze vanaf nu wel afhankelijk is geworden van hulpmiddelen, staat vast. Maar het 

had erger gekund. Veel erger. 

Het duurt een eeuwigheid voor ze bij de rinkelende telefoon is. 

‘Mevrouw Mortier, u spreekt met Tess Jonkman van de lokale politie.’  

Alice glimlacht, ze bewaart goede herinneringen aan de agente die haar had ondervraagd 

over de inbrekers. Een impulsinbraak, had ze het genoemd. Onvoorbereid, maar een open deur was 

nu eenmaal te mooi om aan voorbij te gaan. 

‘Dag Tess.’ 

‘We hebben twee mannen opgepakt die gestolen spullen probeerden te helen. We denken 

dat deze mannen zelf ingebroken hebben, onder andere bij jou.’ 

‘O’, zegt Alice. Plots ziet ze het gezicht weer voor zich. En de werkschoenen vol modder. 

‘Maar we kunnen het niet bewijzen. Omdat de inbreker bij jou geen bivakmuts droeg, zouden 

we je graag uitnodigen voor een line-up.’ 

 

‘En?’ Tess bijt op haar onderlip. 

Alice schudt haar hoofd. 

‘Nee’, zegt ze. 

‘Verdomme. Weet je het zeker?’ 

Alice kijkt nog eens naar de mannen. Haar blik blijft wat langer hangen bij nummer zes. Het 

korte haar, de zware wenkbrauwen. Vandaag geen modder op de schoenen. Nieuwe schoenen. Wat 

zouden de oude munten hem hebben opgebracht? 

‘Nee’, zegt ze, ‘hij staat er echt niet tussen.’ 

‘Verdomme.’ 

‘Het spijt me.’ 

‘Dan zullen we ze moeten laten gaan’, zucht Tess. 

Voor wat hoort wat. 

 

De volgende keer ziet Alice hem in de dagbladhandel. Ze grist een krant van de stapel en 

snelt, voor zover haar oude botten dat nog kunnen, met ingehouden adem naar huis. Daar 

aangekomen gaat ze aan de keukentafel zitten.    

Op de foto kijkt hij haar strak aan, ze krijgt er kippenvel van. Minstens vijf jaar geleden 

genomen, misschien voor op zijn identiteitskaart. Zijn naam staat erbij: Franciszek Radzka. Een kleine 

biografie in een blauw kadertje. Al tien jaar in het land. Een lang strafblad.  

Ze zucht als ze de kop van het artikel leest. 

JUWELIER SCHIET INBREKER DOOD 

Meneertje springt op haar schoot. Ze streelt hem, over het vlekje op zijn kop, over zijn 

jacquet. Hij kromt zijn ruggetje terwijl ze het blad omslaat. 

 

 

 

 

 


