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VOORNEMEN

Op een maandagmiddag in december vertrekt Vincent een
uurtje eerder van zijn werk om met Katarina Borova te
trouwen, en de ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt
hem of hij uit respect voor de ceremonie even zijn blauw-
zwarte rugzak af wil doen.

Als iedereen zijn handtekening heeft gezet, kijkt Vin-
cent naast zijn stoel. Hij ziet dat de rugzak daar niet staat
en hij weet wat dit betekent. In de tas zit zijn laptop, liever
gezegd: de laptop van zijn baas. Gloednieuw, omdat hij
zijn vorige in de nachtbus had laten liggen.

In plaats van hem gewoon een nieuwe laptop te geven,
had de klootzak het nodig gevonden om het hem in te wrij-
ven. Dat het altijd wat was met hem, en dat soort gezeik.
Nog één zo’n akkefietje en hij ligt eruit.

Terwijl de ambtenaar praat, maakt Vincent de balans
op: hij heeft een vrouw met geblondeerde haren en opge-
duwde borsten, die als hij liefde wil naar een glitterjurk
wijst op internet. Bovendien heeft hij twee nog ongeboren
dochters die in de toekomst ook glitterjurken nodig zullen
hebben, en als hij morgenochtend zijn laptop niet terug
heeft, heeft hij helemaal niets om al die jurken (in zijn
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hoofd springen er jurken als pop-ups tevoorschijn) te be-
kostigen.

Vincent sprint de trouwzaal uit en wat volgt is een uren-
lange zoektocht door de donkere natte straten van de stad,
als in een film. Iedere man met een rugzak heeft zijn aan-
dacht, maar als hij dichterbij komt is het nooit een blauw-
zwarte.

Al dwalend vraagt Vincent zich af hoe hij in een derge-
lijke situatie verzeild heeft kunnen raken. Die avond na
het dansen, toen Katarina haar tong in alle mannen uit de
club had gestoken, behalve in hem, die avond had hij zich
in de nachtbus terug voorgenomen om zich niet langer
meer te laten koeioneren. Niet door Katarina, die hem
koeioneert zonder woorden, niet door zijn baas, die het
doet waar iedereen bij is – gewoon door niemand. Het was
een vast voornemen, en wat is er gebeurd? Er zijn sinds die
avond alweer drie glitterjurken in huis gekomen en naar
zijn baas heeft hij geknikt als een lammetje.

En hij is het die hun die kans geeft. Iets in hem
schreeuwt: koeioneer mij, dan kun je nog eens lachen.
Maar het is niet om te lachen en Vincent laat zich op de
stoep tegen een muur aan zakken van ellende.

Hij verwacht het harde koude steen van de muur in zijn
rug, maar hij voelt iets anders. Zijn hand tast naar achte-
ren en ineens begint hij te stralen. Het is niet waar! Hij is
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niet degene voor wie hij zichzelf houdt, en het is niet zo dat
er van zijn voornemen niets is terechtgekomen. Vandaag
heeft hij zich nou juist eens níet laten koeioneren. Niet
door die ambtenaar van de burgerlijke stand.

8



VOOR HETZELFDE GELD

Toen Jim Sophie net leerde kennen had ze hem het muziek-
stuk laten horen dat op haar begrafenis gespeeld moest
worden. Het was een stuk van Vivaldi dat haar zó ontzet-
tend raakte, dat het haar zelfs in haar kist niet onberoerd
zou laten. Jim vond dat, ook jaren nadat zijn relatie met
haar verbroken was, nog steeds een mooie gedachte. Het
punt was alleen dat Sophie hem die avond had laten raden
wat voor stuk het was. Haar vorige geliefde had het na
twee maten al geweten, het was wonderlijk genoeg ook
zíjn favoriete stuk geweest. Hierdoor was Jim nog zenuw-
achtiger geworden, en hij had steeds opnieuw verkeerd ge-
gokt. Op een gegeven moment was Sophie aanwijzingen
gaan geven. Als je het nu nóg niet weet, had ze gezegd, dan
is het wel echt hopeloos.

Hij is haar dat spelletje altijd kwalijk blijven nemen,
hoewel hij verder goede herinneringen aan hun relatie
heeft. Hij is dan ook oprecht in shock wanneer hij hoort
dat Sophie onder een auto is gekomen.

Op de begrafenis wordt Vivaldi niet gedraaid. Dat kan
betekenen dat het stuk voor haar in de loop van de tijd
minder belangrijk is geworden, maar voor hetzelfde geld
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heeft haar nieuwe geliefde, die de plechtigheid heeft gere-
geld, dezelfde vernedering moeten ondergaan, en wordt
hij daar op zo’n toch al treurig moment liever niet nog eens
aan herinnerd.
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