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1 

“Hé, kijk uit man.”  

Geïrriteerd duwde Eddy de elleboog die in zijn zij porde weg. 

“Kop houden eikel, laat me slapen”, klonk het nors naast hem. 

“Ja hallo! Jij ligt mij hier wakker te maken, sukkel”, bitste Eddy terug. 

Naast hem draaide Ton zich om, geeuwde een keer en sliep weer verder. 

Eddy niet. Hij was klaarwakker, lag nog een paar minuten onrustig heen en 

weer te draaien en besloot toen om maar op te staan. 

“Waarom ligt die gast zowat bovenop me? Plek zat. Slaat toch helemaal 

nergens op”, mopperde hij terwijl hij met een slaperige kop uit z’n slaapzak 

kroop.  

Voorzichtig trok hij de rits van de tent een stukje open, stak zijn hoofd naar 

buiten, kneep z’n ogen tot spleetjes tegen het felle zonlicht en keek om zich 

heen. Een stralende blauwe lucht kondigde een prachtige dag aan. 

“Wat een puinhoop”, zuchtte hij terwijl hij de lege flessen, stapels 

bierkratten, lege chipszakken, winkelkarretjes en andere rotzooi bekeek.  

“Hoe laat is het eigenlijk?”, mompelde hij. Eddy dook de tent weer in op 

zoek naar z’n telefoon. “Shit, half tien pas? Waarom maakt die eikel me nou zo 

vroeg wakker?” 

Ton lag, licht snurkend en met één been uit zijn slaapzak, op de stretcher.  

Ineens zag hij hem weer voor zich op de dansvloer in 'The Big Apple', zich 

als een idioot uitslovend om indruk op de meiden te maken, veel te veel 
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gezopen… Op het laatst hing hij zo ongeveer bij elke meid die hij tegenkwam 

om de nek. Die zou straks wel koppijn hebben.  

Eddy schoot in de lach. “Eigen schuld”, mompelde hij.  

Hij had er geen medelijden mee, eerder leedvermaak om. Zelf dronk hij 

vrijwel nooit, het fenomeen kater was hem onbekend. Althans, bij zichzelf dan. 

Hij had het al zo vaak bij zijn vrienden gezien. En Ton kon er wat van. Soms 

leek het wel alsof die gast dacht dat je alleen lol kon hebben als je zat was. En 

dan de dag erna zo brak als wat zijn…  

Zachtjes, om Ton niet opnieuw wakker te maken, kleedde hij zich aan, kroop 

naar buiten en trok de rits van de tent weer dicht. 

“Eerst maar eens opruimen”, zuchtte hij, om zich heenkijkend. 

Helemaal aan het einde van het pad werd nog een tent opengeritst. Twee 

slaperige hoofden kwamen tevoorschijn. Voor de rest was het nog doodstil.  

De hele camping zag eruit als een slagveld. Eddy stond er een beetje 

verbaasd naar te kijken, geen idee hebbend waar hij moest beginnen. 

Gisteravond, of eigenlijk vannacht, was hartstikke gezellig geweest. Maar dat 

het zoveel troep op had geleverd, had hij niet in de gaten gehad.  

“Eerst de flessen maar, dan ziet het er vast al een stuk beter uit”, praatte hij 

zichzelf moed in. 

In sneltreinvaart verzamelde hij de lege flessen. Bierflesjes in de kratten, de 

rest in een doos. Die zou hij straks wel even naar de glasbak brengen. Hij pakte 

een vuilniszak en schoof in één beweging alles wat nog op de picknicktafel lag, 

de zak in. 

“Dat ziet er al een stuk beter uit”, stelde hij vergenoegd vast. 

Zijn blik gleed naar de picknicktafel voor de tent naast die van hem en Ton. 

Dat zag er niet veel beter uit. Hij zuchtte.  
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“Doe ik straks wel”, mompelde hij voor zich uit. “Eerst maar eens voor 

broodjes zorgen.” 

Opgewekt pakte hij de doos met lege flessen en stapte op zijn huurfiets. Na 

de lege flessen in de glasbak gegooid te hebben, begaf hij zich richting 

Formerum, het dorpje dat een stukje verderop lag. 

Gisteren waren ze aangekomen met de boot van vijf uur. Voor een lang 

weekend op camping ‘de Appelhof’. Lekker feesten, lol maken… Met zijn 

zessen waren ze. Hijzelf, zijn beste vriend André en zijn buurmeisje Hannah, 

die sinds een paar maanden ook André’s vaste vriendin was, haar beste vriendin 

Anika en haar vriend Jan Willem en dan natuurlijk Ton. Jan Willem en Ton 

kende hij nog niet zo lang. Eigenlijk pas sinds Anika vorig jaar verkering kreeg 

met Jan Willem. Leuke knul wel. Alleen Ton, daar had hij wat moeite mee. 

Ze hadden twee kant-en-klare tenten gehuurd. De ene voor de jongens, de 

andere voor de meiden. Althans, zo hadden hun ouders het bedacht. Maar ja, 

daar kwam natuurlijk niks van. De beide stelletjes wilden bij elkaar. Logisch… 

Dus zat hij opgescheept met Ton. Niet dat hij wat tegen Ton had, hoor. Maar 

Ton dronk te veel, veel te veel en daar had hij best moeite mee. Dat slappe 

geouwehoer van een zatlap, hij paste ervoor. En Ton was zo’n player. Altijd op 

zoek naar een lekker ‘kippetje’, zoals hij het zelf zei… Hij had geen zin in 

verplichtingen, hij wilde alleen maar lol maken. Het zou vast niet lang duren 

voor Ton hier op Terschelling één of andere ‘wipkip’ oppikte. Kon hij daar de 

hele nacht naar luisteren… Nee, blij met de tentindeling was hij niet. 

Nadat hij zijn fiets op slot had gezet, liep Eddy de Jumbo in. Op zijn dooie 

gemak zocht hij broodjes en broodbeleg uit. Nog een pak melk en 

sinaasappelsap erbij en door naar de kassa. De vorige avond schoot weer door 

z’n hoofd. Ton, flink aangeschoten, achter de meiden aan. De andere vier in 
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geen velden of wegen te bekennen. Die stonden natuurlijk ergens te zoenen. 

Hijzelf had maar een beetje tegen de bar gehangen.  

Toch was het gezellig geweest. Het was leuk om naar al die dansende 

mensen te kijken. Af en toe was Ton bij hem komen staan, meestal vergezeld 

door één of andere meid die hij net daarvoor tegen was gekomen. Hoe die gast 

dat deed! Hij wond die meiden gewoon om z’n vinger. 

In gedachten zette Eddy zijn winkelmandje op de rand van de lopende band 

en boog naar voren om een scheidingsbalkje te pakken. 

“Sorry”, verontschuldigde hij zich toen hij de jongen voor hem in de rij per 

ongeluk aanstootte. 

De jongen draaide zich om. “Geeft niks hoor.” 

Eddy keek hem aan. Rossig haar, vrolijk gezicht, allemaal sproeten, guitige 

kuiltjes in z’n wangen. Zijn blote armen deden vermoeden dat hij sproeten over 

zijn hele lichaam had.  

De jongen had zich al weer omgedraaid. Eddy’s ogen gleden langs zijn rug 

naar beneden. De jongen deed een stap naar voren, stak zijn bankpas in het 

pinapparaat en rekende zijn boodschappen af.  

Terwijl de caissière zijn eigen boodschappen scande, volgden zijn ogen de 

roodharige jongen richting de uitgang van de winkel. Plotseling draaide hij zich 

om. Nog geen halve seconde kruisten hun blikken.  

Razendsnel sloeg Eddy zijn ogen neer. Hij voelde zich betrapt. Zijn hart 

bonkte in z’n keel.  

“Zestien euro vijfenzestig”, deelde de caissière hem mee nadat ze alle 

boodschappen gescand had. 

“Huh? Oh ehh…”, stamelde hij. 
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Vlug trok hij zijn portemonnee uit zijn broekzak en betaalde. Snel liep hij de 

winkel uit. Buiten keek hij om zich heen. Nog net zag hij de jongen aan het 

eind van de straat de hoek om fietsen, richting het strand. 

*** 

Hannah rekte zich uit. Glimlachend draaide ze zich naar haar vriend die op 

de stretcher naast haar nog in diepe slaap was.  

Het was leuk geweest gisteravond. Eindelijk een keer geen ouders die 

oplegden hoe laat ze thuis moest zijn. Eindelijk een keer gewoon doen waar ze 

zin in had. Zij en André hadden heerlijk staan zoenen achter de discotheek. 

Vertederd gleed haar blik over de jongen naast haar. Hij was lief, grappig ook...  

“Hé”, fluisterde ze terwijl ze hem zachtjes aanstootte. “Word eens wakker.” 

Kreunend draaide hij zich om. “Laat me slapen”, mompelde hij. 

“Kom op man. ‘t Is half elf. Wakker worden”, Hannah schudde aan zijn 

schouder. 

Aan de andere kant van de tent begon ook wat te bewegen. 

“Hoe laat is het?”, vroeg Anika slaperig. Ze lag bij Jan Willem in de slaapzak.  

Hannah glimlachte. Die grepen hun kans! 

“Kan je niet een beetje stiller zijn?”, kreunde André. “M’n kop knalt uit 

mekaar. Ssstttt…” 

“Moet je maar niet zoveel drinken”, grinnikte Hannah. “Sorry hoor, ik kan 

geen medelijden met je hebben. Je raapt jezelf maar bij elkaar.” Zelf had ze 

gisteravond toch ook behoorlijk gedronken, maar gek genoeg had ze er nu 

helemaal geen last van.  

Anika had zich intussen uit de slaapzak gewurmd en trok haar kleren aan. 

“Honger man”, zei ze. “Kon je hier ook niet ergens ontbijten?” 
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“Volgens mij wel”, reageerde Hannah. 

“Kijken?” 

Hannah knikte. “Wat doen we met die twee?”, vroeg ze, wijzend naar André 

en Jan Willem.  

“Laat maar liggen. Anders zijn ze de hele dag chagrijnig.” 

Hannah grinnikte nog een keer. “Dan zoeken ze het lekker zelf maar uit als 

ze wakker worden.” 

Achter elkaar kropen ze de tent uit.  

“Hoi!” Met een plof zette Eddy de plastic tas met boodschappen op tafel.  

“Wat ben jij vroeg op, man”, merkte Anika op. 

“Hou op”, zuchtte Eddy. “Ton maakte me een uur geleden al wakker. Da’s 

dan weer het nadeel als je niet gedronken hebt… Blijf je wakker”, grinnikte hij. 

“Ga je mee ontbijten? We wilden eigenlijk net die kant op”, vroeg Hannah. 

“Hoezo? Ik heb broodjes gehaald.”  

"Had ik kunnen weten," lachte Hannah. 

Eddy begon de tas uit te pakken. 

“Lekker!”, riepen de meiden, toen ze zagen wat Eddy allemaal gekocht had. 

Hongerig vielen ze aan.  

De twee vriendinnen zaten tegenover elkaar en kletsen elkaar de oren van de 

kop. Eddy zat er een beetje stilletjes bij. Zijn gedachten dwaalden opnieuw af 

naar de vorige avond.  

Wat zou hij soms graag willen dat hij een beetje meer als Ton was. Maar dan 

zonder al dat gezuip… Hij zou ook wel zo makkelijk contact willen leggen. 
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Maar dan niet met meiden… Als vanzelf zag hij de jongen uit de Jumbo weer 

voor zich. Er verscheen een glimlach op zijn gezicht. 

“Misschien kunnen we straks, als de jongens wakker zijn, wel naar het 

strand”, hoorde hij Hannah ineens zeggen. 

“Strak plan. ‘t Is prachtig weer”, reageerde Eddy enthousiast. Wie weet, zag 

hij die jongen uit de Jumbo dan wel weer, die was ook de kant van het strand 

op gefietst. Hij hoopte maar dat André, Jan Willem en Ton ook zin zouden 

hebben om naar het strand te gaan en dat ze niet van plan waren de hele dag 

met een kater op de camping rond te hangen. Feesten was leuk, maar dat 

hoefde wat hem betreft niet het enige te zijn wat ze deden. 

*** 

Opgewekt fietste Remco terug naar de camping. Gisteren waren ze op het 

eiland aangekomen. Een hele week zouden ze blijven. Hijzelf, zijn één jaar 

jongere broertje Wim en hun twee buurjongens Jorick en Jeffrey. Ze kenden 

elkaar al zolang ze bij elkaar in de straat woonden en waren in de loop der 

jaren bevriend geraakt.  

Met z’n vieren stonden ze op camping ‘Nieuw Formerum’, een voormalige 

Staatsbosbeheercamping tegen het Formerumer bos aan. Twee kleine 

lichtgewicht tentjes, slaapmatjes en slaapzakken was alles wat ze bij zich 

hadden. Maar het ging prima zo. Het weer was fantastisch dus de meeste tijd 

konden ze buiten doorbrengen. 

Vanochtend was hij als eerste aan de beurt geweest om voor de dagelijkse 

boodschappen te zorgen. Ze hadden afgesproken dat ze dat om beurten 

zouden doen. Hij was de oudste van de vier, dus hij was als eerste de sigaar, 

hadden de andere drie besloten. Hij had nog even tegen gesputterd, maar zich 

er toen maar bij neergelegd. Wat maakte het ook eigenlijk uit?  
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Glimlachend dacht hij terug aan zijn bezoekje aan de supermarkt. Aan die 

jongen die hem aanstootte in de rij bij de kassa. Hij had het niet kunnen laten 

om nog een keer om te kijken voor hij de supermarkt uitliep. Keek die jongen 

hem nou na? Nah, dat had hij zich beslist ingebeeld. Toch was hij blij dat hij 

vanochtend degene was die de boodschappen had gehaald. 
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2 

Zaterdagavond. De telefoon gaat. Diede neemt op. Zijn moeder. Haar stem 

klinkt heel zachtjes, bijna gebroken. 

“Diede”, stamelt ze overstuur. “Eddy… Hij…” 

Diede hoort zijn moeder huilen aan de andere kant van de lijn. Van het één 

op het andere moment bonkt zijn hart in zijn keel. 

“Wat is er mam?”, vraagt hij gespannen. Het klamme zweet staat in zijn 

handen. De haren op zijn armen staan overeind. 

Het blijft stil aan de andere kant van de lijn. 

"Mam?", dringt hij aan. "Zeg eens wat…" 

“Eddy heeft zijn polsen doorgesneden…”, fluistert ze. Haar stem trilt. 

“Wat zeg je nou?”, reageert hij. Het dringt niet tot hem door wat ze zegt. 

“Eddy…”, stamelt ze opnieuw. “Hij…” 

“Oh mijn God, mam!”  

Als een lappenpop zakt Diede op de bank neer. Hij hapt naar adem. 

“Is hij…?”, hijgt hij met overslaande stem. Hij durft de vraag niet af te maken. 

“Hij is hier, jongen. Het is gelukkig niet gelukt…” Ze huilt. 

“Ik kom eraan.”  

Verdoofd hangt Diede op. “Oh Eddy”, fluistert hij gesmoord. “Wat heb je 

gedaan…” Tranen wellen op in zijn ogen. Hij doet zijn best om na te denken 

maar het lukt niet. Zijn handen trillen, hij zit te klappertanden terwijl het zweet 

hem uitbreekt. 
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“Kom op Diede, hou je kop erbij”, spreekt hij zichzelf streng toe. “Hij heeft je 

nodig.” 

Verdwaasd staart hij voor zich uit, het lukt hem niet om helder te denken.  

“Eddy…” kreunt hij terwijl hij in elkaar krimpt.. “Ik kom naar je toe. Nog 

even geduld.”  

Snel grijpt hij zijn autosleutels. Maar in plaats van weg te gaan, blijft hij 

apathisch staan. Opnieuw pakt hij zijn telefoon. 

“Merel…”, zegt hij, met moeite het trillen van zijn stem in bedwang 

houdend. 

“Diede?”, klinkt het ongerust aan de andere kant van de lijn. “Wat is er?” 

Diede krijgt geen woord meer over zijn lippen. Tranen druppen over zijn 

wangen. Af en toe haalt hij zijn neus op. 

“Ik kom eraan”, hoort hij Merel vaag in de verte zeggen. 

“Ja…”, brengt hij met moeite uit. 

Lamgeslagen kruipt hij in een hoekje op de bank, trekt zijn knieën op en slaat 

zijn armen er omheen. Zijn handen trillen, hij kan het niet stoppen. Hij heeft het 

warm en koud tegelijkertijd. Zijn hart bonkt in zijn keel, zijn hoofd knalt bijna 

uit elkaar. 

*** 

“Eindelijk”, mopperde Wim toen Remco zijn fiets naast het kleine tentje op 

de grond gooide. “Wij gaan hier kapot van de honger, man. Kon je niet een 

beetje opschieten?” 

“Commentaar? Je mag ook zelf gaan, hoor…”, ketste Remco terug. 
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“Ja, doei… ‘k Heb wel wat beters te doen”, lachte zijn broertje. 

“Oh ja? Wat dan?”, reageerde Remco spottend. 

Wim trok veelzeggend een wenkbrauw omhoog en knikte met zijn hoofd 

schuin naar rechts. Remco volgde zijn hoofdbeweging. Aan de andere kant van 

het pad zaten twee meiden in bikini voor een tentje. 

“Aha, ik zie het al”, lachte hij geamuseerd. “Jullie bewonderen de mooie 

natuur hier…” 

“Precies”, grijnsde Wim. “Dat moet ook gebeuren, toch?” 

“Jammer dat ze maar met z’n tweeën zijn”, zuchtte Jeffrey teleurgesteld.  

“Ach, joh”, merkte Jorick, zijn tweelingbroer, op. “Doen we toch gewoon om 

beurten. Valt ze waarschijnlijk toch niet op…” 

De drie jongens schoten in de lach. Maar weinig mensen konden de broers 

uit elkaar houden, hoewel ze toch heel verschillend in hun doen en laten 

waren. 

“En ik dan? Laten jullie mij dan zomaar achter?”, vroeg Remco quasi 

teleurgesteld. 

“Man, zeur niet. D’r loopt hier vast ook wel ergens een leuke homo voor jou 

rond”, plaagde Jorick. 

Prompt vlogen Remco’s gedachten terug naar de supermarkt.  

Dat hij homo was, wisten zijn vrienden al ruim een jaar, Wim zelfs al langer. 

Geen van zijn vrienden deed er moeilijk over. Zijn ouders hadden wel even 

moeten slikken. Inmiddels waren ze er helemaal aan gewend en maakten ook 

zij er geen probleem meer van. Maar een vriendje, nee, die had hij nog niet 

gehad. 

Glimlachend staarde hij voor zich uit. 
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“Hé! Waar zit jij ineens met je gedachten?” Wim stootte hem aan.  

“Huh? Oh… Eh… Niks hoor”, hakkelde Remco. 

Onderzoekend keek Wim zijn broer aan. “Hmm… Ik zou bijna denken dat je 

d’r al één tegen bent gekomen”, grinnikte hij. 

Remco voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen. Verdorie, waarom kreeg hij 

nou zo'n boei? Wat was er nou helemaal gebeurd? Die jongen had hem alleen 

maar aangestoten. Ze hadden nauwelijks een woord met elkaar gewisseld. Hij 

wist niet eens waar hij ergens zat…  

“Nou?”, drong Wim aan. “Heb ik gelijk?” 

Remco zei niks. 

“Jaahhh”, vielen Jorick en Jeffrey Wim bij. “Remco heeft een oogje op 

iemand”, plaagden ze hem.  

“Geef het maar toe”, voegde Wim er grijnzend aan toe. 

“Kom op… vertel…”, moedigde Jeffrey hem aan. 

“Ach jongens, d’r is echt niks”, reageerde Remco luchtig. 

“Waarom krijg je dan zo’n rooie kop? Kom op, man… Doe niet zo flauw. Je 

kunt het ons toch wel vertellen?”, zeurde Jorick door.  

Remco zuchtte eens diep. “Echt jongens, er is niks. Gewoon een jongen in de 

rij bij de kassa. Ik weet niet eens wie hij is… waar hij zit… Of hij überhaupt 

wel homo is.” 

“En?”, vroeg Wim nieuwsgierig, zich niks aantrekkend van Remco’s 

commentaar. “Is hij leuk?” 

“Jij houdt ook nooit op hè?”, grinnikte Remco. 

“Niet als het om belangrijke dingen gaat”, reageerde Wim prompt.  

“Ja, kom op Remco, hoe ziet hij er uit?”, wilde Jeffrey nu ook weten. 
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“Weet ik veel. Ik heb hem echt maar heel even gezien”, probeerde Remco 

zich er vanaf te maken. 

“Ik geloof er niks van”, hield Wim voet bij stuk. 

Remco zag de jongen weer voor zich. Kort blond, bijna wit haar, blauwe 

ogen. Eigenlijk niks bijzonders. Wat was het dan dat hem geraakt had? Behalve 

zijn arm dan… Hij glimlachte opnieuw. Hij was gewoon leuk… 

“Letten jullie nou maar op die meiden”, probeerde hij zijn vrienden af te 

leiden. 

En het werkte. Meteen was hun aandacht weer gevestigd op de twee meiden 

aan de overkant. 

*** 

Op ‘de Appelhof’ werden steeds meer mensen wakker. De rits van Eddy’s en 

Ton’s tent werd opengetrokken. Ton stak zijn hoofd naar buiten.  

“Goeiemorgen”, gaapte hij. Hij kneep z’n ogen tot spleetjes. “Iemand een 

aspirientje voor me? 

Anika viste een strip paracetamol uit haar tas. “Hier, vang!”, riep ze terwijl ze 

de strip naar hem toegooide. 

Met een duffe kop kroop Ton de tent uit. “Wat een licht, man”, mopperde hij 

terwijl hij zijn zonnebril opzette. Vergenoegd liet hij zijn ogen over de gedekte 

picknicktafel gaan. “Zo! Wie heeft er voor dit ontbijt gezorgd?”, vroeg hij 

verbaasd. 

“Eddy natuurlijk”, wees Hannah in Eddy’s richting. “Dankzij jou, blijkbaar”, 

voegde ze eraan toe. 

“Hoezo, dankzij mij?”, reageerde Ton. 
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“Jij moest mij zonodig wakker maken, gek”, antwoordde Eddy voor Hannah 

dat kon doen. “Mij een beetje liggen porren…” 

“Moet je maar niet zo dicht tegen me aankruipen, homo”, lachte Ton terwijl 

hij een arm om Eddy’s nek sloeg en hem spontaan een kus op z’n wang gaf.  

Geïrriteerd duwde Eddy hem van zich af. Ton ging tegenover hem zitten, 

schonk een beker sinaasappelsap in en werkte twee paracetamolletjes naar 

binnen. 

“Lekker man”, merkte hij grinnikend op. “Moet je ook eens proberen…” 

“Laat maar”, reageerde Eddy. “Ik hou m’n kop liever helder. Moet je ook eens 

proberen”, voegde hij er cynisch aan toe. 

Peinzend keek hij naar Ton. Wat zag die gast er toch in om zichzelf elke keer 

zo vol te laten lopen? Soms vroeg hij zich wel eens af of dat echt wel alleen 

maar voor de lol was. Hoe goed kende hij Ton nou? Eigenlijk was hij een vriend 

van Jan Willem, die twee kenden elkaar al jaren. Gek, dat Jan Willem er nooit 

iets van zei dat Ton zo veel dronk.  

“Waar zijn die andere twee?”, vroeg Ton aan Hannah en Anika. 

“Wat denk je?”, antwoordde de eerste. “In dromenland natuurlijk.” 

“Nee hoor”, klonk het slaperig uit de tent. “Wij zijn allang wakker…” 

“Ja, ja… Dat zal wel”, reageerde Hannah vrolijk. 

Niet veel later later zaten ook Jan Willem en André aan het ontbijt. 

“Wat gaan we doen, jongens?”, vroeg Jan Willem. 

“Naar het strand”, zei Eddy vlug, voor iemand met een ander voorstel kon 

komen. 

“Strak plan”, reageerde André. 

Jan Willem en Ton knikten instemmend. 

!18



Tegen de middag waren ze eindelijk zo ver dat ze konden vertrekken. 

Ongeduldig stond Eddy bij de fietsen te wachten. Waarom waren ze nou zo 

traag? Hij wilde weg. Hoe langer ze wachtten, hoe kleiner de kans dat hij die 

jongen uit de Jumbo tegen zouden komen, want die bleef natuurlijk ook niet 

stilzitten. 

“Wat heb jij man?”, vroeg Hannah. 

“Hoezo? Ik wil gewoon naar het strand…”, reageerde Eddy onverschillig. 

“Ja, ja… De dag is nog lang hoor. Tijd zat…”  

Ze keek hem onderzoekend aan. Hij deed vreemd. Normaal gesproken was 

Eddy de meest relaxte van het stel, liet zich nergens door opjutten, ging gewoon 

zijn eigen gang. Eigenlijk vond hij alles altijd wel best. Waarom was hij nu dan 

zo onrustig? 

Vrolijk kletsend fietsten ze even later richting Formerum aan Zee. Eddy reed 

achteraan, hij had geen zin in slap geouwehoer. Stiekem hoopte hij de jongen 

uit de Jumbo tegen te komen. Vanuit zijn ooghoeken hield hij de omgeving 

nauwlettend in de gaten.  

Nadat ze hun fietsen tegen het hek hadden gezet, liepen ze met z'n zessen 

de strandovergang bij Formerum aan Zee over. Onopvallend liet Eddy zijn ogen 

over het strand gaan. Geen spoor van de jongen… Hij zuchtte teleurgesteld. 

"Gelijk maar zwemmen?", vroeg Jan Willem. Hij was een waterrat, net als 

Ton. Ze speelden beiden al jaren waterpolo. 

Anika keek Hannah aan. "Jij?", vroeg ze. 

Hannah keek om zich heen. Er waren niet veel mensen op het strand. Langs 

de vloedlijn liepen een man en een vrouw met twee honden. Hier en daar 

lagen wat mensen te zonnen. Slechts een enkeling waagde zich in zee. 
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Ze schudde haar hoofd. "Mij te koud. Ik ga liever lekker in de zon liggen." 

"Mijn idee", reageerde Anika lachend. 

"Watjes!", plaagde Ton. "Kom jongens, wij zullen de dames eens laten zien 

dat wij niet bang zijn voor een beetje water!" riep hij enthousiast. "Wie het 

eerste door is!" Hij begon zich meteen uit te kleden. 

Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en niet veel later renden de vier 

jongens lachend en schreeuwend de zee in. Hannah en Anika zochten een 

plekje vlakbij de strandovergang, spreidden hun handdoeken uit en maakte het 

zich gemakkelijk. 

"Stelletje idioten", lachte Hannah. "Moet je ze nou zien, het lijkt wel een stel 

uitgelaten honden!" 

Ton dook meteen bovenop Jan Willem en trok hem kopje onder. Eddy en 

André hadden meer moeite met het koude water, maar kregen weinig kans om 

rustig te wennen. Voor ze het in de gaten hadden, werden ze door Ton en Jan 

Willem nat gespetterd en waren ze in een flinke stoeipartij verwikkeld. 

Tegen de tijd dat ze uit gestoeid waren, lagen de beide meiden met gesloten 

ogen te genieten van de zon. Jan Willem trok André aan zijn arm en legde een 

vinger tegen zijn lippen. Grinnikend slopen ze, zo stil ze konden, naar hun 

vriendinnen. Ton en Eddy keken grijnzend toe hoe Jan Willem en André 

plotseling hun natte haren boven de meiden uitschudden. Verschrikt schoten 

Hannah en Anika overeind. 

"Hé! Kappen daarmee!", riep Anika met pretlichtjes in haar ogen. 

Hannah trok André naast zich op haar handdoek en gaf hem lachend een 

kus. 

"Waarom komen jullie er ook niet in?", vroeg Jan Willem. "Het Is best lekker 

als je eenmaal door bent", voegde hij eraan toe. 
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"Misschien straks", reageerde Anika niet echt enthousiast. 

Eddy's ogen dwaalden af naar de strandovergang. Langzaam werd het 

drukker. Twee meiden sjokten door het mulle zand het strand op, maar nog 

steeds geen spoor van die roodharige jongen… Wat zou hij doen als hij ineens 

zou verschijnen? Zou hij hem durven aanspreken? Wat zouden zijn vrienden 

dan denken? Zouden ze er iets achter zoeken? Waarschijnlijk niet, ze hadden 

immers geen flauw idee dat hij op jongens viel. Zelfs André wist dat niet, dus 

waarom zouden ze er iets achter zoeken? 

Hij glimlachte. Misschien kwam hij nog wel…  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Tien minuten later hoort Diede de sleutel in het slot draaien. De deur gaat 

open. 

“Diede…” Twee armen om hem heen. “Jongen, wat is er? Is er iets gebeurd?” 

Merel's stem klinkt bezorgd.  

“Eddy…” stamelt hij. 

“Wat is er met Eddy?” 

“Hij wilde… niet meer…”, hakkelt Diede. 

Verbijsterd staart zijn vriendin hem aan. “Wat zeg je?” 

Met horten en stoten vertelt Diede wat hij van zijn moeder heeft gehoord.  

“Oh mijn God”, stamelt ze. Ze zakt naast hem op de bank. “En nu?” 

“Ik moet erheen…” 

“Ik ga met je mee”, zegt ze resoluut. “Jij kan zo niet rijden.” 

Diede knikt. “Hij heeft me nodig Merel. Hij zit bij m’n ouders… Bij m’n 

ouders! Ik moet naar hem toe…” 

Merel knikt alleen maar. “Oké. Laten we dan meteen maar gaan.” 

Na anderhalf uur draait Merel de auto de straat van zijn ouders in. Diede's 

hart bonkt in zijn keel. Hij ziet er als een berg tegenop. 

“Ik vind het zo erg”, fluistert hij. “Ik had hem nooit achter moeten laten…” 

Merel kijkt opzij. “Schat, dit is toch niet jou schuld?” 
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“Misschien niet, maar ik had kunnen weten…” Zijn stem breekt. “Wat moet 

ik nou zeggen?”, vraagt hij vertwijfeld. 

“Tegen je ouders of tegen je broer?” 

“Alledrie eigenlijk. Ik maak me zorgen om m’n moeder”, begint Diede. 

Merel knikt. 

“En Eddy heeft me nodig”, gaat hij verder. Zijn ademhaling gaat gejaagd, 

paniek overvalt hem.  

Merel kijkt strak voor zich uit. “Als ik nou met je ouders praat en jij ontfermt 

je over je broer… Is dat een idee?”, vraagt ze ineens. 

Diede knikt. “Wil je dat doen?” 

“Tuurlijk. Ze hebben nou vast wel wat anders aan hun hoofd dan bedenken 

of ze mij er wel bij willen hebben”, merkt ze op. 

Diede zucht, opgelucht omdat hij naar Eddy kan en het gesprek met zijn 

ouders nog even uit kan stellen. 

Met betraande ogen opent zijn moeder de deur. Verbaasd kijkt ze Merel aan. 

Dan richt ze zich tot haar oudste zoon. 

“Is het niet vreselijk jongen…” zegt ze snikkend. 

“Mam…”, zegt Diede zachtjes. 

Hij slaat zijn armen om haar heen en geeft haar een kus op haar wang. Merel 

pakt haar hand vast. Zijn moeder laat haar begaan. 

“Gelukkig is het goed afgelopen”, spreekt Merel Diede’s moeder moed in. 

“Hoe is het met hem?”, vraagt Diede. 

“Hij ligt boven te slapen”, antwoordt zijn moeder gesmoord. 

“Kom”, zegt Merel. “Dan gaan wij naar de kamer. Kan Diede even naar 

Eddy.” Ze trekt Diede’s moeder mee naar binnen. 
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*** 

"Pas op!", brulde Jeffrey, maar het was al te laat.  

Remco's vlieger draaide om die van hem, waardoor het touw volledig in de 

knoop raakte. Onbestuurbaar stortten de beide vliegers op het strand neer. 

"Shit man, als die stuk is… Ik doe je wat!" Jeffrey rende naar de plek waar de 

wind nog af en toe een poging deed de beide neergestorte vliegers de lucht in 

te blazen.  

Geschrokken rende Remco hem achterna. "Sorry", hijgde hij. "Ik stond niet 

op te letten. Is hij nog heel?", vroeg hij bezorgd toen Jeffrey zijn vlieger 

onderzocht. 

"Geloof het wel", zuchtte Jeffrey opgelucht. "Pfff… Ik schrok me kapot. Weet 

je hoe lang ik heb moeten sparen voor ik deze bij elkaar had?" Gelukkig kon hij 

al weer lachen. 

"Ja sorry, Jeff. Het ging echt per ongeluk. Ik had m'n kop d'r niet bij", 

verontschuldigde Remco zich. 

Het was waar. Hij had zijn hoofd er niet bij. Absoluut niet zelfs! Al voor ze 

naar het 'Groene Strand' waren gefietst om te gaan vliegeren, had er maar één 

ding door z'n hoofd gespookt. En dat ene ding had blond haar en blauwe 

ogen… Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat die jongen hem zo 

bezighield? Hij had hem één keer gezien, dat was alles. Mooie knul, dat wel… 

Hij glimlachte onwillekeurig. Daar ging hij weer... Wat voor zin had dit? 

Waarschijnlijk zag hij hem nooit meer. En zelfs als dat wel zo was, wie zei hem 

dan dat die jongen hem ook leuk vond? Dikke kans dat hij niet eens homo was. 

Hoewel... Zoals hij naar hem keek toen hij zich bij de uitgang van de 

supermarkt nog even omdraaide… Of had hij zich dat ingebeeld? 
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"Hé!" Jeffrey stootte hem aan. "Wat sta je nou te dromen, man? Help eens 

even…" Hij duwde hem zijn vlieger in de hand. "Vasthouden." 

Schuldbewust deed Remco wat Jeffrey hem opdroeg. Met engelengeduld 

haalde Jeffrey het touw van beide vliegers uit elkaar.  

"Lukt het?" Jorick kwam aanlopen. "Of moet ik even helpen?" 

"Nee, het gaat wel", mompelde Jeffrey. 

Van een afstandje hield Wim zijn broer in de gaten. Wat was er met hem aan 

de hand? Normaal gesproken gebeurden dit soort dingen Remco niet. Eigenlijk 

was het meer wat voor hem om niet op te letten. Hij mocht graag een geintje 

uithalen en vergat daarbij nogal eens waar ze eigenlijk mee bezig waren. Hem 

zou het zomaar kunnen gebeuren dat zijn vlieger in de knoop raakte met die 

van één van zijn vrienden. Maar Remco? Dat was raar… Remco liet zich nooit 

afleiden. 'Als je iets doet, moet je het goed doen', was zijn motto. En dat gold 

zeker voor vliegeren! Zijn vlieger was beslist niet goedkoop, hij had er lang 

voor gespaard. Daar was hij normaal gesproken, net als Jeffrey, heel zuinig op. 

"Oké, hij kan weer", riep Jeffrey. 

"Ik kap ermee", deelde Remco mee. "Het wil niet zo vandaag…" 

Verbaasd keken drie paar ogen hem aan.  

"Sinds wanneer geef jij zo makkelijk op?", vroeg zijn broertje. Het werd 

steeds gekker! Remco was normaal gesproken altijd super fanatiek. Opgeven 

kwam niet in zijn hoofd op. "Ben jij ziek of zo?" Onderzoekend keek hij zijn 

broer aan. 

"Ach, laat me maar. M'n hoofd staat er gewoon niet zo naar", reageerde 

Remco. Hij voelde zich verward, onrustig. Als hij eerlijk was, wilde hij het 

liefste terug naar de camping. Even niks aan z'n kop…  
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"Gaan jullie maar gewoon door. Ik kijk wel", ging hij verder terwijl hij zijn 

vlieger uit elkaar begon te halen. 

Wim wierp nog een laatste blik op zijn broer en haalde toen zijn schouders 

op. Hij moest het zelf ook maar weten. 

*** 

"Wat sta jij nou naar die meiden te staren?", stootte Ton hem aan. "Stap er 

gewoon op af, man", ging hij verder. "Alle meiden hier komen maar voor één 

ding, hoor." 

"Huh?" Verschrikt keek Eddy hem aan. "Waar heb jij het over?" 

"Die twee kippetjes daar", wees Ton richting de strandovergang. 

"Gek! Sta niet zo te wijzen, man! Zometeen zien ze het nog." Eddy voelde 

het bloed naar zijn hoofd stijgen. 

"Nou en? Weten ze meteen dat we belangstelling hebben", lachte Ton.  

"Ja, jij misschien, ik niet hoor", reageerde Eddy bliksemsnel.  

Hier had hij dus helemaal geen zin in! Gisteravond in 'The Big Apple' was 

het ook al steeds zo gegaan. Ton bleef hem maar pushen. Misschien moest hij 

het spelletje maar gewoon meespelen, net doen alsof hij het wel leuk vond om 

achter de meiden aan te zitten. Even dacht hij erover na. Nee… geen goed 

plan. Zoals Ton dat deed, zo was hij niet. Bovendien, stel dat die jongen toch 

nog kwam en hem met een meisje zou zien… In gedachten staarde hij voor 

zich uit. Waarom hield die knul hem toch zo bezig? Ze hadden nauwelijks een 

woord gewisseld. Maar hij lachte zo leuk. En dan die sproeten…. Eddy 

glimlachte. 
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"Heb je iemand anders op het oog of zo?", ging Ton gewoon verder. Hij keek 

Eddy indringend aan. 

Eddy ontweek zijn blik en werd zo mogelijk nog roder. 

"Ik geloof waarachtig dat ik gelijk heb", merkte Ton verbaasd op bij het zien 

van Eddy's rode hoofd. "Is ze hier?" vroeg Ton, nieuwsgierig om zich heen 

kijkend. 

"D'r is niemand", bitste Eddy. Hij was het gezeur van Ton meer dan zat. "Laat 

me met rust, man. Ik heb hier geen zin in." Hij liep bij Ton vandaan en liet zich 

naast André in het zand zakken. 

"Wat is dat toch tussen jou en Ton?", vroeg zijn vriend verbaasd.  

"Ach, niks", reageerde Eddy. Hij nam zich voor Ton een beetje uit de weg te 

gaan. Misschien kon hij beter wat meer bij André in de buurt blijven. Die zat 

hem tenminste niet de hele tijd zo op zijn huid.  

De rest van de middag was eigenlijk best gezellig. Eddy ontliep Ton zoveel hij 

kon en paste er wel voor op niet nog een keer de indruk te wekken dat hij 

belangstelling voor één van de meiden op het strand had.  

Hoe later het werd, hoe meer tot hem doordrong dat die jongen van de 

Jumbo niet meer kwam. Jammer… 

Aan het einde van de middag pakten ze hun spullen in en begaven zich op 

de terugweg. 

“Zullen we hier maar een frietje pakken?”, stelde Jan Willem voor, toen ze 

langs ‘Frits' Snacks’ reden. Het cafetaria zag er gezellig uit. Groot terras, deels 

overdekt, behoorlijk druk maar nog genoeg plek om te zitten… 

“Goed plan”, viel Anika haar vriend bij. 
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Ze remde af en zette haar fiets tegen het hek. De rest volgde. Druk pratend 

liepen ze het terras op. 

*** 

“Kom, opschieten”, maande Jorick Remco. Het was al laat en ze moesten nog 

helemaal van het 'Groene Strand' terug fietsen naar Formerum. Bovendien had 

hij best honger, zo'n hele middag vliegeren, daar kreeg je flinke trek van. 

“Ja, ja… Ik kom eraan”, reageerde Remco verstrooid. De hele dag al spookte 

die blonde jongen door zijn hoofd. Hij betrapte zich erop dat hij voortdurend 

naar hem uitkeek. Belachelijk, dat wist hij wel. Hoe groot was nou de kans dat 

hij uitgerekend hier op het ‘Groene Strand’ zou zijn? 

“Het is ook altijd dezelfde waar we op moeten wachten”, mopperde Jorick. 

Wim keek zijn broer peinzend aan. Jorick had natuurlijk wel gelijk, Remco 

was meestal de laatste. Toch had hij het gevoel dat er nu iets anders aan de 

hand was. Iets dat ervoor zorgde dat Remco zijn hoofd er niet bij had. Net als 

vanmiddag toen hij met Jeffrey's vlieger in de knoop was gekomen en ineens 

geen zin meer had om te vliegeren. En vanochtend had hij ook al zo vreemd 

gereageerd toen ze hem hadden zitten plagen met een jongen die hij in de 

supermarkt had ontmoet. Zou die jongen iets te maken hebben met Remco's 

vreemde gedrag? Hij kon zich niet aan de gedachte onttrekken dat die jongen 

zijn broer misschien wel eens meer bezighield dan hij tegenover hen wilde 

toegeven. 

“Hé, kop op man!”, stootte hij Remco aan in een poging hem op te beuren. 

“Misschien kom je hem straks wel weer tegen…” 

“Huh?” Remco schrok op uit zijn gedachten. 

“Die jongen van de supermarkt”, ging Wim verder. 

!28



“Oh die… Da’s niks hoor, echt niet”, hield Remco zich op de vlakte. Hij 

kleurde licht. 

Wim keek hem doordringend aan. “Hmm, waarom geloof ik dat niet?” 

“Hou d’r nou over op”, bitste Remco. “Hier heb ik echt geen zin in, hoor…” 

“Oké, oké… Ik wist niet dat je kwaad werd.” 

Ondertussen had Remco zijn tas onder de snelbinder gestopt. “We kunnen”, 

riep hij en stapte op. 

Een half uurtje later fietsten ze de camping op.  

“Frietje halen dan maar?”, stelde Jeffrey voor.  

Pal naast de camping lag een snackbar. Gisteravond hadden ze er ook 

gegeten. Lekkere hamburgers, goeie friet. Niks op aan te merken. 

“We gaan toch niet de hele vakantie friet eten, hè?”, zuchtte Jorick. 

“Wou jij koken dan?”, reageerde Jeffrey spottend.  

“Oké, oké… Friet dan maar”, gaf Jorick zijn verzet op. "Maar morgen wat 

anders, hoor." 

“Wat doen we? Eten we het daar op, of nemen we het mee hier naartoe?”, 

vroeg Wim. “Ik heb eigenlijk niet zo’n zin om weer op dat overvolle terras te 

zitten…” 

“Dan halen we toch gewoon wat? Eten we het hier op”, stelde Jeffrey voor. 

“Remco?” Met een brede grijns op zijn gezicht keek hij zijn buurjongen aan. 

“Ja, hé! Ik ben vanmorgen ook al naar de supermarkt geweest”, probeerde 

Remco er onderuit te komen. 

“Precies. Jij doet de boodschappen vandaag”, grijnsde Jeffrey breeduit. 

Zuchtend stond Remco op. “Als jullie maar weten dat ik de rest van de week 

niks meer doe... Stelletje luiwammesen”, mopperde hij. 
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Het was behoorlijk druk bij de snackbar toen Remco vijf minuten later 

achteraan in de rij aansloot. Zo'n man of tien stonden te wachten tot ze aan de 

beurt waren, het terras zat bijna helemaal vol. Plotseling voelde hij een 

schouder tegen zich aanduwen.  

“Hé, kijk uit, man!” Geïrriteerd keek hij op, recht in de blauwe ogen van de 

jongen uit de supermarkt. De jongen had een bakje friet en een frikandel 

speciaal in zijn handen en probeerde zich, tussen de wachtende mensen door, 

terug naar het terras te wurmen. 

“Da’s ook toevallig”, bracht Remco overdonderd uit. 

“Ach, ‘t is maar een klein eiland”, reageerde de jongen. Verlegen lachend 

bleef hij staan en keek Remco aan.  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Bij de buren wordt het gordijn een stukje opzij geschoven. Verbaasd kijkt de 

buurvrouw naar buiten. Is dat Diede? Maar die komt toch al jaren niet meer bij 

zijn ouders thuis? Wat doet hij dan hier? En dat meisje dat hij bij zich heeft, zou 

dat zijn vriendin zijn? Dat Diede thuiskomt, dat moet betekenen dat er iets aan 

de hand is. Peinzend schudt ze haar hoofd. Er zal toch niks gebeurd zijn? 

*** 

Met lood in zijn schoenen sjokt Diede de trap op. Eddy ligt met gesloten ogen 

in bed.  

“Hé”, zegt Diede zachtjes. “Ben je wakker?” 

Geen reactie. Hij gaat op de rand van het bed zitten en kijkt naar de 

achttienjarige jongen die hij al bijna drie jaar niet meer heeft gezien. Zachtjes 

streelt hij Eddy’s rechterhand. Zijn vingers blijven rusten tegen het witte verband 

om zijn pols. Dan opent Eddy zijn ogen.  

“Hoi”, zegt hij zacht. 

“Hoi.” Diede kijkt hem lang aan. “Wat is er gebeurd jongen?” 

Met waterige ogen kijkt Eddy hem aan. Langzaam glijdt een traan over zijn 

wang. 
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“Hé… broertje van me”, zegt Diede zacht. Hij buigt zich over hem heen, 

slaat zijn armen om hem heen en drukt hem tegen zich aan. “Ik wil je nog niet 

kwijt”, fluistert hij gesmoord. 

Diede laat hem weer los, kijkt hem opnieuw aan. “Wil je praten?” 

Eddy schudt zijn hoofd. 

“Wil je dat ik bij je blijf?” 

Hij knikt.  

Diede kruipt naast hem in bed, slaat zijn arm om hem heen en houdt hem 

dicht tegen zich aan. Bewegingsloos ligt Eddy in zijn armen. Af en toe zucht hij. 

Zachtjes streelt Diede zijn haar. 

Als zijn rustige ademhaling verraadt dat hij weer slaapt, laat Diede hem los. 

Voorzichtig, om het niet wakker te maken, staat hij op. Zijn blik rust nog even 

op zijn slapende broertje. Hij kijkt naar zijn polsen, om de rechter wit verband, 

de linker in het gips. Hij rilt even en gaat naar beneden. 

*** 

Remco staarde de jongen aan. Hij wilde wat zeggen, maar kreeg geen woord 

over zijn lippen. Zijn hart bonkte in zijn keel. Voor hij wat kon verzinnen, 

verbrak de jongen het oogcontact en keek over zijn schouder. Remco zag hem 

knikken. “Ik kom”, hoorde hij hem roepen. Snel draaide Remco zich om en zag 

een meisje dat met een groepje jongeren aan één van de picknicktafels zat, 

naar de jongen wenken.  

“Je vrienden?”, vroeg hij. 

“Ja”, reageerde de jongen kort. “Sorry, ik moet gaan”, mompelde hij. “Doeg.” 

“Doei”, was het enige wat Remco uit wist te brengen.  
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Verdorie man, wat mankeerde hem? Waarom kreeg hij nou geen fatsoenlijk 

woord over zijn lippen? Hij had hem toch wel kunnen vragen hoe hij heette? 

Of zoiets stoms kunnen zeggen als ‘Derde keer trakteren’… Waarom was hij zo 

van zijn stuk door die knul? Oké, hij zag er leuk uit. En zoals hij naar hem 

keek… Een glimlach verscheen op zijn gezicht. Dromerig keek hij hem na, zag 

hoe hij zijn friet en frikandel op de picknicktafel zette en over het bankje klom 

om te gaan zitten. 

“Zeg het maar, jongeman”, hoorde hij ineens.  

Verschrikt draaide hij zich om. “Eh… Vier friet met, twee frikandellen, één 

kroket, een bami en vier broodjes hamburger.” 

Terwijl Eddy over het bankje van de picknickset klom en op de lege plek 

naast Ton ging zitten, hield hij de roodharige jongen onopvallend in de gaten. 

Stond hij hem nou na te kijken?  

Hij was zich kapot geschrokken toen hij plotseling oog in oog met hem 

stond. Had hij de hele middag naar hem uitgekeken en de hoop eigenlijk al 

opgegeven, stond hij ineens achter hem! Hij zou willen dat zijn vrienden nu 

even niet hier waren, dan zou hij wel met hem durven praten. Maar ja, hij was 

hier nu eenmaal niet alleen, dus dat zat er niet in. Hij zuchtte. 

Plotseling draaide de jongen zich om. Eddy's blik gleed langs zijn rug naar 

beneden en bleef rusten op zijn billen. Glimlachend stak hij een frietje in zijn 

mond, zijn ogen lieten de jongen geen moment los. Ineens kreeg hij een idee. 

“Wacht even, jongens”, zei hij, “dan maak ik een foto.” Hij kwam overeind 

en liep een stukje naar achteren. “Allemaal even lachen”, riep hij vrolijk, terwijl 

hij zijn telefoon op zijn vrienden richtte. Achter elkaar nam hij een aantal foto’s.  

Met een schuin oog hield hij de roodharige jongen in de gaten. Hij stond nog 

steeds met zijn rug naar hem toe. 

‘Kom op, omdraaien...’, bad Eddy in stilte.  
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Tot zijn stomme verbazing draaide de jongen zich inderdaad om. Zoekend 

liet hij zijn ogen over de mensen op het terras gaan. Toen zag hij Eddy. Hij 

lachte… 

Eddy kreeg het er warm van. Snel zoemde hij in, tot hij alleen de jongen nog 

in beeld had en nam een foto. 

“Ok, jongens, dat was het wel”, zei hij quasi nonchalant. Snel verstuurde hij 

de laatste foto naar zijn eigen e-mailadres, wiste hem uit zijn filmrol en ging 

weer zitten.  

“Laat zien,” sommeerde Ton. Hij hing dicht tegen hem aan en rukte zijn 

telefoon zowat uit zijn handen. 

Lachend bekeken zijn vrienden de foto’s die hij zojuist had gemaakt. Behalve 

die laatste dan...  

Uit zijn ooghoeken zag hij hem aankomen. Kartonnen doosje in zijn hand, 

zakjes friet erin. Hij kon er niks aan doen, een grote grijns verscheen op zijn 

gezicht. 

“Doei”, zei de jongen in het voorbijgaan, Eddy aankijkend. Hij stak zijn hand 

omhoog zonder het doosje los te laten en lachte opnieuw.  

Overdonderd stak Eddy zijn hand omhoog. “Doeg”, zei hij zachtjes. Hij werd 

vuurrood. Snel wendde hij zijn ogen af. Verdomme, wat moest die knul wel niet 

van hem denken...  

“Stuur mij die foto’s eens,” riep Ton enthousiast, “dan zet ik ze op Facebook.” 

Verschrikt keek Eddy Ton aan. Shit, hij was zijn vrienden even helemaal 

vergeten. 

“Wat heb jij een rooie kop”, merkte Hannah op. “Leuke meid gezien?”, 

plaagde ze hem, terwijl ze om zich heen keek. Een eindje verderop liep een 

jongen, verder was er niemand te zien. 
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“Oh, die is al weg, hoor”, reageerde Eddy snel. “Kom, dan mail ik je die 

foto’s”, wenkte hij Ton hem zijn telefoon terug te geven. 

Remco wist het zeker nu, die jongen keek wel degelijk naar hem. Dat kon 

niet anders dan betekenen dat hij hem leuk vond! Vrolijk liep hij terug naar de 

camping. Vlak voor hij de hoek omliep, keek hij nog een keer om.  

Leuk groepje wel. Twee stelletjes en dan die blonde jongen en die gast die de 

hele tijd tegen hem aanhing. Zou dat zijn vriend zijn? Hij schrok van zijn eigen 

gedachte. Nee, hè? Geen vriend, alsjeblieft... Aan de andere kant... Dat 

betekende dan wel dat hij inderdaad homo was. En als dat zijn vriend was, hoe 

serieus was dat dan? Want hij keek echt wel naar hem. Dat deed je toch niet als 

je een serieuze relatie had? Glimlachend liep hij verder. 

*** 

"Zullen we het eiland vandaag op de fiets verkennen?", stelde Remco de 

volgende ochtend tijdens het ontbijt voor. "Strandzeilen kan toch pas om vier 

uur, tijd zat dus.” 

Al voor ze op vakantie gingen, hadden ze op de website van 'Mooi Weer' 

voor vandaag blokarts gereserveerd. Ze werden om kwart voor vier op het 

strand bij West aan Zee verwacht. 

"Leuk", reageerden Jorick en Jeffrey in koor.  

Wim schoot in de lach. "Blijft grappig hoe jullie dingen zo vaak precies 

tegelijk zeggen." 

De twee jongens haalden grinnikend hun schouders op, ze wisten niet beter. 

"Vinden jullie het goed als Gwen en Maaike meegaan?" vroeg Jorick. Hij 

wierp een blik richting het kleine tentje aan de overkant van het pad. 
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Gisteravond waren ze, op aanraden van de twee meiden, naar Midsland 

gegaan. Een gezellig dorpje met leuke kroegjes en discotheken. Natuurlijk 

waren de twee, tot groot genoegen van de tweeling, zelf ook meegegaan… 

Wim keek Remco aan en haalde vragend zijn schouders op.  

Remco knikte instemmend. Hij vond alles best, zolang ze maar gingen 

fietsen.  

Hij had erover nagedacht, die blonde jongen zat hier beslist ergens in de 

buurt. Waarom was hij hem anders al twee keer tegengekomen? Wie weet, liep 

hij hem vandaag wel weer tegen het lijf. Oké, zo groot was die kans natuurlijk 

niet, maar met een beetje mazzel… In elk geval vond hij een fietstocht een 

mooi begin. Hij had er zin in! Met een grijns van oor tot oor keek hij zijn 

vrienden aan. Niets kon zijn goeie humeur kapot krijgen, zelfs geen 

buurjongens die de hele tijd bij een stel meiden om de nek hingen. 

"Oké", knikte Wim naar Jorick. "Maar niet van dat kleffe gedoe asjeblieft… 

Anders gaan jullie maar alleen.” 

Terwijl Jorick en Jeffrey naar de tent van de meiden liepen om te vragen of ze 

zin hadden om mee te gaan, richtte Wim zich tot Remco. “En waarom heb jij 

zo'n big smile op je kop?”, vroeg hij nieuwsgierig. 

Remco kon er niks aan doen, hij kreeg die grijns gewoon niet van zijn 

gezicht. Gisteravond had hij niks verteld over de ontmoeting bij de snackbar. 

Hij kende zijn broertje en buurjongens, die zouden zich er beslist mee bemoeid 

hebben en daar had hij helemaal geen zin in. 

“Nog steeds die jongen van de supermarkt?”, plaagde Wim. 

Remco dacht na. Hij kon natuurlijk wel blijven doen alsof er niks aan de 

hand was, maar dat ging hij nooit volhouden. Hij wist dondersgoed waarom hij 
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zo vrolijk was en hij wist ook dat hij dat nooit voor zijn broertje verborgen kon 

houden… Hij zuchtte maar eens en knikte schoorvoetend. 

Wim lachte. “Je hebt het flink te pakken van hem, hè?” 

Remco keek hem lang aan voor hij antwoord gaf. Eigenlijk wilde hij niks 

liever dan er over praten. Zijn broertje mocht dan soms een plaaggeest zijn, als 

het erop aankwam, stond hij altijd voor hem klaar. En Jorick en Jeffrey waren er 

nu niet, dus… 

“Ik heb hem gisteravond bij de snackbar weer gezien”, begon hij aarzelend. 

Of hij wilde of niet, hij kleurde tot achter zijn oren. 

“Echt?”, vroeg Wim ongelovig. “Waarom heb je dat niet verteld? En waarom 

heb je hem niet meegenomen? Had hij mee kunnen gaan naar Midsland…” 

Remco grinnikte. “Daarom dus”, antwoordde hij. “Als ik het verteld had, 

hadden jullie me de oren van m’n kop gezeurd. En daar had ik even geen zin 

in…” 

Hij vond het nog maar een raar idee. Hoe kon hij nou zo van de kaart zijn 

door iemand die hij nauwelijks kende? Het antwoord op die vraag wist hij 

weliswaar nog steeds niet, maar sinds hij zeker dacht te weten dat die jongen 

naar hem keek, kon hij het gevoel niet meer ontkennen. 

“Heb je met hem gepraat?”, ging Wim onverstoorbaar verder. 

Remco knikte opnieuw. “Heel even. We stonden samen in de rij.” 

“En?”, vroeg Wim nieuwsgierig. “Weet je hoe hij heet?” 

Remco schudde zijn hoofd. “Nee, zover kwam het niet. Zijn vrienden riepen 

hem.” 

“Jammer”, reageerde Wim.  

“Ja, jammer.” Remco glimlachte. Zijn gedachten dwaalden af naar gisteren.  

Tijdens het vliegeren had hij, zonder dat hij er iets aan kon doen, 

voortdurend aan die blonde jongen moeten denken. Hij had zich afgevraagd 
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waarom hij hem niet uit zijn hoofd kreeg. Waarom hij die stomme grijns niet 

van zijn kop kreeg als hij aan hem dacht en waarom hij zo’n boei kreeg toen 

zijn broertje en buurjongens hem ermee plaagden. Pas 's avonds, nadat hij hem 

bij de snackbar terug had gezien, was het antwoord op al die vragen tot hem 

doorgedrongen, hij was gewoon verliefd! En hij had heel sterk het gevoel dat hij 

niet de enige was. Zoals die jongen op hem reageerde… Steeds maar weer 

kijken… Niet weten wat hij moest zeggen… En dan die rooie kop toen hij hem 

aankeek… Lief was dat… Onmiddellijk voelde hij zijn eigen hoofd gloeien.  

“Misschien kom je hem vandaag wel weer tegen”, opperde Wim. 

“Ik hoop het”, zuchtte Remco.  

“Weet je of hij ook homo is?”, wilde Wim weten. 

Remco schudde zijn hoofd. “Nee, maar ik denk het wel”, zei hij. Hij keek 

Wim aan. “Zoals hij naar me keek…” Hij kleurde zo mogelijk nog roder.  

“Ik hoop het echt voor je.” Wim stootte zijn broer bemoedigend aan.  

"Volgens mij maakte hij stiekem een foto van me", ging Remco aarzelend 

verder. 

"Wat? Man, dan is het toch duidelijk!", riep Wim uit. "Remco, dat doe je toch 

niet zomaar? Die gast vindt jou echt wel leuk", glunderde Wim. 

"Denk je?" Hoopvol keek Remco zijn broer aan. 

"Absoluut", reageerde Wim resoluut. 

"Ik hoop dat je gelijk hebt", zuchtte Remco. "En dat ik hem nog een keer 

tegenkom…" 

"Hoe ziet hij er uit? Dan help ik je", bood Wim opgewonden aan. 

"Kappen, Wim", drukte Remco Wim's goedbedoelde enthousiasme de kop in. 

"Jij bemoeit je d'r niet mee. Als het toevallig al zou gebeuren dat we hem 

tegenkomen, hou je je kop, ja? Ik wil echt niet dat je wat zegt." 
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"Hé man, wind je niet zo op", grinnikte Wim. "Ik bemoei me nergens mee, 

oké?" 

"En je zegt niks tegen hun, hè?", siste Remco, toen hij de tweeling, samen met 

Gwen en Maaike, aan zag komen lopen. "Ik heb geen zin in flauwe 

opmerkingen…" 
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Met een wit weggetrokken gezicht staart zijn vader voor zich uit. Merel zit 

naast zijn moeder en heeft een arm om haar heengeslagen. Ze kijkt op als hij de 

kamer binnenloopt. 

“En?”, vraagt Merel. 

“Hij slaapt weer.”  

Diede gaat in de stoel tegenover zijn vader zitten. “Wat is er nou precies 

gebeurd, pap?” 

Zijn vader schudt het hoofd, ontwijkt zijn blik. “Geen idee, hij wil niks 

zeggen. We werden gebeld door het ziekenhuis.” 

“Wanneer?” 

“Donderdagavond.” 

“Donderdag? Waarom hebben jullie me niet eerder gebeld?”, vraagt Diede 

ontsteld. 

“We wilden eerst weten of hij…” Zijn stem breekt, hij knippert een paar keer 

flink met z’n ogen. 

“Ik schrok me kapot…” zegt Diede. 

“Ja”, reageert zijn vader, “wij ook.” Hij kijkt Diede nog steeds niet aan. 

Zijn moeder begint opnieuw te snikken.  

“Rustig maar”, troost Merel haar. “Hij is nou toch hier?” Ze trekt haar even 

tegen zich aan. 
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“Hoe kon hij dit nou doen?", snottert zijn moeder. "Waarom doet hij ons dit 

aan?” 

“Mam!” reageert Diede fel. Te fel misschien... “Waarom doet hij ons dit aan? 

Waarom doet hij zichzelf dit aan, zul je bedoelen! Hoe denk je dat hij zich 

voelt?” 

Merel kijkt hem afkeurend aan.  

“Nee Merel,” zegt hij hoofdschuddend, “Dit gaat om Eddy, niet om ons.” Hij 

staat op en loopt de kamer uit.  

Merel gaat hem achterna. “Schat”, zegt ze. Ze pakt zijn hand vast. “Zij zijn 

ook geschrokken.” 

“Weet je waarom?”, vraagt Diede, nog steeds fel. Hij kijkt haar uitdagend 

aan. “Ze weten dat het hun schuld is!” Zijn ogen schieten vuur. 

“Diede, kalmeer. Hier heeft niemand wat aan.” Ze slaat haar armen om hem 

heen. “Jongen, rustig maar. Hij leeft nog…” 

“Hij moet hier weg Merel. We nemen hem mee naar ons”, reageert Diede 

opgefokt. 

“Denk je?” 

“Ik weet het zeker.” 

“Wat weet jij dat ik niet weet?” 

“Ik ken m’n ouders… Ik kom ook uit dit nest. Dit is niet goed voor hem, 

geloof me. Als hij hier blijft, doet hij het zo weer. En terug naar zijn flatje lijkt me 

nu ook niet verstandig.” 

“Heeft hij jou soms iets verteld?” 

Diede schudt zijn hoofd. “Maar ik denk wel dat ik weet waarom hij… En ik 

zeg je… Hij kan hier niet blijven.” 

Merel kijkt hem lang aan. “Oké”, zegt ze. “We nemen hem mee.” 

Diede kust haar opgelucht. Ze lopen terug naar de kamer. 
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“Eddy komt een tijdje bij ons”, zegt hij kortaf. 

“Misschien is dat wel beter, praat hij wel tegen jou”, zucht zijn moeder 

berustend. 

Zijn vader kijkt stuurs voor zich uit. 

“Ik ga kijken of hij wakker is”, gaat Diede verder. 

Zijn moeder knikt. Zenuwachtig plukt ze aan haar vingers. 

“Ik zal goed op hem passen, mam.” Geruststellend legt Diede zijn hand op 

haar arm. Merel kijkt haar vriend aan en glimlacht. 

*** 

Met zijn ogen wijd open lag Eddy op zijn rug op de stretcher. Naast hem 

hoorde hij Ton licht snurken. Net als de eerste avond, hadden ze ook 

gisteravond tot diep in de nacht in 'The Big Apple' doorgebracht. Althans, de 

andere vijf. Hijzelf was al eerder vertrokken. Ton had hem aan de vriendin van 

het meisje waar hijzelf mee danste, gekoppeld. Eigenlijk had hij er helemaal 

geen zin in gehad, maar ja, hij kon dat meisje toch moeilijk bot afwijzen. Dus 

had hij een tijdje met haar gedanst. Tot ze had geprobeerd hem te zoenen. Dat 

was de druppel. Dansen was tot daar aan toe, maar zoenen met een meisje, dat 

ging hem echt te ver! Buiten het feit dat hij niet op meisjes viel, voelde het bijna 

alsof hij iets deed wat niet mocht. Alsof hij die jongen uit de Jumbo bedroog… 

Dat was toch van den gekke! Ze hadden elkaar twee keer gezien en nauwelijks 

een woord met elkaar gewisseld! Waarschijnlijk zag hij hem nooit meer… 

Waarom voelde hij het dan zo? Hij kwam er niet uit. Oké, hij vond die jongen 

leuk. Maar waarom? Waarom vond hij al die sproeten ineens zo waanzinnig 

lief? Waarom kreeg hij vreselijke kriebels in zijn buik als hij aan die leuke 

kuiltjes in zijn wangen dacht?  
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Wat moest hij hier nou mee? Sinds ze elkaar gisteren aan het eind van de 

middag bij 'Frits’ Snacks' weer tegen waren gekomen, kon hij de jongen 

onmogelijk nog uit z’n hoofd krijgen. De hele avond in ‘The Big Apple’ had zijn 

telefoon in zijn zak gebrand. Overdreven vaak was hij naar het toilet gelopen 

om zijn foto te bekijken. Hij kon de verleiding gewoon niet weerstaan. 

Knettergek werd hij ervan! Als hij eerlijk was, wilde hij maar één ding… die 

jongen terug zien. Gewoon bij hem zijn. Beetje kletsen… Hij schoot in de lach. 

Kletsen… Man, hij wist geen woord uit te brengen als hij in zijn buurt was! 

Leuk gesprek zou dat worden…  

Ton bewoog. "Mogûh", mompelde hij slaapdronken. "Hoe laat is het?" 

Eddy draaide zich om en pakte z'n telefoon. Hij glimlachte. Kon hij meteen 

zijn foto nog een keer bekijken… "Bijna elf uur", gaf hij Ton door. 

"Mooie tijd", reageerde Ton terwijl hij uit zijn slaapzak kroop. "Eten?" 

"Is goed", stemde Eddy in. 

“Wat gaan we doen vandaag?” Lusteloos keek Hannah het clubje rond. Ze 

propte een boterham met hagelslag in haar mond.  

Was ze gisterochtend nog behoorlijk helder geweest, vandaag was daar geen 

sprake van. Twee nachten feesten hadden hun tol geëist. De rest zag er al niet 

veel beter uit. Alleen Eddy had nergens last van. Niet zo gek natuurlijk, hij had 

gisteravond niks gedronken en was bovendien op tijd gaan slapen. 

“Ik heb eigenlijk niet zo’n zin om iets te doen”, zuchtte Anika. “Kunnen we 

niet weer naar het strand gaan? Lekker in de zon liggen, beetje slapen nog…” 

Eddy grinnikte. Hij had van te voren kunnen voorspellen dat het zo zou gaan. 

Elke avond en nacht flink feesten en voor de rest maar een beetje rondhangen. 

Ergens vond hij het best zonde van de tijd. Aan de andere kant, zo had hij wel 

lekker veel tijd om een beetje te mijmeren. Kon hij tenminste ongestoord 

nadenken… 
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Aan het begin van de middag fietsten ze in een rustig tempo opnieuw 

richting Formerum aan Zee. Veel meer dan een beetje zonnen, af en toe 

zwemmen en een potje voetbal, deden ze niet. Eddy paste er wel voor op niet 

te opvallend naar de strandovergang te kijken, hij had geen zin in weer een 

hoop flauwe opmerkingen van Ton. 

*** 

"Hé motherfucker!" riep Remco geschrokken. 

Vanuit het niets knalden de blokarts van Jeffrey en Jorick tegen hem op. De 

tweeling had de grootste lol. Ze deden hun uiterste best indruk te maken op de 

twee meiden, die van een afstandje stonden toe te kijken. 

"Jemig, man… Waar zit jij met je hoofd? Zag je ons niet aankomen?" Jorick 

hikte van het lachen. 

"Godsamme, eikels", mopperde Remco. "Ik schrok me kapot."  

"Je verdiende loon omdat je gisteren mijn vlieger naar beneden hebt 

gehaald", grinnikte Jeffrey. 

Er verscheen zowaar een flauw lachje op Remco's gezicht. Het was ook zijn 

eigen schuld, dat wist hij wel. Gisteren met vliegeren had hij zijn hoofd er al 

niet bij gehad en vandaag met het strandzeilen, leek het wel nog erger.  

Voor ze zich op het strand bij West aan Zee hadden gemeld, hadden ze zo 

ongeveer elk fietspad op het eiland gehad. Jammer genoeg geen spoor van die 

blonde jongen… Op de één of andere manier had hij zichzelf ervan overtuigd 

dat hij hem vandaag wel weer tegen zou komen en zich daarop verheugd.  
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Hij had zich stellig voorgenomen hem op z'n minst zijn naam te vragen. En 

wat hij absoluut uit moest zoeken, was of die gast die zo tegen hem aanhing, 

zijn vriend was. Het hoefde natuurlijk niks te betekenen, zijn vrienden en 

hijzelf hingen ook vaak zat tegen elkaar aan. Maar toch… En als het wel zijn 

vriend was, hoe serieus was dat dan? Waarom keek hij dan zo naar hem? 

Waarom kreeg hij dan zo'n rooie kop toen hij wat tegen hem zei? En misschien 

nog wel het meest belangrijke… waarom had hij dan een foto van hem 

gemaakt? 

Hoe later het werd, hoe stiller hij was geworden. De kans dat hij hem nog 

tegen zou komen, werd steeds kleiner en dat had direct invloed op zijn 

humeur. Tegen de tijd dat ze gingen strandzeilen, was er van zijn vrolijke bui 

weinig meer over. Die blonde knul bleef hem maar bezighouden. Vooral de 

vraag of die andere jongen iets met hem had, spookte steeds opnieuw door zijn 

hoofd… 

Jorick en Jeffrey rolden hun blokart een stukje naar achteren en probeerden 

weer wind te vangen. Langzaam kwamen ze op gang. 

"Laat je niet zo kennen, man", merkte Wim op terwijl hij naast Remco stopte. 

"Pak ze gewoon terug." 

"Je hebt gelijk. Ik moet me niet zo aanstellen", knikte Remco. 

"Precies. Dat je hem vandaag niet hebt gezien, zegt niks, joh. We zijn hier 

nog bijna een week. Tijd zat", deed Wim een poging zijn broer op te monteren. 

Hij had wel in de gaten dat Remco's goeie humeur van vanochtend inmiddels 

als sneeuw voor de zon was verdwenen en wist dondersgoed waardoor dat 

kwam.  

"Zet hem uit je hoofd, man… Leef je lekker uit. Normaal gesproken rij jij die 

twee ettertjes er toch makkelijk uit? Nou, kom op dan!", spoorde hij zijn broer 

grijnzend aan.  

Remco lachte. "Right! Ik zal ze eens laten zien wie hier de beste is!" 
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"Zo ken ik je weer", riep Wim jolig.  

Remco gooide zijn zeil om en maakte vaart. In no time had hij Jeffrey en 

Jorick ingehaald. Breed lachend scheurde hij ze voorbij. "Waar blijven jullie 

nou, slome sukkels?", schreeuwde hij vrolijk.  

*** 

"Alweer de laatste avond", zuchtte Ton. 

"Drie dagen is veel te kort", beaamde Jan Willem. 

Na de hele middag op het strand doorgebracht te hebben, zaten ze met z’n 

zessen op het terras van eetcafé 'de Rustende Jager’. Voor een prikkie hadden 

ze heerlijk gegeten en genoten ze nu van een lekkere bak koffie.  

"Je laatste kans, Eddy", grijnsde Ton terwijl hij hem aankeek. "Vanavond moet 

het gebeuren, kerel." Hij klopte hem op zijn schouder. 

Eddy zuchtte. Begon hij nou weer? Hij had helemaal geen laatste kans, die 

had hij gisteren al verspeeld… Maar ja, dat wist Ton natuurlijk niet.  

Hij had niet zo moeten stuntelen, had gewoon een praatje met hem moeten 

maken. Misschien had hij hem zelfs wel gewoon aan de rest moeten 

voorstellen. Wat was daar nou raar aan geweest? Niks toch? Hij had hem 

gewoon voor kunnen stellen als een jongen die hij toevallig ontmoet had. Dat 

was toch ook zo?  

Had het uitgemaakt? Morgen gingen ze al weer naar huis, dan zag hij hem 

nooit meer. Bovendien, wie zei hem dat die jongen hem ook leuk vond? Oké, 

gisterochtend in de supermarkt had hij zich omgedraaid en naar hem gekeken 

voor hij de deur uitliep. En gisteravond bij het cafetaria had hij hem echt wel na 

staan kijken toen hij naar zijn vrienden terugliep. En hij had hem gedag gezegd 

toen hij wegging…  
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Als hij wat doortastender was geweest, hadden ze misschien wat tijd samen 

door kunnen brengen. Wie weet wat er dan was gebeurd… Er verscheen een 

glimlach op zijn gezicht. Dromerig staarde hij voor zich uit. 

"Je hebt er wel zin in, zie ik", merkte Ton op. "Waarom ging je er gisteren 

eigenlijk vandoor toen ze met je wilde zoenen? Het was toch een hartstikke 

lekker kippetje?" 

"Ach man, hou op. Ik ga echt niet zoenen met iemand die ik nauwelijks ken", 

reageerde Eddy geïrriteerd. Ineens grinnikte hij, realiseerde zich dat het niet 

waar was wat hij zei. Met die jongen zou hij best willen zoenen. En die kende 

hij ook nauwelijks… 

"Wat zit je nou stom te lachen! Doe eens niet zo moeilijk, man", ging Ton 

gewoon verder. 

"Ja," viel Jan Willem hem bij, "als je het niet probeert, wordt het natuurlijk 

nooit wat. Grijp je kans, man!", hield hij hem voor. "Je bent toch geen homo, of 

wel?" Hij grijnsde. 

Ton lag prompt in een deuk. "Homo! Kom op Eddy, laat zien dat je geen 

mietje bent… D'r zijn zat leuke meiden hier." 

Eddy liep rood aan. "Alsof jij zo'n succes hebt!", snauwde hij Ton toe. Pissig 

schoof hij zijn stoel naar achteren en stond op. "Zoek het lekker uit. Ik heb hier 

geen zin in." Kwaad liep hij het terras af. 

"Jongens!", reageerde Anika scherp. "Hou eens op. Laat hem toch…" 

"Eddy! Wacht…" Hannah wilde hem achterna, maar André hield haar tegen. 

"Laat hem maar", maande hij haar. "Hij komt zo wel weer terug…" 

"Jezus, wat een zacht gekookt eitje, zeg", merkte Ton op. "We willen hem 

toch alleen maar helpen?" 

*** 
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"Jongens, als we vanavond nog naar Midsland willen, moeten we 

langzamerhand eens richting de camping", merkte Maaike tegen acht uur op.  

Na het strandzeilen waren ze neergestreken op het terras van strandpaviljoen 

'West aan Zee'. Ze hadden er heerlijk gegeten en nog lekker kunnen 

nagenieten van de middag op het strand.  

"Ik wil nog even douchen, moet me nog omkleden… En zo laat wil ik het 

vanavond eigenlijk niet maken", ging ze verder. 

"Ja, ik wil me ook nog wel even opfrissen", lachte Gwen naar Jorick. Ondanks 

dat Jorick en Jeffrey uiterlijk sprekend op elkaar leken, vond ze hem de leukste 

van de twee. Ze had het idee dat hij haar ook wel leuk vond dus wilde ze zich 

vanavond maar eens extra mooi aankleden. Wie weet wat er allemaal nog kon 

gebeuren… 

"Oké, dan gaan we die kant maar eens op", hakte Jeffrey de knoop door. Hij 

hoopte stiekem vanavond nog wat tijd alleen met Maaike door te kunnen 

brengen, want hij vond haar echt leuk. Als ze het dan ook nog eens niet zo laat 

wilde maken, moesten ze nu toch echt vertrekken. 
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“Eddy?” Zachtjes schudt Diede aan zijn schouder. “Word eens wakker, 

jongen…” 

Merel staat in de deuropening. Eddy kreunt. Hij draait zich langzaam om en 

opent zijn ogen. 

“Hoi”, zegt hij voor de tweede keer die dag. Hij ziet Merel staan en 

produceert een flauw lachje. 

“We nemen je mee”, zegt Diede. “Je kan hier niet blijven…” 

Eddy kijkt hem aan en knikt. 

“Kom jongen. Aankleden. We moeten gaan”, gaat Diede verder. Hij wil hier 

weg, voelt zich niet op z'n gemak. Zoals zijn vader zijn blik ontwijkt… Er is nog 

niks veranderd. 

Diede helpt zijn broertje uit bed en kleedt hem aan. Heel voorzichtig, hij wil 

hem geen pijn doen. Zijn hart krimpt samen als hij hem als een hoopje ellende 

naast het bed ziet staan. Hij had hem nooit alleen mogen laten…  

Beneden in de hal staan zijn ouders. Zijn vader heeft een arm om zijn 

moeder geslagen. Ze houdt haar hand voor haar mond en snikt onophoudelijk. 

“Pas goed op hem, jongen”, fluistert ze terwijl ze even in zijn arm knijpt. 

“Komt goed mam”, antwoordt Diede. “Trek jij het een beetje, pap?” vraagt 

hij in een poging ook zijn vader wat medeleven te tonen. 

“Moeilijk”, reageert zijn vader. “Maar we redden ons wel.” 
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*** 

Eddy was het spuugzat. Dat gezeik van Ton de hele tijd! Kwaad haalde hij 

zijn fiets van het slot en peesde richting het strand. Hij had het helemaal gehad 

met het constante gezeur van Ton. En nou deed Jan Willem ook nog mee. 

Stelletje eikels! Konden ze hem niet gewoon met rust laten? Tranen schoten in 

zijn ogen. Zouden ze wat in de gaten hebben?  

“Verdomme man. Hou eens op met dat gejank”, sprak hij zichzelf toe. “Stel 

je niet zo aan. Ze maken maar een geintje…” 

Was dat zo? Of hadden ze door dat hij niks van meisjes moest hebben? Kon 

hij het beter niet gewoon vertellen dan? Hij twijfelde. Misschien was het toch 

verstandiger maar niks te zeggen. Als zijn vrienden het zouden weten en één 

van hen zou ooit z'n mond voorbij praten, dan had hij een fiks probleem! Hij 

moest zich gewoon niet zo op de kast laten jagen…  

Enigszins gekalmeerd besloot hij terug te gaan. Nog één avond, dat hield hij 

toch wel vol?  

Het sissende geluid van een leeglopende fietsband haalde hem uit zijn 

gedachten. “Verdomme”, vloekte hij hartgrondig. Wat nu? Plakspullen had hij 

niet bij zich. Er zat maar één ding op… lopen. Hij slaakte een diepe zucht. Het 

zat hem niet mee vandaag… 

*** 

Via Midsland aan Zee fietsten ze binnendoor terug naar Formerum. In de 

verte liep een jongen met een fiets aan de hand op het fietspad. Remco’s ogen 

werden direct zijn kant opgetrokken. Zo van een afstand zou hij zweren dat het 
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die blonde knul was die hij de hele dag al niet uit zijn hoofd kreeg. Gespannen 

hield hij de jongen in de gaten. Jazeker, dat was hem! En hij was helemaal 

alleen! Snel stootte hij zijn broertje aan.  

“Ik moet even iemand helpen”, grijnsde hij.  

“Is dat hem?”, vroeg Wim, nieuwsgierig zijn wenkbrauwen optrekkend. 

Onderzoekend keek hij van zijn broer naar de jongen die aanstalten maakte om 

in de berm te gaan lopen. 

“Hm hm”, bevestigde Remco. 

Wim lachte. Hij draaide zich om naar Jorick en Jeffrey, die, samen met Gwen 

en Maaike, achter hen fietsten.  

“Hé!”, riep hij. “Weten jullie nog, die gast die Remco gisteren in de 

supermarkt tegenkwam?” Hij wees met zijn hoofd richting de jongen die voor 

hen in de berm liep. 

“Ahh”, grinnikte Jeffrey. “Ik snap het al…” 

Ook Jorick kreeg in de gaten wat er aan de hand was en lachte. Nieuwsgierig 

nam hij de jongen in zich op. Ondanks dat hij al een jaar wist dat Remco homo 

was en hij er op zich geen probleem mee had, kon hij zich niet voorstellen wat 

Remco in jongens zag. Het zou hem echt niet trekken. Nee, dan zag hijzelf 

toch meer in Gwen. Hij glimlachte. Maaike was ook leuk hoor, maar Gwen… 

Remco remde af en stopte vlakij de jongen. “Hulp nodig?”, vroeg hij. “Rijden 

jullie maar door”, riep hij naar de anderen toen hij merkte dat zij ook 

aanstalten maakten om te stoppen. “Ik kom straks wel.” 

“Zeker weten?”, grinnikte Wim plagend. “Volgens mij zien we jou vanavond 

niet meer terug…” 

“Oprotten!”, siste Remco en wierp hem een vernietigende blik toe. Hij had 

geen zin in pottenkijkers en al helemaal niet in plaaggeesten. Toch kon hij een 

grijns niet onderdrukken. 
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Lachend fietsten de anderen door. De beide meiden keken elkaar verbaasd 

aan, ze begrepen er niks van. 

Remco wachtte tot ze uit het zicht waren en draaide zich toen naar de 

jongen. “Lekke band?”, vroeg hij zo normaal mogelijk. Ondertussen gierden de 

zenuwen door zijn lijf. 

De jongen keek hem aan en knikte.  

“Heb je plakspullen?” 

Hij schudde zijn hoofd.  

Remco dacht even na. “Moet je nog ver?” 

De jongen haalde zijn schouders op.  

“Ik breng je wel even naar huis... camping? Waar zit je eigenlijk?”, vroeg 

Remco. Hij keek hem eens goed aan. Lieve ogen had hij. Mooie mond... Hij zei 

wel niet zo veel. Gisteren bij de snackbar was hij ook al niet zo spraakzaam 

geweest. Zou hij altijd zo zijn? Of was hij, net als hijzelf, nerveus? Wist hij ook 

niet goed wat hij nou moest zeggen? Omdat hij hem leuk vond… Het zou toch 

niet echt, hè? 

“Op ‘de Appelhof’, met een stel vrienden”, antwoordde de jongen verlegen. 

“Waar je gister mee was?” 

De jongen knikte. “En jij?”, vroeg hij. 

“Met m’n broertje en m’n buurjongens. Op de camping naast de snackbar”, 

antwoordde Remco. 

“Oh, vandaar dat je kwam lopen”, reageerde de jongen glimlachend. 

"Wilden die vrienden van jou je niet even helpen?", vroeg Remco 

nieuwsgierig.  

"Vast wel. Alleen zijn ze hier niet, dus daar schiet ik niks mee op", grinnikte 

hij. 
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"Oh, vandaar", lachte Remco. “Hoe heet jij eigenlijk?”, vroeg hij ineens.  

“Eddy”, stelde Eddy zich voor. 

“Remco.” Hij schudde Eddy de hand.  

Eddy’s ogen gleden over Remco's blote arm. Allemaal hele lichte haartjes 

stonden rechtop. Overal sproeten. Zo lief… Hij werd er helemaal week van…  

Remco glimlachte naar hem.  

Jezus, wat lachte hij leuk! Die kuiltjes in zijn wangen… Hij kon zijn ogen 

niet van hem afhouden. 

“Spring maar achterop, rij ik je naar de camping”, bood Remco aan terwijl 

hij Eddy's hand met tegenzin losliet. 

Het drong niet tot Eddy door wat Remco zei, hij staarde hem alleen maar 

aan. Zijn hart bonkte in zijn keel. 

"Hé… Spring maar achterop, zei ik", herhaalde Remco lachend. "Ik breng je 

wel even…" 

"Oh… eh… Sorry", hakkelde Eddy, totaal van zijn stuk.  

Achterop bij hem… Dat was wel het laatste wat hij had verwacht! Hij zou 

hem kunnen aanraken zonder dat hij er iets achter zou zoeken. Man, hij had 

het al fijn gevonden als ze alleen al met elkaar hadden kunnen praten! Hij 

slikte een keer. Terwijl hij met één hand zijn fiets vasthield, pakte hij Remco 

met zijn andere hand bij zijn middel en sprong achterop. Hij voelde de warmte 

van Remco’s huid door zijn t-shirt heen. En wat rook hij lekker…  

Langzaam begon Remco te trappen. Niks haasten nu, zo lang mogelijk 

genieten van Eddy's hand die hem stevig vasthield. Hij grijnsde. Zo zou hij wel 

uren kunnen fietsen… Jammer dat ‘de Appelhof’ niet zo ver was…  

Vijftien minuten later stopte hij voor de camping. 
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“Eddy… Mag ik je iets vragen?”, begon Remco aarzelend nadat hij was 

afgestapt. 

Eddy knikte. “Tuurlijk.”  

Zelf wilde hij ook wel iets vragen, maar hij durfde niet zo goed. Het liefste 

zou hij hem uitnodigen mee naar 'The Big Apple' te gaan. Lekker samen 

dansen. Beetje kletsen. En wie weet wat er dan verder nog zou gebeuren... 

Maar ja, zijn vrienden waren daar ook en als die Remco zouden zien, zouden 

ze natuurlijk willen weten wie hij was... Hij zuchtte en besloot zijn mond maar 

te houden. 

“Jullie zijn hier met z’n zessen of niet?”, vroeg Remco. 

Weer knikte Eddy. 

“Twee stelletjes… En dan die andere jongen en jij...” 

“Klopt.” 

“Is dat jouw vriend?”, vroeg hij aarzelend. Gespannen keek hij hem aan. Hij 

moest het weten! 

Eddy schrok van de rechtstreekse vraag. Waarom vroeg hij dat? Zou hij dan 

toch… Of wat het juist dat hij daar niks van moest hebben? Maar wat als hij 

wel homo zou zijn? Dan moest hij vooral niet denken dat Ton zijn vriend was.  

“Nee man”, antwoordde hij uiteindelijk, niet goed wetend wat hij anders 

moest zeggen. 

“Oh, oké… Sorry…” Van z’n stuk gebracht, staarde Remco Eddy aan. Wat 

moest hij nou met dat antwoord? Aan de ene kant was hij opgelucht dat Eddy 

niks met die gast had. Aan de andere kant… Nou wist hij nog niet of hij homo 

was. Zoals hij dat zei… ‘Nee man…’ Het klonk alsof hij er niet aan moest 

denken… 

“Ik dacht het even. Hij hing zo dicht tegen je aan”, deed Remco een 

verwoede poging zijn vraag te verklaren zonder meteen te laten merken dat hij 

hoopte dat Eddy homo zou zijn. 
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“Ja, zal best… Hij zuipt mij te veel”, reageerde Eddy zo gewoon mogelijk. 

Gespannen keek hij Remco aan. Had hij door dat hij hoopte dat Remco hem 

leuk zou vinden? Hij had het gevoel dat Remco zijn hart kon horen bonken… 

Maar Remco staarde hem alleen maar aan.  

“Hoe lang blijven jullie nog?”, vroeg Remco in een poging tijd te rekken. Hij 

wilde niet weg. Hij vond Eddy leuk. Niet zomaar leuk, nee, echt leuk… 

Waarom wist hij nou niks beters te verzinnen? 

“Vandaag is onze laatste dag alweer. Morgen met de boot van half één gaan 

we weer naar huis”, zuchtte Eddy. 

“Oh, oké.” Met moeite onderdrukte Remco zijn teleurstelling. “Jammer.” Hij 

had Eddy graag nog een paar keer gezien. Wie weet wat er dan nog had kunnen 

gebeuren… Maar goed, als hij morgen al weer naar huis ging… 

“Jammer, ja”, reageerde Eddy. Hij kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. 

Waarom deed hij nou zo idioot? Hij vond Remco toch gewoon leuk? Hij kon 

hem toch gewoon vragen waar hij woonde? Misschien konden ze elkaar eens 

opzoeken… Zich geen raad wetend met zijn houding stond hij een beetje met 

de bel van zijn fiets te spelen. 

“Nou, dan ga ik maar”, zei hij, in plaats van Remco te vragen waar hij 

woonde. “Nog bedankt voor de lift”, voegde hij er aan toe. 

“Geen probleem. Ik vond het wel gezellig.” 

Geen van beiden maakte aanstalten om te vertrekken. Niet wetend wat ze 

verder moesten zeggen, keken ze elkaar alleen maar aan. 

“Eddy?”, vroeg Remco ineens. 

“Ja?” Eddy keek hem hoopvol aan.  

“Niks… Laat ook maar”, mompelde Remco. “Ik moet gaan.” Hij draaide zich 

om en stapte op zijn fiets.  
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Volkomen uit het veld geslagen keek Eddy hem na toen hij weg fietste. “Kut, 

kut, kut…”, foeterde hij op zichzelf. “Wat ben je nou voor kloothommel?” Boos 

op zichzelf omdat hij zo stom had gedaan, liep hij, met zijn fiets aan de hand, 

de camping op. Nou kon hij het verder helemaal wel vergeten. Weg kans. Eigen 

schuld… 

*** 

“Fuck, fuck… Stomme sukkel”, schold Remco tegen zichzelf, terwijl hij als 

een idioot terug naar ‘Nieuw Formerum’ fietste. “Wat ben jij toch een 

ongelooflijke schijterd!”, sprak hij zichzelf toe. Wat was nou het ergste dat er 

had kunnen gebeuren? Niks toch? Hij had hem toch gewoon kunnen zeggen 

dat hij hem leuk vond? Morgen ging hij toch alweer naar huis. Wat dan nog als 

hij niks van hem zou willen weten… Hij zuchtte. Aan de andere kant… Hij 

ging morgen naar huis, wat voor zin had het dan nog? “Eikel”, schold hij 

zichzelf nog een keer hartgrondig uit. 

Gelukkig waren de anderen er niet. Die hingen natuurlijk al ergens in 

Midsland rond. Hij hoopte maar dat ze nog lang wegbleven, had helemaal 

geen zin om er ook naartoe te gaan. Even geen vragen. En al helemaal geen 

stomme opmerkingen. Want ze zouden hem wel voor gek verklaren dat hij 

deze kans had laten lopen… Pissig op zichzelf trok hij de rits van de tent achter 

zich dicht en kroop in z’n slaapzak. “Stik d’r maar allemaal in”, zuchtte hij. 

Waarom had hij nou niks gezegd? 
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Bij de buren bewegen opnieuw de gordijnen. Verbaasd kijkt de buurvrouw 

toe hoe Diede's vriendin Eddy naar de auto helpt. Diede houdt het 

achterportier open. Als Eddy instapt, ziet ze dat zijn pols in het gips zit. Zou 

Eddy een ongeluk hebben gehad? Maar waarom neemt Diede hem dan mee? 

Ze snapt er niks van. Misschien moet ze morgen maar eens bij de buurvrouw 

op de koffie…  

*** 

“Gelukkig”, zucht Eddy opgelucht als hij in de auto zit. 

Diede kijkt hem vragend aan. 

“Dat je me kwam halen”, verklaart hij. 

Diede glimlacht. “Het komt wel goed, jongen”, zegt hij. 

“Weet ik”, antwoordt Eddy. Hij nestelt zich op de achterbank en sluit zijn 

ogen. 

Thuis stopt Diede hem in hun waterbed. Hij kruipt achter hem en slaat een 

arm om hem heen. Lepeltje lepeltje... Merel kruipt tegen hem aan. Zachtjes 

streelt ze hem. Eddy slaapt binnen tien tellen… Diede niet. Hij denkt na. 

Hij is zich kapot geschrokken. Zijn drie jaar jongere broertje heeft serieus 

geprobeerd een einde aan zijn leven te maken. En hij voelt gewoon aan 
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waarom… Om precies dezelfde reden als waarom hijzelf niet wist hoe snel hij 

het huis uit moest komen na zijn eindexamen.  

Ze zijn in hetzelfde gezin opgegroeid. Hijzelf die overal vol tegenin ging en 

daardoor heel wat problemen had gehad. Uiteindelijk had het hem geen 

windeieren gelegd want hij leidde zijn leven nu al weer een paar jaar zoals hij 

dat wilde. En Eddy, die eigenlijk nooit problemen leek te hebben. Diede was 

vaak jaloers op hem geweest. Waar hij weerstand ondervond, leek Eddy simpel 

doorheen te rollen.  

Maar nu... Nu weet hij dat niet meer zo zeker. Nu heeft hij toch heel sterk het 

gevoel dat Eddy misschien nog wel eens meer problemen heeft dan hijzelf… 

Diede trekt hem iets steviger tegen zich aan. Hij is en blijft zijn kleine broertje. 

Ook al hebben ze weinig gemeen, dit delen ze wel. Hij moet hem hier 

doorheen helpen, want hij is de enige die dat kan. 

*** 

“Alles goed? ”, vroeg Hannah bezorgd toen ze Eddy met een gezicht als 

onweer aan zag komen lopen. De anderen hadden niet op hem willen wachten 

bij 'de Rustende Jager'. Eddy wist de weg, hij zou vanzelf wel weer een keer 

opduiken, hadden ze gezegd. Ze wilden naar 'The Big Apple'. Hannah voelde 

zich er niet prettig bij, Eddy was behoorlijk pissig geweest toen hij vertrok. Dus 

had ze besloten hem op de camping op te wachten. 

“Nee”, bromde Eddy kortaf. 

Hij besloot verder maar niks over de lekke band en de lift die hij van Remco 

had gekregen, te zeggen. 

“Waar ben je geweest?”, vroeg Hannah verder, Eddy’s slechte humeur 

negerend. Ze snapte wel dat hij boos was. Ton was ook veel te ver gegaan. Wat 

maakte het nou uit dat Eddy geen meisje had? Alsof Ton zelf zoveel succes 

had... Ok, d’r waren wel een hoop meiden die om hem heen hingen, maar veel 
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verder dan dansen en af en toe een zoen, kwam hij ook niet. Dus waarom hij 

Eddy nou zo zat te pesten... En dan Jan Willem. Die deed gewoon mee! Anika 

baalde er ook van, maar de jongens luisterden gewoon niet naar haar. 

“Gaat je niks aan”, reageerde Eddy stuurs. 

“Hé! Trek het je niet zo aan, man. Ze bedoelen het niet zo, hoor.” 

Verbaasd keek Eddy haar aan. Waar had ze het over? 

“Ton is gewoon een eikel”, voegde ze er aan toe. 

Ineens schoot Eddy in de lach. Dat was waar ook! Hij was kwaad weggefietst 

omdat Ton hem had zitten pesten. Voor de zoveelste keer had hij zitten zeiken 

dat het tijd werd dat hij eens een lekker ‘kippetje’ zou pakken. En Jan Willem 

was hem bijgevallen. Ze hadden hem nog eens lekker ingewreven dat 

vanavond zijn laatste kans was... Toen hij zei dat hij daar helemaal geen 

behoefte aan had, had Ton hem gekscherend voor homo uitgemaakt.  

“Ach joh, dat was ik allang weer vergeten”, grinnikte hij. “Ik heb de pest in 

vanwege een lekke band. Gelukkig stopte er iemand die me naar de camping 

wilde brengen, anders had ik dat hele eind moeten lopen”, flapte hij er ineens 

uit. 

Er was geen woord van gelogen. Gelukkig maar, want liegen was niet zijn 

sterkste punt. Meestal versprak hij zich uiteindelijk toch waardoor hij bijna 

altijd door de mand viel. Als het even kon, vermeed hij leugentjes liever. Oké, 

hier en daar wat dingen weglaten, daar kwam hij vaak niet onderuit… Maar dat 

was toch geen liegen, ofwel soms? 

“Gelukkig maar”, reageerde Hannah. 

“Waar is de rest eigenlijk?”, vroeg Eddy, om zich heen kijkend. 

“Die zijn al naar 'The Big Apple'. Ga je mee?” 

Echt veel zin had hij niet, weer een hele avond dat gezeik van Ton aan 

moeten horen. Maar goed, wat moest hij anders? Hij kon maar beter net doen 

alsof er niks aan de hand was.  
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“Tuurlijk. Leuk toch? Ga ik me maar even klaarmaken dan”, reageerde hij, 

gemaakt vrolijk. Hij dook de tent in om zijn toiletspullen en een handdoek te 

pakken. 

Een half uur later liep Eddy, samen met Hannah, 'The Big Apple' binnen. Het 

was er druk en lawaaierig. Er draaide een dj en er werd gedanst. Hannah 

wenkte hem mee te komen. Achterin had ze de andere vier gespot.  

“Hey, Eddy!” Ton klopte hem hard op zijn rug. “Je bent toch niet meer boos, 

hè? Ik zat maar een beetje te geinen, man." 

“Is al goed, man. Ik weet niet wat ik had. Sorry.” 

“Mooi, dan zal ik het goed met je maken. Ik bezorg jou vanavond een leuke 

meid, oké? De laatste avond, dan moet jij toch ook een keertje scoren.” 

“Ja, kom op, Eddy”, deed Jan Willem een duit in het zakje. “Ik ga me nog 

schuldig voelen omdat ik Anika heb.” Hij sloeg zijn arm bezitterig om Anika 

heen en trok haar tegen zich aan. “Dat wil je me toch niet aan doen, hè?” 

Eddy zuchtte diep. Hier zat hij nou helemaal niet op te wachten! Konden ze 

hem niet gewoon met rust laten? Ongemakkelijk keek hij Ton en Jan Willem 

aan. 

“Laat hem toch”, probeerde André de twee andere jongens te stoppen. Hij 

had wel in de gaten dat zijn vriend zich, net als eerder die avond, niet op z’n 

gemak voelde. Weliswaar bedoelden Ton en Jan Willem er niks verkeerds mee, 

Eddy vond het duidelijk niet leuk. 

“Ach man, hou toch eens op. Eddy is toch geen kleuter? Hij moet er maar een 

keer aan geloven, hoor”, ketste Ton terug. “Hij kan toch niet eeuwig maagd 

blijven?” 

Eddy kon wel door de grond zakken! Waarom deden ze nou zo? Hij vroeg 

toch nergens om?  
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“Ton,” kwam Anika ineens scherp uit de hoek, “laat hem eens gewoon zelf 

bepalen wat hij wil. Als hij er geen zin in heeft om een wildvreemde meid te 

versieren, moet hij dat toch zelf weten? Dat jij dat leuk vindt, betekent toch niet 

dat Eddy dat ook wil?” 

Dankbaar keek Eddy Anika aan. “Precies”, zei hij. “Ik zie niks in dat losse 

gefladder. Da’s niks voor mij.” 

“Je weet niet wat je mist, man”, merkte Ton nog op. Maar daarna hield hij 

verder zijn mond.  

De twee stelletjes begaven zich al snel op de dansvloer en Ton ging op jacht. 

Binnen de kortste keren had hij twee meiden op sleeptouw.  

Eddy trok zich terug in een rustig hoekje. Gisteravond had hij het in 'The Big 

Apple' zo leuk gevonden. Tot die meid hem wilde zoenen dan… De hele avond 

had hij aan Remco gedacht, hoewel hij toen nog niet eens wist dat hij zo 

heette. Een glimlach verscheen op zijn gezicht. Nu wist hij dat wel! Maar ja, 

wat schoot hij ermee op? Morgen gingen ze weer naar huis. Waarom had hij 

nou niet gewoon gezegd dat hij hem leuk vond? Misschien hadden ze dan nog 

wat tijd samen door kunnen brengen. Wie weet, wat er dan nog allemaal had 

kunnen gebeuren… Hij zuchtte. Hij had het helemaal verkeerd aangepakt. 

Ineens had hij helemaal geen zin meer om in 'The Big Apple' te blijven. 

“Ik ga naar de tent”, schreeuwde Eddy in André’s oor. Hij had zijn vriend op 

de dansvloer gespot en zich tussen de dansende menigte door zijn kant op 

weten te manoeuvreren. “Koppijn...”, verklaarde hij. 

André knikte en richtte zich tot Hannah. Hij schreeuwde iets in haar oor, 

probeerde de muziek te overstemmen. 

“Waarom blijf je niet nog even?”, schreeuwde Hannah tegen Eddy. “Het is 

net zo gezellig.” 
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“Ik ben moe... hoofdpijn”, schreeuwde Eddy terug. “Geeft niet hoor. Ik ga 

gewoon slapen.” 

Hannah knikte. “Ok, dan zien we je morgen wel weer.”  

Niet goed wetend wat te doen, liep Eddy naar buiten. Eigenlijk wilde hij 

maar één ding... Remco zeggen dat hij hem leuk vond. Maar daarvoor was het 

te laat. En het ergste was, het was zijn eigen stomme schuld! 

Verdrietig liep hij terug naar de tent en kroop in zijn slaapzak. Zuchtend trok 

hij zijn telefoon tevoorschijn, zocht Remco’s foto op en drukte een kus op het 

scherm.  

*** 

“Jij bent echt gek man.” Jeffrey stootte Remco aan.  

“Ja, kom op joh… Je kan hem toch op z’n minst uitzwaaien?”, deed ook zijn 

broertje een duit in het zakje. 

Tijdens het ontbijt had Remco verteld wat er de vorige avond was gebeurd. 

Zoals hij al verwacht had, hadden ze hem volledig voor gek verklaard omdat 

hij deze kans had laten lopen. Alledrie waren ze er, vooral omdat Remco 

gisteravond niet op kwam dagen, vanuit gegaan dat hij ergens in de duinen met 

die jongen lag te zoenen. Stomverbaasd hadden ze hem dan ook aangekeken 

toen hij vertelde dat er helemaal niks gebeurd was. Oké, hij wist nu zijn naam 

en dat hij vandaag al weer naar huis ging… Maar dat was dan ook alles. 

“Ach jongens, wat heeft het voor zin? Ik zie hem toch nooit meer terug”, 

zuchtte Remco. 

“Doe eens niet zo achterlijk man. Geef hem gewoon je telefoonnummer. Als 

hij je leuk vindt, kan hij je in ieder geval een keer bellen”, moedigde Jeffrey 

hem aan. 
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“Ja, ga gewoon naar de haven. Kan je altijd nog zien of je hem wel of niet 

aanspreekt”, stelde Jorick nuchter voor. 

Aarzelend keek Remco zijn vrienden aan. “Denken jullie echt dat ik dat moet 

doen?” Als hij eerlijk was, wilde hij niks liever. Het voelde alleen zo zinloos. 

Knikkende hoofden. 

“Ga nou maar, idioot.” Zijn broertje duwde hem praktisch naar zijn fiets. 

“Opschieten, anders is de boot al weg. Hup, op je fiets jij”, lachte hij. 

“Hier…” Jeffrey duwde hem een stukje papier in zijn hand. “Staat je 

telefoonnummer op. Zorg nou maar dat hij dat krijgt. Kun je jezelf in ieder 

geval nooit verwijten dat je het niet hebt geprobeerd.” Hij klopte zijn vriend op 

zijn schouder. “Zet hem op jongen!” 

*** 

De bus was laat. Gelukkig hadden ze genoeg tijd voor de boot vertrok. Druk 

pratend zochten ze een plekje achterin. Eddy liet zich met een diepe zucht 

naast het raam zakken. In gedachten staarde hij voor zich uit. Hij hoorde niks 

van waar zijn vrienden het over hadden. Hoe had hij gisteravond nou zo stom 

kunnen zijn? Hij had hem toch wel kunnen vragen waar hij woonde? En 

waarom had hij niet gewoon gezegd dat hij hem leuk vond? Wat had hij te 

verliezen? Maar in plaats daarvan stond hij met z’n mond vol tanden en liet hij 

hem gewoon weg fietsen. Hoe stom kun je zijn! Hij kon zich wel voor zijn kop 

slaan. 

“Hé, dromer”, stootte André hem aan. “Waar zit jij met je gedachten?” 

“Oh, niks… Ik vind het gewoon jammer dat het al weer voorbij is”, zuchtte 

Eddy. “Dat we vanavond al weer thuis zijn.” 

André knikte. Zelf vond hij het niet zo erg om naar huis te gaan, maar hij 

begreep Eddy wel. Voor Eddy waren deze vier dagen dit jaar de enige vakantie.  
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Hijzelf vertrok vrijdag, samen met Hannah en haar ouders, voor vier weken 

naar Italië en daar had hij best zin in. Het zou de eerste keer zijn dat ze samen 

op vakantie gingen. Oké, haar ouders waren er natuurlijk ook bij, maar toch…  

“Waarom ga jij eigenlijk niet met je ouders mee?” vroeg André.  

Het had hem verbaasd toen Eddy vertelde dat hij alleen thuis zou blijven als 

zijn ouders naar Londen gingen. Voor zover hem bekend, was Eddy ooit één 

keer samen met zijn broer alleen thuis gebleven toen zijn ouders een 

weekendje weg waren en dat was niet goed afgelopen. Tijdens het halen van 

een frietje waren ze met de sturen van hun fiets in elkaar gekomen en gevallen. 

Diede had zijn pols gebroken. Zijn vader was woest geweest toen ze weer thuis 

waren. Sindsdien was alleen thuisblijven geen optie. En nu mocht Eddy ineens 

een hele week alleen blijven. Stiekem was hij best nieuwsgierig hoe hij dat voor 

elkaar had gekregen, want allemaal wisten ze dat Eddy's vader niet bepaald de 

gemakkelijkste was. 

“Ben jij wel helemaal lekker? Ik moet er niet aan denken!”, reageerde Eddy 

verbolgen. “Ik ga echt niet een hele week met mijn ouders in Londen zitten, 

hoor. Zie je mij al? Museum in, museum uit… En dan een beetje stom naar de 

wisseling van de wacht gaan staan kijken? Hou op zeg, ik blijf liever thuis.” 

André schoot in de lach. “Tja, als je het zo zegt… Misschien kan je Ton eens 

opzoeken. Hij gaat ook nergens heen.” 

“Jou mankeert echt wat, hè?”, reageerde Eddy zuchtend. “Ik moet Ton niet zo, 

dat weet je toch wel? Ik schaam me kapot voor hem. Zoals hij achter de meiden 

aan zit… En dan de manier waarop hij over hen praat! Nee, sorry, daar heb ik 

echt geen zin in. Ik snap gewoon niet waarom Jan Willem het zo goed met hem 

kan vinden.” 

“Ach, Ton bedoelt het niet verkeerd”, grinnikte André. “Hij is gewoon een 

beetje wanhopig.” 
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“Moet hij vooral zo doen”, bromde Eddy. “Nee, ik vermaak me wel alleen. 

Heerlijk rustig, zonder m’n ouders. Geen gezeik aan m’n kop, lekker uitslapen, 

beetje gamen…” 

Hij glimlachte. Lekker fantaseren over Remco… Misschien moest hij maar 

eens serieus op zoek naar een leuke vriend. Iemand zoals Remco… Binnenkort 

ging hij toch op kamers. Dromerig staarde hij naar buiten. 

Plotseling schoot hij rechtop. In de verte kwam een jongen aanfietsen. Was 

dat Remco? Zo van een afstand leek hij er wel op… Onmiddellijk bonkte zijn 

hart in zijn keel. Gespannen hield hij zijn blik gericht op de fietsende jongen. 

Maar het was te ver weg om het goed te kunnen zien. Terwijl de bus wegreed, 

liet hij zich zuchtend weer achterover vallen.  
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Zwijgend staart Alfons naar de TV. Zijn vrouw zit schuin tegenover hem, haar 

ogen strak gericht op het boek op haar schoot. Af en toe slaakt ze een diepe 

zucht… 

"We hadden hem niet met Diede mee moeten laten gaan", zegt Alfons 

ineens. Abrupt zet hij de TV uit, staat op en begint door de kamer te ijsberen. 

Lea legt haar boek aan de kant. Met rood doorlopen ogen van het vele 

huilen, kijkt ze op. "Waarom niet? Diede heeft toch beloofd goed op hem te 

passen?" 

"Ja, maar wat als Diede hem tegen ons opzet?", vraagt Alfons terwijl hij 

nerveus op en neer loopt.  

"Waarom zou hij dat doen?", reageert Lea verbaasd. "Hij wil zijn broer toch 

alleen maar helpen?" 

Diep in haar hart weet ze heel goed waarom haar man het er niet mee eens 

is. Toch doet ze alsof ze het niet begrijpt. 

"Ik weet het zo net nog niet…" Hoofdschuddend staat Alfons stil. "Straks zijn 

we Eddy ook kwijt… Hier kunnen we hem tenminste in de gaten houden." 

"Ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen", probeert Lea haar man te sussen. 

"Die jongen deugt van geen kant Lea, dat weet jij toch ook wel?" Alfons' 

ogen schieten vuur. "Straks wordt Eddy net zo'n lapzwans als hij!" 

Peinzend kijkt Lea haar man aan. "Diede is veranderd", begint ze voorzichtig, 

heel goed wetend hoe gevoelig het onderwerp 'Diede' voor haar man ligt. 
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"Ach, hou toch op!", valt Alfons haar in de rede. "Diede is geen steek 

veranderd!" Geïrriteerd laat hij zich op de bank vallen en zet de TV weer aan. 

Heel even laat Lea zich uit het veld slaan, maar dan recht ze haar rug en gaat 

verder. "Hij is ouder geworden… volwassener", zegt ze beslist. "Misschien 

moet je hem nog een kans geven", voegt ze eraan toe. 

"Die jongen heeft van mij alle kansen gehad", bromt Alfons terwijl hij langs 

de kanalen zapt. "Hij heeft zijn keuze gemaakt toen hij vertrok. Ik wil er niks 

meer over horen, Lea." 

"Toch denk ik dat hij veranderd is", houdt Lea vol.  

"Voor de laatste keer, hou er over op, zeg ik!" Alfons werpt een vernietigende 

blik haar kant op. 

Bedremmeld houdt Lea haar mond. Ze pakt haar boek weer op en staart niets 

ziend naar de bladzijden. Een traan drupt op het papier… Ze slikt een keer, is 

zich heel goed bewust van het feit dat Alfons niet meer over Diede wil praten. 

Maar het kan haar, voor het eerst sinds ze getrouwd zijn, niks schelen wat 

Alfons wil. Ze is blij dat ze haar oudste zoon, ondanks de vervelende 

omstandigheden, eindelijk, na drie jaar, weer eens gezien heeft! Het wordt tijd 

dat haar man zijn mening over Diede bijstelt, vindt ze. Dus raapt ze al haar 

moed bij elkaar en haalt diep adem… 

"Diede zag er goed uit, vond je niet?" Ze kijkt haar man gespannen aan. 

Hij reageert niet, houdt zijn ogen strak gericht op de TV. 

"En Merel… Wat vond je van Merel?", gaat ze met trillende stem verder. "Ik 

vond het een lief meisje. Ze passen goed bij elkaar…" 

"Hoe vaak moet ik het nog zeggen?", valt Alfons ineens uit. "Ik wil er niks 

meer over horen!" Boos staat hij op en banjert met grote passen de kamer uit. 

*** 
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Nerveus fietste Remco richting West Terschelling. Zo snel hij kon. Hij wilde 

beslist niet te laat komen! Niet nu hij zich net over had laten halen om te gaan. 

Doorzetten nu. Wat kon er nou gebeuren? Half één ging de boot. Het was nu 

net half twaalf geweest. Als hij flink doorfietste, kon hij er in een half uur zijn. 

Ruim op tijd dus. Hij hoopte maar dat hij Eddy nog even kon spreken. Het zou 

wel druk zijn op het haventerrein. Als hij hem maar kon vinden… 

Hijgend van het harde fietsen reed hij om precies vijf minuten over twaalf de 

haven op. Fiets op slot. Zoeken. Bloednerveus liet hij zijn ogen over de menigte 

gaan. Het was druk. Logisch, het was hier altijd druk, iedereen moest nou 

eenmaal met de boot mee om hier te komen of weer te vertrekken. Ongeduldig 

scande hij de mensen die hij zag. Geen Eddy. Langzaam werd de spanning die 

hij, vanaf het moment dat hij uit Formerum was vertrokken, voelde, groter. Shit 

man, zometeen was hij al te laat, was Eddy al aan boord. Speurend gleden zijn 

ogen langs de mensen op het dek. Hoe hij zijn best ook deed, hij zag hem 

nergens. Nog tien minuten, dan vertrok de boot. De moed begon hem in de 

schoenen te zinken. Was hij hier dan helemaal voor niks naar toe gefietst? 

“Schiet eens op Eddy”, hoorde hij ineens een meisjesstem.  

Als door de bliksem getroffen, draaide Remco zijn hoofd de kant op waar de 

stem vandaan kwam. Dat was één van de meiden van het vriendenclubje van 

Eddy! Yes! Opluchting… Ineens zag hij hem. Hij liep een stukje achter zijn 

vrienden aan. Zo snel hij kon, wurmde hij zich tussen de mensen door zijn kant 

op. Blij, hij had hem gevonden! Een niet te onderdrukken grijns verscheen op 

zijn gezicht. 

Eddy sjokte lusteloos achter zijn vrienden aan. Hij wilde niet weg, hij wilde 

Remco zoeken. Hem zeggen dat hij hem leuk vond, vragen of ze elkaar nog 
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eens konden zien. Hij zuchtte. Waarom had hij gisteren nou niet gewoon om 

zijn adres gevraagd? Zo raar was dat toch niet? Aan de andere kant… Dan was 

wel meteen duidelijk geweest dat hij hem leuk vond... Ja en? Wat had er nou 

kunnen gebeuren? In het ergste geval had hij hem niet meer willen zien. 

Feitelijk niet veel anders dan nu toch? Hij zuchtte opnieuw. Sukkel die hij was. 

 Ineens werd hij op zijn schouder getikt. Hij draaide zich om. 

“Hoi.” Grijnzend keek Remco hem aan.  

Stomverbaasd bleef Eddy staan. Van het één op het andere moment bonkte 

zijn hart in zijn keel. Een enorme spanning bouwde zich op in zijn buik. Hoe 

kwam hij nou hier? Sterker nog, waarom was hij hier? Was hij speciaal voor 

hem gekomen? Of was het toeval?  

“Hoi”, zei Eddy, totaal van de kaart. 

Zijn vrienden liepen gewoon verder, ze hadden niks in de gaten. De beide 

jongens staarden elkaar aan.  

Voor hen draaide Hannah zich om. “Kom je nog, slome?”, riep ze lachend 

naar Eddy. Plotseling zag ze Remco staan. Was dat niet die jongen die ze 

gisteren bij het cafetaria had zien weglopen? Ze bekeek hem eens goed. 

“Ik kom zo”, riep Eddy naar Hannah. “Ga maar vast…” Hij draaide zich naar 

Remco, die ondertussen een beetje verlegen van zijn ene been op het andere 

stond te wippen. 

Eddy’s vrienden liepen de loopbrug al op en gingen aan boord. Behalve 

Hannah. Zij bleef staan en hield Eddy en die onbekende jongen nieuwsgierig in 

de gaten. Wie was dat? Hoe kende Eddy die?  

“Wat doe jij nou hier?”, vroeg Eddy verbaasd nadat hij zichzelf weer een 

beetje onder controle had. 

“Ik moet je wat zeggen”, zei Remco nerveus. 
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“Ja?” Afwachtend keek Eddy hem aan. De spanning in zijn buik nam nog 

verder toe. 

“Ik wil je graag nog eens zien”, gooide Remco er ineens uit. “Ik bedoel… Als 

ik ook weer thuis ben.” Verwachtingsvol keek hij Eddy aan. Zijn hart ging als 

een razende te keer. 

Eddy staarde hem verbaasd aan. Had hij dat nou goed gehoord? Zei hij nou 

echt dat hij hem, als hij thuis was, nog eens wilde zien? Zou hij dan toch… 

“Hoezo?”, bracht Eddy met moeite uit. 

Even leek Remco uit het veld geslagen door Eddy’s tegenvraag. Maar direct 

herstelde hij zich. Hij wilde nu niet meer terugkrabbelen. Hij was het hele stuk 

toch niet voor niks hierheen gefietst? En als Eddy het niet zou zien zitten… Wat 

dan nog? Dan zag hij hem toch nooit weer. Dus raapte hij al zijn moed bij 

elkaar. 

“Omdat ik je leuk vind…”, zei Remco zachtjes. Strak keek hij Eddy aan. 

Langzaam kleurde hij rood. 

“Hoe bedoel je leuk? Gewoon leuk… Of echt leuk”, bracht Eddy met moeite 

uit. Gespannen hield hij Remco in de gaten. 

“Echt leuk…”, fluisterde Remco nu. Zijn ogen lieten Eddy niet los. Nerveus 

friemelde hij het papiertje, dat hij in zijn hand had, in elkaar. 

Eddy hapte naar lucht… Geen moment verbrak hij het oogcontact. Van alles 

raasde door zijn hoofd. Hij vond hem leuk! Niet gewoon maar leuk… Nee… 

Echt leuk! Shit, wat nu? 

De boot toeterde één keer. 

“Ik moet gaan”, stamelde Eddy ondersteboven. Paniek overviel hem. De 

boot… Er was geen tijd meer… 

Remco knikte. Teleurgesteld sloeg hij zijn ogen neer. Waarom zei hij nou 

niks? Had hij zich vergist? Vond Eddy hem dan toch niet leuk? 
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Razendsnel raapte Eddy zich bij elkaar. Als hij nu niks deed, was het echt te 

laat! Hij drukte het paniekgevoel weg. Handelen nu… Niet stom staan draaien. 

“Heb je een pen?”, vroeg hij nerveus. 

Opgelucht keek Remco hem aan. Hij pakte Eddy’s hand vast en stopte het 

stukje papier erin. Zenuwen gierden door zijn lijf. “Hier… Bel me… 

Alsjeblieft…” 

Een lach brak door op Eddy’s gezicht toen hij het stukje papier vastpakte, hij 

wist direct wat het was. “Doe ik”, zei hij zachtjes.  

In een opwelling drukte hij een kus op Remco’s mond, hij schrok er zelf een 

beetje van. 

“Ik moet nu echt gaan”, fluisterde hij terwijl hij Remco’s hand even kort 

vastpakte. “Doeg…”, voegde hij er een beetje verlegen aan toe. 

Terwijl hij zich omdraaide, stopte hij het stukje papier in z’n broekzak. Dat 

moest hij goed bewaren! En nu vaart maken, anders zou hij de boot missen! 

Verbaasd sloeg Hannah het tafereeltje gade. Wat deed Eddy nou? Had ze dat 

goed gezien? Het leek wel alsof hij die jongen kuste!  

Ze schudde haar hoofd. Zonder op hem te wachten, liep ze de boot op en 

dacht na. Zou Eddy homo zijn? Dat zou wel verklaren waarom hij nooit 

verkering had. Sterker nog, dat zou verklaren waarom hij helemaal niet in 

meisjes geïnteresseerd leek te zijn! Eddy homo? Ze nam zich voor hem eens 

wat beter in de gaten te houden. 

Gehaast liep Eddy de loopbrug op. Opschieten, anders vertrok de boot 

zonder hem. Zou hij dat erg vinden? Hij glimlachte. Helemaal niet! Kon hij 

lekker bij Remco blijven. De gedachte hier te blijven, bezorgde hem een flinke 

kriebel in zijn buik. Voor de deur wilde hij nog één keer omdraaien maar de 

steward maande hem door te lopen.  
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"Kom jongen, je bent de laatste. Of bedenk je je op het laatste nippertje?" 

De man keek hem grijnzend aan. Eddy zag pretlichtjes in zijn ogen. 

"Moeilijk hè? Afscheid nemen…" De steward knikte met zijn hoofd richting 

Remco. 

Ineens drong tot Eddy door dat hij moest hebben gezien dat hij Remco kuste. 

Van schrik verschoot hij van kleur. Als hij het gezien had, wie had het dan nog 

meer gezien? Waar was de rest? Shit, hij had beter na moeten denken voor hij 

Remco kuste. Stel je voor dat zijn vrienden… Wat moest hij dan zeggen?  

"Hé, knul, daar hoef je geen rood hoofd van te krijgen, hoor", deed de 

steward een poging hem gerust te stellen. "Nou, wat wordt het, d'r op of d'r af?" 

Heel even nog aarzelde Eddy. Hij wilde niks liever dan blijven. Maar goed, 

dat kon natuurlijk niet, dat snapte hij zelf ook wel. En het was maar een paar 

dagen, dan was Remco ook thuis. Dan konden ze elkaar opzoeken. Weer die 

kriebel in zijn buik… 

"D'r op, natuurlijk", zuchtte Eddy en hij liep door. Achter zich hoorde hij de 

steward grinniken. 

*** 

Overdonderd door de onverwachte kus, keek Remco Eddy, met een enorme 

grijns op zijn gezicht, na. Hij had het gezegd! En Eddy had hem gekust… Hij 

voelde zich super! Wel jammer dat het nu pas gebeurde. Maar Eddy had 

gezegd dat hij zou bellen… Ze zouden elkaar terug zien… Shit, had hij het 

gisteren nou maar gezegd, dan hadden ze in elk geval nog een avond samen 

gehad.  

Eigenlijk best raar. Wat wist hij nou van hem? Niks toch? Ja oké, hij wist hoe 

hij heette. Maar dat was dan ook alles… Hij wist niet eens waar hij woonde of 

hoe oud hij was. Hij grinnikte. Het maakte hem eigenlijk ook helemaal niks uit. 
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Hij was trots op zichzelf. Hij had het toch maar mooi gedaan… En nu wachten 

tot hij zou bellen.  

Dromerig gleden zijn ogen langs de mensen op het dek. Gek, alleen al de 

wetenschap dat hij hem zometeen misschien nog even zou zien, was genoeg 

om zijn hart in zijn keel te laten bonken. Alle twijfel, alle onzekerheid… Het 

was gewoon weg. Hij had het gezegd en Eddy had hem gekust! Hij kreeg het er 

warm van… 

*** 

Enigszins gespannen ging Eddy op zoek naar zijn vrienden. Als ze hadden 

gezien dat hij Remco had gekust, had hij het één en ander uit te leggen… Het 

zweet brak hem uit. Verdorie, hij had beter na moeten denken. Maar ja, het 

leek wel of zijn verstand uitgeschakeld werd toen Remco hem vertelde dat hij 

hem leuk vond. Als die boot niet had getoeterd, was het beslist niet bij één kus 

gebleven!  

Hij schoot in de lach. Dan hadden ze helemaal wat gehad om over te praten! 

Nu kon hij zich er misschien nog onderuit lullen door te zeggen dat die jongen 

hem gisteren geholpen had toen hij een lekke band kreeg en dat hij hem 

gewoon bedankt had. Beetje raar verhaal misschien. Maar toch… als hij het 

overtuigend genoeg bracht, zouden ze het wel geloven en er verder niks achter 

zoeken.  

Want één ding wist hij zeker, dat zijn vrienden niet wisten dat hij op jongens 

viel, wilde hij graag nog een tijdje zo houden. In ieder geval totdat hij op 

kamers woonde. Nog niet eens omdat hij bang voor hun reactie was, dat was 

het niet. Het was meer dat hij bang was dat ze hun mond voorbij zouden 

praten, dat zijn vader erachter zou komen. 

!73



Nee, dan was het maar beter dat zijn vrienden niet wisten dat hij verliefd 

was. Op die jongen met al die sproeten en dat rossige haar. Met die lieve ogen 

en die grappige kuiltjes in zijn wangen… 

Glimlachend staarde hij voor zich uit.  
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Gapend rekt Diede zich uit. Hij draait zich om, slaat een arm om degene die 

naast hem ligt. Verbaasd opent hij zijn ogen. 

“Merel?”, fluistert hij. 

“Hoi”, zegt Eddy. “Ik ben het. Merel is al weg.” 

Ineens is Diede klaarwakker. Natuurlijk, Merel heeft vandaag vroege dienst! 

“Hoi”, zegt hij terug. “Wil je thee?” Het eerste waar hij ‘s ochtends behoefte 

aan heeft, zijn een paar flinke mokken thee.  

Eddy knikt. 

Diede hijst zichzelf uit bed. In de keuken belt hij zijn werk om te zeggen dat 

hij ziek is. Als hij opgehangen heeft, komt Eddy de keuken in.  

“Lekker zeg… Zo’n waterbed. Wil ik ook…” Hij lacht, alsof er niks aan de 

hand is.  

Diede kijkt naar Eddy’s rechterpols. “Moet dat verband niet verschoond?”, 

wijst hij. 

Eddy haalt zijn schouders op. 

“Wacht maar. Ik doe het wel voor je”, reageert Diede, terwijl hij een ketel 

water voor de thee opzet. Uit de verbanddoos pakt hij een rolletje verband. 

“Ga maar zitten.” 

Eddy aarzelt. “Moet dat echt?”, vraagt hij, duidelijk gespannen.  
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“Ja, dat moet echt. Kijk de andere kant maar op.” Een tikkeltje nerveus knipt 

Diede het verband los. Het ziet er gelukkig niet eens zo eng uit. Gewoon een 

flinke snee. Vier hechtingen. “Pijn?”, vraagt hij. 

“Gaat wel. Ik heb pijnstillers meegekregen.” 

“Waarom zit die andere in het gips?” 

Het ziet er raar uit. Eddy’s vingers staan krom. Ze worden in die stand 

gehouden door elastiekjes die van zijn vingernagels naar zijn pols lopen. 

“Pezen doorgesneden”, zucht hij.  

“Jezus, Eddy… Komt dat wel weer goed?” 

Weer haalt hij zijn schouders op.  

Diede opent zijn mond. Hij wil zeggen hoe hij nou zo stom heeft kunnen 

zijn, maar slikt de woorden op het laatste moment in. Aan zo’n stomme 

opmerking heeft Eddy natuurlijk helemaal niks. 

“Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Ik bedoel… Allebei…” 

“Ik weet het echt niet…” antwoordt Eddy zachtjes. 

Voorzichtig verbindt Diede zijn pols weer. “Niet te strak?” 

Eddy schudt zijn hoofd. 

*** 

"Hé, dromer!"  

Verschrikt keek Eddy op. 

"Waar blijf je nou, man? Kom, we staan boven op het dek." Hannah trok Eddy 

aan zijn arm mee de trap op.  

Opgelucht haalde hij adem. Ze deed heel normaal, had blijkbaar niks gezien.  
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Eenmaal op het dek, werd Hannah meteen door André in beslag genomen. 

Ton stond klaar om foto's van hen te nemen. Ze hadden de grootste lol met 

gekke bekken trekken. Natuurlijk wilden ook Jan Willem en Anika op de foto. 

Eddy hield zich afzijdig. Hij leunde tegen de reling. Zijn ogen zochten 

Remco die op de haven breed lachend stond te zwaaien. Eddy kon een grijns 

niet onderdrukken en zwaaide zo onopvallend mogelijk terug.  

Plotseling toeterde de boot drie keer. Het brullen van de motoren nam toe. 

Langzaam kwam de boot los van de kade.  

Eddy schrok ervan. Nu was het definitief, kon hij niet meer terug. Terwijl hun 

ogen elkaar niet loslieten, werd de afstand tussen hen groter. Hij zwaaide nog 

een laatste keer en lachte. Remco zwaaide terug.  

"Wat doen we?", vroeg André toen de boot de havenmond uitvoer. "Blijven 

we op het dek of gaan we beneden zitten?" 

"Ik vind het wel lekker hier", merkte Ton op.  

"Laten we voorlopig maar op het dek blijven", stelde Jan Willem voor. "Naar 

binnen kan altijd nog", voegde hij eraan toe. 

"Ik moet naar de wc", verontschuldigde Eddy zich. Hij wilde Remco een 

sms'je sturen, dan had hij alvast zijn telefoonnummer. Bellen deed hij straks 

thuis wel. Van de heenreis wist hij zich te herinneren dat er geen bereik meer 

was als ze eenmaal op zee waren, dus moest hij opschieten. "Ik zie jullie zo 

wel weer." 

Op de wc haalde hij het stukje papier uit zijn broekzak, maakte een nieuw 

contact in zijn telefoon aan en voegde Remco's telefoonnummer en foto eraan 

toe. Hij gooide het papiertje niet weg, maar stopte het terug in zijn broekzak. 

Voor het geval hij op de één of andere manier zijn telefoon kwijt zou raken…  
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Wat zou hij hem schrijven? Hij kon toch moeilijk schrijven dat hij hem zo 

leuk vond en dat hij zo lief lachte… Dat hij helemaal de kriebels kreeg bij het 

zien van al die zachte haartjes op zijn arm… Dat hij hem zo graag tegen zich 

aan wilde voelen… En dat hij hem veel meer dan één kus wilde geven… 

Hoewel dat allemaal wel voortdurend door zijn hoofd ging. Hij glimlachte 

dromerig. 

‘Lief dat je me uit kwam zwaaien. Ik bel je vanavond, x Eddy’, maakte hij er 

uiteindelijk van. 

Drie x’jes durfde hij niet. Maar één… dat kon wel. Hij had hem toch ook al 

een kus in het echt gegeven. 

*** 

Langzaam stroomde het haventerrein leeg. Het afscheidnemen was voorbij, 

de mensen keerden terug naar hun dagelijkse bezigheden. Glimlachend liep 

Remco terug naar zijn fiets. Twee bliebjes kondigden een sms'je aan. Dat kon 

maar één ding betekenen! Razendsnel viste hij zijn telefoon uit zijn broekzak.  

'En?', stond er op het scherm. Shit… Wim. Teleurgesteld stopte hij zijn 

telefoon weer weg, Wim kon wel wachten. 

Weer twee bliepjes. Hij zuchtte. Kon hij nou niet gewoon ophouden? Ze 

zaten zich met z'n drieën vast om hem te verkneukelen. Misschien kon hij toch 

maar beter een kort berichtje terugsturen. 

Opnieuw viste hij zijn telefoon uit zijn broekzak.  

'Heb je hem nog gezien?', stond er nu. Hij moest er om lachen, ergens was 

het wel lief dat ze zo met hem meeleefden. 

'Yep : )', type hij terug. Dat moest maar genoeg zijn voor nu. De rest zou hij 

wel vertellen als hij terug op de camping was. 
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Nog meer bliepjes. Hij zuchtte opnieuw. 

‘Lief dat je me uit kwam zwaaien. Ik bel je vanavond, x Eddy’, las hij deze 

keer. Shit, die was niet van Wim! Prompt bonkte zijn hart in zijn keel. Een 

brede grijns verscheen op zijn gezicht. Nog een keer las hij het korte berichtje. 

Eddy… Glimlachend draaide hij zich om naar de wegvarende boot. Raar, hoe 

je zomaar ineens verliefd op iemand kon zijn… Ze hadden nog maar 

nauwelijks een woord met elkaar gewisseld en toch was het zo. Helemaal nu 

hij wist dat Eddy hem ook leuk vond! Hij moest hem iets terug sms'en…  

'Ik moest wel, krijg je niet uit m'n hoofd. Later! xxx Remco', type hij. Zo, en 

nu terug naar de camping.  

Glimlachend las Eddy het berichtje dat hij zojuist had ontvangen. Hij moest 

wel, hij kreeg hem niet uit zijn hoofd… Lieve dingen zei hij… In gedachten 

staarde hij voor zich uit. 

Oké, nu weer normaal doen. Zijn vrienden zouden zich zo langzamerhand 

wel afvragen waar hij bleef. Nog een laatste blik op zijn foto en toen hees hij 

zich overeind. 

*** 

In een rustig tempo fietste Remco terug naar Formerum. Hij zag Eddy weer 

voor zich zoals hij de loopbrug op liep. Hij had een beetje o-benen… sexy… 

En zoals hij op het dek naar hem lachte… Zo lief… Vanavond zou hij bellen. 

Was het maar vast zover…  

Glimlachend keek hij voor zich uit. Waar zou hij wonen? Als het maar niet al 

te ver uit de buurt was, want hij wilde hem echt graag terugzien!  
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Hij grinnikte. Wim en zijn buurjongens zouden hem vast de oren van zijn 

kop vragen. Zou hij ze vertellen dat Eddy hem gekust had? Ach, waarom ook 

niet. Ze zouden alleen maar blij voor hem zijn, daar was hij van overtuigd. 

"En?", vroeg Wim ongeduldig toen Remco zijn fiets naast het tentje op de 

standaard zette. 

Remco kon er niks aan doen, hij grijnsde van oor tot oor. "Ik heb hem 

gesproken", lachte hij. "En hij heeft me gekust", voegde hij er een beetje 

verlegen aan toe.  

"Wow, Remco!", riep zijn broer. Enthousiast klopte hij hem op zijn schouder 

"Goed man! Heb je je telefoonnummer gegeven?" 

"Wat dacht jij dan?", lachte Remco. "Natuurlijk! Hij belt me vanavond…" 

"Leuk voor je!", reageerde Jeffrey. "Weet je nou al waar hij woont?" 

Remco schudde zijn hoofd. "De boot vertrok… Er was geen tijd meer." 

"Kan nooit zo ver zijn", merkte Jorick op. "Zo groot is Nederland niet. Leuk 

man!", voegde hij er nog aan toe. 

"Wel jammer dat hij al weer naar huis is", zuchtte Remco. 

"Ach joh, over een paar dagen zijn wij ook weer thuis", merkte Wim op. "Ga 

je hem toch opzoeken?" 

Remco knikte glimlachend. 

*** 
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Bijna vijf uur nadat ze op Terschelling de boot op waren gegaan, namen Ton 

en Jan Willem, die het laatste stukje met de stadsbus verder gingen, op het 

station afscheid van de rest. De andere vier pakten de streekbus naar huis.  

De hele terugreis al hield Hannah Eddy in de gaten. Hij hield zich wat 

afzijdig van de rest. Regelmatig haalde hij zijn telefoon uit zijn broekzak en 

tuurde naar het scherm. Zo nu en dan lachte hij. Hannah kon er geen hoogte 

van krijgen wat hij precies deed. Ze vroeg zich af of het iets met die jongen op 

de haven te maken had. Had Eddy die jongen nou echt gekust? Hoe meer ze 

erover nadacht, hoe meer ze ervan overtuigd raakte dat Eddy inderdaad wel 

eens homo zou kunnen zijn.  

Toen Ton en Jan Willem hem gisteren op het terras van ‘de Rustende Jager’ 

hadden zitten plagen omdat hij nog steeds geen meisje had en hem 

gekscherend voor homo hadden uitgemaakt, had hij wel erg overdreven 

gereageerd door kwaad weg te fietsen en pas meer dan een uur later weer te 

verschijnen. En zaterdagmiddag op het strand, toen Ton hem aanspoorde een 

paar meiden aan te spreken, was hij ook al zo pissig geweest… Hij was gewoon 

tegen Ton uitgevallen! Terwijl Ton het toch alleen maar goed bedoelde… En dan 

’s avonds in ‘The Big Apple’… Had hij eindelijk een leuk meisje om mee te 

dansen, liep hij weg toen ze wilde zoenen! 

Peinzend keek ze haar buurjongen aan. Zou haar vermoeden kloppen? 

Waarom had hij anders die jongen op de haven gekust?  

Hem er rechtstreeks naar vragen, wilde ze niet. Ze wilde hem niet ten 

overstaan van de rest in verlegenheid brengen. Straks, als ze bijna thuis waren, 

had ze nog tijd genoeg om hem alleen te spreken. André moest er bij de eerste 

halte in het dorp uit en Anika twee haltes verder. Dan kon ze er nog wel over 

beginnen. 
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“Eddy?”, vroeg Hannah aarzelend nadat Anika uitgestapt was. “Mag ik je wat 

vragen?” 

Hij knikte. 

“Die jongen op de haven, met wie jij stond te praten, wie was dat?” 

Eddy schrok van de rechtstreekse vraag. Waarom vroeg ze dat? Zou ze dan 

toch gezien hebben dat hij hem kuste? Een straaltje zweet gleed langs zijn rug 

naar beneden. 

“Je bedoelt die gast met dat rooie haar?”, vroeg hij, terwijl hij zijn best deed 

niet te laten merken hoe hij zich voelde. 

Hannah keek hem onderzoekend aan. Waarom kwam hij met een 

tegenvraag? Alsof hij met nog meer jongens had staan praten… En dan die 

kus… Of had dat maar zo geleken omdat ze zo ver weg stond?  

“Hm, hm…”, beaamde ze. 

“Oh, dat was die jongen die me gisteren heeft geholpen toen ik een lekke 

band had”, verklaarde Eddy zo rustig mogelijk. Ondertussen bonkte zijn hart in 

zijn keel. Zou ze genoegen nemen met zijn antwoord? Hij durfde haar niet aan 

te kijken. 

Hannah knikte en dacht na. Toch raar. Waarom was die jongen dan op de 

haven? Was dat toeval? En hoe zat dat dan met die kus? Je gaf iemand die je 

met een lekke band geholpen had toch niet zomaar een kus? Of had ze dat 

toch verkeerd gezien? En was het toeval dat diezelfde jongen bij ‘Frits Snacks’ 

was, toen Eddy zo’n rooie kop kreeg? Ze had hem zelfs nog plagend gevraagd 

of hij een leuke meid had gezien. Maar er was in geen velden of wegen een 

meisje te bekennen geweest. Alleen die jongen… 
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“Kuste jij die jongen nou?”, vroeg ze voorzichtig. 

"Ik? Die jongen kussen? Gek!", bracht hij verschrikt uit. Hij voelde het bloed 

naar zijn hoofd stijgen. 

"Oh sorry, dat leek een beetje zo…", verontschuldigde Hannah zich snel.  

Eddy slikte een keer. Razendsnel overdacht hij de situatie. Misschien was het 

beter Hannah in vertrouwen te nemen. Zou ze haar mond kunnen houden? Hij 

twijfelde. 

"Nee joh", ging hij zo luchtig mogelijk verder. "We hebben een tijdje staan 

praten toen ik die lekke band had en het leek hem leuk elkaar in de vakantie 

een keer op te zoeken. Hij kwam zijn telefoonnummer langs brengen. Da’s 

alles." 

"Oh… oké…" Hannah draaide zich naar het raam en staarde naar buiten. 

Opgelucht haalde Eddy adem. Ze had het geslikt! Bovendien wist ze nu dat 

Remco en hij elkaar een keer zouden opzoeken… Dat was goed, dan zou ze er 

niet raar van opkijken als hij langs zou komen. Kon ze ook niet per ongeluk 

haar mond voorbij praten. Langzaam kalmeerde hij een beetje. 

"We moeten d'r uit." Hannah stootte Eddy aan.  

De bus reed de straat in waar ze beiden woonden. Nadat ze uitgestapt 

waren, gooide Eddy zijn rugzak over zijn schouder en wilde oversteken. 

Plotseling voelde hij Hannah's hand op zijn arm. 

"Als je ergens over wilt praten… Ik vertel het aan niemand", zei ze zachtjes. 

Heel even keken ze elkaar aan, toen wendde Eddy zijn blik af. "D'r is niks," 

reageerde hij kortaf. Hij trok zijn arm los en liep naar de overkant. 
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Hannah haalde haar schouders op en liep hem achterna. "Doeg", zei ze toen 

ze het tuinpad naar de voordeur van haar huis opliep.  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Het theewater kookt. Diede giet twee mokken vol, hangt er theezakjes in en 

gaat zitten. “Kun je wel wat vasthouden?”, vraagt hij. 

“Rechts lukt wel, denk ik. Links mag niet. Kan ook niet, denk ik”, voegt Eddy 

eraan toe. 

“Lekker handig”, merkt Diede op. Er schiet van alles door zijn hoofd maar hij 

wil het niet tegen hem zeggen, wil voorkomen dat hij zich nog rotter gaat 

voelen. Weer komt de vraag boven hoe Eddy zo stom heeft kunnen zijn… Zijn 

polsen doorsnijden! Waarom heeft hij niet gewoon pillen genomen of zoiets. 

Waarom heeft hij zichzelf zo beschadigd? Maar Diede stelt de vragen niet. 

Misschien later…  

“Diede?” Eddy kijkt zijn broer aan. “Waarom kwam je niet eerder?”,  

“Ik wist het niet… Mama belde pas gisteravond.” 

“Echt?”, vraagt hij verbaasd. 

“Blijft raar hè? Ik hoor d’r voor papa en mama gewoon niet meer bij.” Hij 

knippert eens flink met zijn ogen om zijn tranen de baas te blijven. 

“Ik heb gevraagd waar je was. Waarom je niet kwam”, reageert Eddy. 

“Toen moesten ze natuurlijk wel bellen”, antwoordt Diede. 

Eddy knikt. 

“Waarom wilde je eigenlijk dat ik kwam?”, gaat Diede verder. Met moeite 

houdt hij het trillen van zijn stem onder controle. 
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Ze hebben nooit veel met elkaar gehad, hij en Eddy. Hij vond hem verwend. 

Eigenlijk vond hij hem altijd maar lastig. Hoe vaak had hij niet op hem moeten 

passen toen ze nog klein waren? En meestal op momenten dat het hem niet 

uitkwam. Hoe vaak is hij niet boos geweest? Op al die dingen die Eddy wel 

mocht en hij niet.  

En Eddy vond hem natuurlijk alleen maar vervelend… Snapt hij ook wel. Hij 

had ook altijd bonje met papa, zat altijd in de shit. Dat was vast ook niet leuk 

geweest voor Eddy. Maar nu? Nu zit Eddy zelf in de shit… En hoe! 

“Omdat jij de enige bent bij wie ik terecht kan”, zegt Eddy zachtjes. 

Diede knikt. Instinctief had hij dit al geweten vanaf het moment dat zijn 

moeder belde. Maar begrijpen doet hij het niet. Eddy heeft toch alles wat hij 

wil? Hij was degene die thuis altijd de grootste ellende had. Eddy toch niet? 

Hoe kon Eddy dan zo diep zitten dat hij geen uitweg meer zag? 

*** 

"Hoi mam! Ik ben er weer!", riep Eddy toen hij de deur achter zich dicht 

duwde.  

"Hé jongens… rustig…", lachte hij. Twee honden sprongen vrolijk blaffend 

tegen hem op. Hij zette zijn rugzak op de trap. "Kom ’s hier Beau", riep hij 

terwijl hij door zijn knieën zakte. "Dag jongen…" Hij trok de chocolade 

kleurige Labrador naar zich toe en wreef hem over zijn kop. "Ja… jij ook 

Cindy…" Het kleine Jack Russelltje sprong opgewonden heen en weer. "Hebben 

jullie me zo gemist?" 

"Dag jongen", riep zijn moeder vanuit de keuken.  
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Eddy hees zichzelf overeind en liep naar haar toe. De honden volgden hem 

op de voet. 

"Dag mam." Hij gaf zijn moeder een kus. 

"Fijn dat je er weer bent", lachte ze. 

Eddy trok een stoel naar achteren en ging zitten. "Wat eten we?" 

"Soep met broodjes. Papa komt laat thuis. Hij heeft een extra koorrepetitie 

voor het korenfestival volgende week. En hoe laat jij thuis zou zijn, wist ik ook 

niet precies, dus ik dacht, laat ik maar wat makkelijks doen", antwoordde ze. 

"Heb je het leuk gehad, jongen?" vroeg ze er direct achteraan. 

"Vertel ik wel als papa thuis is, oké? Anders moet ik alles straks nog een keer 

vertellen", reageerde Eddy. "Ik ga m'n spullen uitpakken en douchen. Die 

douches op zo'n camping, da's maar behelpen", lachte hij. 

Terwijl hij de trap opliep, dacht hij na. Zou hij zijn ouders over Remco 

vertellen? Hij kende zijn vader, als die er achter zou komen dat hij Remco 

opzocht zonder dat hij het thuis ooit over Remco had gehad, zou hij beslist 

denken dat hij iets te verbergen had. Want als je niks te verbergen hebt, hoef je 

er ook niet stiekem over te doen, zei zijn vader altijd. Maar ja, hij had nu 

natuurlijk wel wat te verbergen… Als dat uit zou komen, was het huis te klein… 

Misschien kon hij zijn ouders maar beter hetzelfde verhaal vertellen als wat 

hij Hannah verteld had. Zolang hij er maar voor oppaste dat ze niet in de gaten 

kregen dat Remco meer voor hem was dan gewoon een nieuwe vriend, zou het 

wel goed gaan. Zijn vader vertrouwde hem, hij zou er niks achter zoeken. 

Dat was vroeger met Diede wel anders geweest. Zijn vader had Diede nooit 

vertrouwd. Niet zo gek ook, als je bedacht wat Diede allemaal uitvrat. Hij 
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gooide er met de pet naar op school, spijbelde veel. Diede had een vriendin bij 

wie hij stiekem bleef slapen, hij ging met verkeerde vrienden om, hij blowde, 

hij dronk en hij loog. Over alles loog hij… waar hij was, met wie hij omging, 

wat hij deed… Hij treiterde zijn vader het bloed onder de nagels vandaan! 

Diede was lui, had geen zin in studeren. Hij wilde lol maken, elk weekend 

uitgaan, zich flink bezatten en laat thuis komen. Het kon hem geen bal schelen 

als hij op z'n donder kreeg. Soms leek het wel alsof hij de spot met zijn vader 

dreef als hij met een arrogante blik in zijn ogen zijn zoveelste huisarrest in 

ontvangst nam. 

Eddy was zo opgelucht geweest toen Diede na zijn eindexamen, waar hij 

uiteraard niet voor slaagde, het huis uitging. Eindelijk geen ruzies meer…  

Hij was blij dat hijzelf geen problemen had. Op school ging alles goed, zijn 

ouders konden het prima vinden met zijn vrienden, hij gebruikte geen drugs, 

dronk zelfs niet eens een biertje. Hij hoefde nergens over te liegen of dingen 

voor zijn ouders verborgen te houden.  

Tot nu toe dan… Want zijn ouders vertellen dat hij verliefd op Remco was, 

dat ging hij dus echt niet doen! Geen problemen creëren als het niet echt nodig 

was… Wat wisten Remco en hij nou van elkaar? Niks toch… Voor hetzelfde 

geld vonden ze elkaar over een tijdje helemaal niet leuk meer. Nee, geen 

slapende honden wakker maken… Over een maand ging hij toch op kamers, 

niemand die hem dan nog wat kon maken. Tot die tijd was Remco gewoon een 

nieuwe vriend. 

Met zijn schouder duwde hij de deur van zijn kamer open, smeet zijn rugzak 

op de grond en plofte op zijn bed neer. Ongeduldig viste hij zijn telefoon uit 

zijn broekzak. Glimlachend bekeek hij Remco's foto. Heel even streelde hij 

met zijn vinger over het scherm. Toen drukte hij zijn telefoon uit en legde hem 

op zijn bureau. Eerst douchen nu…  
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*** 

"Heb je het leuk gehad, jongen?", vroeg Eddy's vader terwijl hij een pistoletje 

in tweeën sneed.  

"Hm hm", knikte Eddy. In het kort vertelde hij wat ze zoal gedaan hadden. 

Dat ze elke avond tot diep in de nacht in de discotheek op de camping hadden 

rondgehangen, hield hij wijselijk voor zich. Hij wist hoe zijn vader over dat 

soort dingen dacht… Nee, hij beperkte zich tot de middagen op het strand, het 

zwemmen en het uit eten gaan. Enthousiast liet hij de foto's zien die hij 

gemaakt had.  

Hoe meer hij vertelde, hoe nerveuzer hij werd. Hij wilde over Remco 

vertellen, maar durfde niet goed. Wat als zijn ouders in de gaten zouden 

hebben dat Remco meer was dan gewoon een nieuwe vriend? Maar ja, niks 

vertellen was helemaal een slecht idee. Dus trok hij de stoute schoenen aan en 

vertelde zijn ouders dat hij een lekke band had gehad toen hij op een avond 

alleen naar het strand was gefietst. Hij vertelde dat een jongen hem had 

geholpen en dat ze afgesproken hadden elkaar, als ze weer thuis waren, eens 

op te zoeken. 

"Leuk voor je", reageerde zijn moeder enthousiast, voor zijn vader iets kon 

zeggen. 

Gesterkt door zijn moeder's enthousiasme, ging hij verder. "Hij komt vrijdag 

weer thuis van Terschelling. Misschien spreken we in het weekend wel ergens 

af.” 
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"Geen sprake van", antwoordde zijn vader beslist. "Je nodigt die jongen eerst 

maar eens hier uit. Ik wil weten met wie mijn zoon omgaat. Wat weet je nou 

van die knul? Het kan wel drugsdealer zijn…" 

"Pap… doe niet zo raar! Waarom zou Remco een drugsdealer zijn?", 

reageerde Eddy verontwaardigd. 

"Je weet best wat ik bedoel, Eddy. Je kent die jongen helemaal niet. Ik wil 

hem eerst ontmoeten, dan zien we wel verder." 

Teleurgesteld keek Eddy zijn vader aan. Hij was er min of meer van uitgegaan 

dat zijn vader het wel goed zou vinden, maar blijkbaar vertrouwde hij het toch 

niet zomaar. Hij zag natuurlijk weer meteen Diede-taferelen voor zich. 

Verdorie, die eikel verpestte het zelfs nu nog voor hem… 

Remco thuis uitnodigen, zag hij eigenlijk niet zo zitten. Hij wilde liever 

alleen met hem zijn, kijken of hij echt zo leuk was… En hij kende zijn vader, 

die zou alles van Remco willen weten, daar zat hij echt niet op te wachten… 

Misschien moest hij Remco eerst maar eens bellen, uitzoeken waar hij woonde, 

of het überhaupt wel kon. Hij zuchtte diep. 

"Hé, ik vroeg je wat", zei zijn moeder.  

Eddy keek op. "Watte?" 

"Help je even met afwassen?", herhaalde ze. 

Eddy knikte. Hij schoof zijn stoel naar achteren en begon de tafel af te 

ruimen.  
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"Mam", zei hij schoorvoetend toen hij met zijn moeder in de keuken stond. 

"Kun jij papa niet overhalen dat ik met Remco ergens naartoe mag?" 

"Jongen, je kent je vader. Als hij hem eerst wil ontmoeten, krijgt niemand dat 

uit zijn hoofd." Ze keek haar zoon peinzend aan. "Misschien heeft hij ook wel 

een beetje gelijk. Je kent die jongen helemaal niet, Eddy. En je hoort 

tegenwoordig zulke rare verhalen…" 

Eddy zuchtte teleurgesteld, dit had geen zin. 

"Hé! Kop op, jongen. Waarom vraag je niet gewoon of hij hier komt? Papa is 

zondag de hele dag met het koor weg en komt pas 's avond weer thuis."  

Ze had wel in de gaten waar de schoen wrong. Ze kende haar man, hij zou 

Remco zo ongeveer aan een kruisverhoor onderwerpen om zeker te weten dat 

die jongen geen verkeerde invloed op Eddy zou hebben en daar zat Eddy vast 

niet op te wachten. Die wilde natuurlijk liever met zijn nieuwe vriend alleen 

zijn. 

Eddy's ogen lichtten op. Zijn vader zou overdag niet thuis zijn… Dat 

veranderde de zaak! Met een beetje goeie wil zou Remco zijn vader maar even 

ontmoeten…  

"Oké, ik zal het hem vragen", reageerde Eddy, ineens weer vrolijk.  

Na de afwas lijnde hij de beide honden aan. "Even Beau en Cindy uitlaten, 

mam. Tot zo!”  

Terwijl de honden lekker rondrenden, zocht Eddy een rustig plekje om 

Remco te bellen.  

"Hoi…", nam Remco op. 

"Hey…", reageerde Eddy. 
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Er viel een stilte, geen van beiden wist iets te zeggen. 

"Goeie reis gehad?", vroeg Remco uiteindelijk maar. 

"Prima", antwoordde Eddy.  

Opnieuw was het stil. 

"Waar woo…", begonnen ze tegelijkertijd. Prompt schoten ze in de lach. 

"Jij eerst", hikte Eddy. Hij hoorde Remco aan de andere kant van de lijn 

grinniken. 

"Waar woon jij eigenlijk?" vroeg Remco. 

Ze wisselden adressen uit en stelden vast dat het te doen was. Iets meer dan 

honderd kilometer, goeie trein- en busverbinding, bovendien had Remco een 

auto.  

"Zullen we een keertje afspreken?" vroeg Remco. "Gewoon, gezellig samen 

iets leuks doen." 

"M'n moeder vroeg of je zondag bij ons komt…”, reageerde Eddy. 

"Gaat dat niet een beetje erg snel?", aarzelde Remco. "We kennen elkaar 

net…” 

"Ze weten niet dat ik homo ben", antwoordde Eddy vlug. "Ik heb gewoon 

gezegd dat je me geholpen hebt met een lekke band en dat we elkaar eens 

wilden opzoeken…" 

"Oh… oké." Er klonk verbazing door in Remco's stem. 

"Kom je hierheen dan?", vroeg Eddy gespannen. 
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Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn. "Goed dan", antwoordde 

Remco uiteindelijk. “Misschien kunnen we wel gaan vliegeren”, stelde hij voor. 

"Ik heb nog nooit gevliegerd", bekende Eddy. Alsof hem dat iets uitmaakte! 

Natuurlijk wilde hij vliegeren met Remco! 

"Geeft niks, Ik leer het je wel", stelde Remco hem gerust. "Zo moeilijk is het 

niet." 

"Ok, leuk dan!", reageerde Eddy enthousiast. 

"Hoe laat zal ik bij je zijn?” vroeg Remco. 

*** 

Met opgetrokken knieën zat hij op de rand van de zandbak in het speeltuintje 

op de camping. Zijn telefoon hield hij nog steeds in zijn hand. Nog een paar 

dagen, dan zou hij hem weer zien. Het bleef maar een raar idee. Zomaar 

ineens was hij verliefd. Op een jongen die hij nauwelijks kende. Wel een hele 

leuke jongen… Glimlachend staarde hij voor zich uit. 

"Hé, dromer!" Wim's stem bracht hem terug naar de werkelijkheid. "Ga je 

nog mee naar Midsland of blijf je hier de hele avond zitten zwijmelen?", 

grinnikte hij. 

Remco kwam overeind. "We hebben afgesproken voor zondag", zei hij 

grijnzend. 

"Leuk, man." Wim klopte zijn broer op zijn rug. "Maar nou gaan we. Kom, 

meekomen jij!" 

Met lichte tegenzin liep hij zijn broertje achterna. Het liefste kroop hij lekker 

in zijn tent. Nadenken… Beetje fantaseren over Eddy…  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“Waarom ben je niet eerder naar me toe gekomen?” Nieuwsgierig kijkt Diede 

zijn broer aan. 

Eddy zucht diep. “Ik durfde niet. Dacht dat je me alleen maar lastig vond. 

Een blok aan je been.” 

“Dat was ook wel zo”, geeft Diede zachtjes toe.  

“En ik vond jou een eikel.” 

Diede grinnikt. “Dat geloof ik graag, ja…” 

“Ik had gewoon een hekel aan je.” Ongemakkelijk kijkt Eddy zijn broer aan. 

“Sorry”, voegt hij eraan toe.  

“Geeft niks Eddy. Ik snap het wel. Wij hadden ook helemaal niks samen.” 

“Ik vond het zo erg dat jij altijd zoveel ruzie met papa maakte”, gaat Eddy 

onverstoorbaar verder. 

Verbaasd kijkt Diede hem aan. “Ik ruzie met papa maken? Hij met mij, 

bedoel je”, reageert hij fel.  

Direct bindt hij in. Eddy heeft al genoeg aan zijn hoofd. Hij moet hem nu niet 

lastig vallen met zijn eigen frustraties tegen hun vader. “Sorry”, verontschuldigt 

hij zich snel. 

Eddy zucht opnieuw. “Zie je? Dat bedoel ik… Jij reageert altijd meteen zo fel. 

Ik kan daar niet tegen. Ik wil gewoon dat het leuk en gezellig is.” 
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Diede begint zich een beetje ongemakkelijk te voelen. Ineens bekruipt hem 

het gevoel dat zijn houding indirect ook met de zelfmoordpoging van zijn 

broertje te maken heeft…  

“Jij verpestte de sfeer thuis elke keer weer. Altijd was er ruzie. Altijd felle 

discussies tussen jou en papa. We konden nog niet eens rustig met z’n vieren 

eten zonder ruzie. Je was het gewoon nooit met hem eens. Ik was zo blij toen jij 

eindelijk het huis uitging”, eindigt hij zachtjes. 

Diede denkt na. Zijn vader vond hem recalcitrant, nog steeds waarschijnlijk. 

Dat wreef hij hem vroeger bijna elke dag onder de neus. Hij was dat zo zat 

geweest, want zijn vader zei dat alleen maar omdat hij anders over dingen 

dacht dan hijzelf. Niks wat hij deed, was goed in de ogen van zijn vader. En dat 

liet hij hem telkens weer duidelijk merken. Voor zijn gevoel was hij het niet die 

al die ruzies en discussies uitlokte, maar zijn vader…  

“Jezus Eddy… Ik heb me nooit gerealiseerd dat jij dat zo erg vond”, reageert 

Diede uiteindelijk. Hij kijkt hem aan en ziet tranen glinsteren in zijn ogen. “Dat 

is echt nooit mijn bedoeling geweest”, voegt hij er zachtjes aan toe.  

“Je hoeft je niet schuldig te voelen Diede. Jij was toen zelf ook nog hartstikke 

jong. Wist jij veel…” 

Diede kijkt hem onderzoekend aan. “Denk jij nu nog steeds dat ik zo’n eikel 

ben? Dat ik die ruzies veroorzaakte?” 

Eddy hoeft er niet lang over na te denken. “Nee”, komt er resoluut uit. “Ik 

geloof dat ik inmiddels wel begrijp waarom jij vroeger zo dwars was. En nog 

trouwens… Je had gewoon geen andere keuze.” 

Diede knikt. “Ik kreeg geen ruimte. Kon mezelf niet zijn. Alles wat voor mij 

belangrijk was, haalde hij onderuit. Alles wat ik deed, was op voorhand al niet 

goed. Ik was een snotneus, niet droog achter m’n oren. Wat wist ik er nou van? 

Hij had veel meer levenservaring, dus hij wist het beter. Altijd. En me schikken 

naar zijn wil, dat kon ik niet. Ik was het gewoon niet met hem eens, ik wilde 
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andere dingen. En hij? Het kwam niet eens in z’n hoofd op dat het best eens 

zou kunnen, dat wat ik wilde of dacht, ook wel oké was. Dus ging ik gewoon 

m’n eigen gang. Tot hij er achter kwam en dan was het meteen weer één grote 

ellende.” 

“Ik dacht toen dat je gewoon een vreselijke etter was. Dat je alleen maar zo 

achterlijk deed omdat je eigenwijs was. En om hem dwars te zitten”, reageert 

Eddy. 

“Dat verbaast me niks. Dat zei papa toch ook altijd over mij? Jij nam gewoon 

aan dat wat hij zei, klopte.” 

Eddy knikt. 

“En dat was ook meteen waarom ik jou maar een meeloper vond”, gaat 

Diede verder. “Je trok nooit je mond open, deed altijd braaf wat er van je 

verlangd werd. En wat ik nog wel het ergste vond… Jij mocht echt alles. Alles 

waar ik altijd strijd over had, mocht jij zonder problemen. Ik had gewoon een 

hekel aan je. Omdat hij je zo voortrok, snap je?”  

Voor het eerst heeft hij het gevoel dat zijn broertje hem begrijpt. In ieder 

geval, dat hij hem voldoende begrijpt om te snappen dat hij niet zo’n lul is als 

hij altijd gedacht heeft. En voor het eerst begrijpt hij ook waarom Eddy nooit 

naar hem toekwam met dingen die hem bezighielden. Met dingen die hem 

dwars zaten. Hij heeft hem gewoon nooit als iemand gezien die aan zijn kant 

stond. In zijn ogen was hij alleen maar tegendraads. 

*** 

'Over zeshonderd meter, op de rotonde, neem de derde afslag. Na 

tweehonderd meter, bestemming bereikt, aan uw linkerhand.' De monotone 

stem van zijn navigatie vertelde Remco dat hij er bijna was. Hij voelde nu toch 

een flinke spanning in zijn buik.  
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De afgelopen week hadden ze elke avond met elkaar gebeld. Hij had Eddy 

verteld dat hij, behalve zijn jongere broertje Wim, ook nog twee oudere broers 

had, Patrick en Oscar. Beiden woonden niet meer thuis maar kwamen nog wel 

regelmatig langs. Eddy had hem verteld dat hij een oudere broer had die al drie 

jaar niet meer thuis woonde. Eddy had ook verteld dat hij zijn ouders niet 

durfde te vertellen dat hij homo was, dat hij bang was dat ze vreselijk 

teleurgesteld in hem zouden zijn en niks meer van hem zouden willen weten. 

Hij zei dat hij het liever voor zich wilde houden. Over iets meer dan een 

maand ging hij op kamers en dan maakte het niks meer uit, dan kon hij doen 

wat hij wilde. 

Remco op zijn beurt, had hem verteld dat bij hem thuis iedereen het wist. 

Zijn ouders hadden wel even aan het idee moeten wennen, maar vonden het 

inmiddels prima, net als zijn broers en zelfs zijn beide opa's en oma's. 

'Bestemming bereikt, aan uw linkerhand', gaf zijn navigatie aan. 

Nieuwsgierig keek Remco naar links. Daar woonde hij… Hij glimlachte. Nog 

heel even, dan zouden ze elkaar weer zien… 

*** 

Gespannen hield Eddy de straat in de gaten. Nerveus dwaalden zijn ogen, 

telkens opnieuw, af naar de klok. Tergend langzaam kropen de wijzers richting 

half twee. Nog even, dan zou hij er zijn. De hele week had hij ernaar 

uitgekeken. Hij had besloten maar niks tegen Hannah te zeggen. Ze had dan 

wel gezegd dat hij alles tegen haar mocht zeggen en dat ze het niet verder zou 

vertellen, maar hij kende haar. Hij mocht haar graag hoor, maar soms was ze 

net zo bemoeiziek als haar moeder. Maar nu was ze, samen met haar ouders en 

André op vakantie. Nu kon hem niks meer gebeuren.  
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Plotseling schoot hij overeind. Een witte Renault Clio parkeerde aan de 

overkant. Met bonkend hart liep hij naar de voordeur en trok de deur al open 

voor Remco de kans had aan te bellen.  

"Hey." Met een grote grijns op z'n gezicht begroette hij Remco. 

"Hoi", groette Remco terug. Lachend staarde hij in Eddy's blauwe ogen.  

Eddy staarde terug. Die kuiltjes… Hij kreeg er gewoon slappe knieën van… 

"Kom…", zei Eddy. Hij trok hem naar binnen. In het echt zag hij er nog veel 

liever uit dan op de foto… Zou hij hem een kus geven? Hij wilde wel…  

Remco keek hem al net zo onzeker aan. Ook hij wist zich niet goed raad met 

de situatie. 

"Dag Remco", klonk het ineens. Beide jongens schrokken ervan. 

Eddy's moeder kwam met uitgestoken hand op Remco af. "Lea van der Meer," 

stelde ze zichzelf voor, "Eddy's moeder. Leuk dat je er bent. Kom binnen", 

nodigde ze hem vriendelijk uit verder te komen.  

Ze liep voor de jongens uit de kamer in.  

"Lust je wat te drinken?", vroeg ze.  

Bedrijvig schonk ze voor beide jongens een glas cola in. Ze babbelde vrolijk 

over koetjes en kalfjes. Langzaam ontspande Eddy. Dit ging best goed. Zijn 

moeder vond Remco zo te zien wel aardig. 

"Hebben jullie al bedacht wat jullie gaan doen?", vroeg Eddy's moeder. 

"Hmm, hmm… We gaan vliegeren", reageerde Eddy. 
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Het liefst wilde hij meteen weg. Hij voelde zich behoorlijk opgelaten met 

zijn moeder zo op hun lip. Het was sowieso al raar dat Remco ineens hier was. 

Ze kenden elkaar nauwelijks, Ze waren elkaar een paar keer tegen het lijf 

gelopen en hadden een paar keer met elkaar gebeld. Dat was alles… Toch was 

het genoeg… Want vanaf het moment dat Remco hem op de haven vertelde dat 

hij hem leuk vond, kreeg hij hem niet meer uit zijn hoofd. Wat hij ook deed, 

waar hij ook was, constant zag hij Remco voor zich. 's Ochtends als hij wakker 

werd, was hij het eerste wat er in hem opkwam en 's avonds als hij ging slapen, 

was hij het laatste waar hij aan dacht. 

"Jij hebt je vlieger toch meegenomen?", wendde hij zich tot Remco. 

"Tuurlijk", reageerde Remco. "Ik heb zelfs mijn oude vlieger voor jou 

meegenomen…" 

"Zijn jullie wel op tijd thuis voor het eten?", vroeg Eddy's moeder toen de 

jongens opstonden. 

*** 

"Rood is rechts, geel links", legde Remco uit. "Pak maar op." Hij had de 

kleinste van de twee vliegers voor Eddy op de grond uitgelegd en hield de 

vlieger nu voor zich omhoog. 

"Wat moet ik doen dan?", vroeg Eddy onzeker. 

"Pak nou maar op, ik help je wel", spoorde Remco hem aan. 

Aarzelend pakte Eddy de beide handvaten van de grond. Op het moment dat 

hij ze vastpakte, liet Remco de vlieger los.  

"Trekken!", riep hij. "Naar je toe…" 
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Eddy trok de handvaten naar zich toe. Met een ruk kwam de vlieger omhoog. 

Een plotselinge windvlaag stuurde hem naar rechts.  

Remco kwam op een drafje naar hem toe. "Links trekken!", riep hij. "Snel…" 

Maar het was al te laat. De vlieger dook ineens naar beneden en klapte tegen 

de grond. Grinnikend ging Remco achter Eddy staan en sloeg zijn armen om 

hem heen. Zijn handen vouwden zich over Eddy's handen, die de handvaten 

van de vlieger nog steeds vasthielden. Heel even sloot hij zijn ogen en genoot 

van het moment. Eddy tegen hem aan, hij kreeg het er warm van. Toen 

herstelde hij zich… 

"Oké", zei hij. "Naar je toe trekken", en hij trok de beide handvaten naar 

Eddy's borst. "Hou je handen bij elkaar, sturen alsof je op een fiets zit." 

Eddy deed wat hij zei, liet zich leiden door Remco's handen die op zijn 

handen lagen. Grijnzend draaide hij zijn hoofd opzij. "Zo goed?", vroeg hij 

terwijl de vlieger opnieuw omhoog kwam. 

Lachend keek Remco hem aan. "Ja prima." Rustig stuurde hij Eddy's handen 

de goeie kant op.  

Ontspannen leunde Eddy achterover. Vliegeren was leuk, vooral met Remco 

zo dicht tegen zich aan!  

Ineens voelde hij Remco's lippen in zijn nek. Een rilling trok langs zijn 

ruggengraat omlaag. 

"Dit wil ik de hele week al", fluisterde Remco in zijn oor. Zijn handen lieten 

Eddy's handen los en schoven voorzichtig rond zijn middel. Eddy hapte naar 

adem op het moment dat hij Remco's warme handen, door de dunne stof van 

zijn t-shirt, om zich heen voelde. Doodstil bleef hij staan, zich heel bewust van 

Remco's lippen in zijn nek en zijn handen die hem dicht tegen zich 

aantrokken… Hij sloot zijn ogen, duwde zijn hoofd een stukje opzij en zuchtte.  
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Opnieuw klapte de vlieger tegen de grond. Geen van beide jongens had er 

erg in… 

Een plotselinge ruk aan het touw haalde hen terug naar de werkelijkheid, een 

windvlaag tilde de vlieger weer op. Verschrikt trok Eddy de handvatten naar 

zich toe. Glimlachend liet Remco hem los.  

"Zie je wel dat je het kunt", moedigde hij hem aan. 

Eddy glunderde. Terwijl hij de vlieger nu alleen bestuurde, legde Remco zijn 

eigen vlieger uit. Met een klein beetje zand voorkwam hij dat het ding de lucht 

inging voor hij de handvaten vast had. Eddy volgde zijn bewegingen vanuit zijn 

ooghoeken… 

Niet veel later had ook Remco zijn vlieger in de lucht. Met een schuin oog 

hield hij Eddy in de gaten. Af en toe gaf hij een aanwijzing, maar het merendeel 

van de tijd keek hij alleen maar naar hem. Wat was hij leuk! Zijn blonde haren 

wapperden wild in de wind… Hij had duidelijk plezier in het vliegeren want hij 

lachte aan één stuk door. En hoe hij liep… Man! Zo lief… Het kostte hem de 

grootste moeite zijn aandacht bij het vliegeren te houden. 

*** 

Vrolijk lachend liepen de jongens een paar uur later de keuken binnen. 

Eddy's moeder was druk in de weer met het eten. 

"Mmm, lekker! Nasi…" Eddy’s blik viel op de gedekte keukentafel. Drie 

borden… Dat betekende dat zijn vader niet mee zou eten. Opgelucht lachte hij.  
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"Was het leuk, jongens?", vroeg Lea belangstellend. 

"Super!", glunderde Eddy, terwijl hij Remco aankeek. "Hebben we nog even 

tijd, mam?" 

"Nog een kwartiertje." 

"Kom," zei Eddy, "dan laat ik je mijn kamer zien." Hij trok Remco mee naar 

boven.  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“Ik ben moe”, zegt Eddy. 

Diede kijkt hem onderzoekend aan. Trieste blik in zijn ogen, flinke wallen... 

Hij ziet er inderdaad doodmoe uit.  

“Wil je slapen?” 

“Graag.” 

“Voor je weer naar bed gaat… heb je nog iets nodig? Moet ik nog iets voor je 

halen? Uit je flat? Of van de winkel?” 

“Kun je bij mij thuis wat kleren voor me ophalen?”, vraagt hij. “En m'n 

telefoon… Papa en mama wilden dat al doen maar ik zei dat jij dat wel kon 

doen als je kwam. Ik wilde niet dat ze het zagen...” Hij zucht diep. 

“Wat zagen?” 

Een traan glijdt over zijn wang. “Alles zit onder het bloed”, fluistert hij. 

“Oh shit...” 

“Ik kon het ze niet aandoen, Diede…” 

Diede voelt boosheid opkomen maar laat het niet merken. Zelfs nu nog 

houdt zijn broertje rekening met hun ouders. Misschien zou het wel goed zijn 

als ze met eigen ogen zouden zien wat ze hebben aangericht… Want dat dit 

hun schuld is, is voor Diede zo klaar als een klontje. 

“Natuurlijk haal ik je kleren”, reageert Diede. “Misschien kan ik de boel dan 

ook maar beter meteen schoonmaken.” 
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Eddy knikt alleen maar. 

“Vind je het niet erg om zo lang alleen te blijven?”, vraagt Diede bezorgd. 

Hij schudt zijn hoofd. “Ik ga toch slapen.” 

Diede is er niet gerust op. Eddy woont ruim een half uur rijden bij hem 

vandaan. En dan nog een half uur terug, schoonmaken, spullen bij elkaar 

zoeken… Hij zal toch minstens een paar uur weg zijn. En Eddy heeft nog 

helemaal niks gezegd over de reden van zijn zelfmoordpoging. Wat nou als hij 

het weer niet ziet zitten als hij weg is? Dan komt hij straks thuis en is hij alsnog 

dood… Diede rilt bij de gedachte en besluit Merel te bellen zodra Eddy in bed 

ligt. 

*** 

"Wat zit daarin?", vroeg Remco nieuwsgierig, wijzend naar een grote glazen 

bak die in Eddy's kamer naast zijn bureau stond. 

"Spinnen", reageerde Eddy grinnikend. Hij was benieuwd naar Remco's 

reactie. De meeste mensen die voor het eerst hoorden dat hij spinnen hield, 

griezelden ervan… 

"Spinnen?" Remco liep naar de grote glazen bak en boog zich voorover.  

"Ja, vogelspinnen", verklaarde Eddy, terwijl hij achter hem aanliep.  

"Kijk," zei hij, "daar zit Milo." Nonchalant sloeg hij een arm om Remco's 

schouder, leunde licht tegen hem aan en wees naar de omgekeerde kokosnoot 

in de hoek. Een paar harige, zwarte poten staken er onderuit. "Een Chileense 

grondspin", legde hij uit. "Die kruipen het liefst ergens in een donker hol weg." 

Even sloot Eddy zijn ogen en genoot van Remco zo dicht tegen zich aan. 

Toen ging hij verder. “In die andere bak, daar zit Missy." Hij wees naar links.  
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Nu pas zag Remco dat het terrarium uit twee delen bestond die van elkaar 

gescheiden werden door een glazen wand. In het linkerdeel lag een flinke stuk 

boomschors waarop een felgekleurde spin zat. Het beest was zeker een 

centimeter of tien in doorsnee. 

"Da's een Mexicaanse Redleg", voegde Eddy er grijzend aan toe. 

"Gaaf!", riep Remco enthousiast terwijl hij zijn hoofd lachend naar Eddy 

draaide. 

Prompt bonkte Eddy's hart in zijn keel. Ademloos staarde hij in Remco's 

grijsblauwe ogen die ineens zo dichtbij waren. Hij slikte een keer. 

"Wil je 'm eens op je hand?", herstelde hij zich snel. 

"Kweet nie…", aarzelde Remco. "Zijn ze giftig?" 

Eddy grinnikte. "Deze bijten niet hoor. Als ze zich bedreigd voelen, schieten 

ze haartjes af." 

"Oh, oké…", lachte Remco, gerustgesteld door Eddy's uitleg. 

Eddy liet Remco los en maakte de linkerbak open. Langzaam kroop de spin 

op zijn hand. "Hou je hand maar op", zei hij. "Niet schrikken hoor, het 

kriebelt." 

Remco knikte, strekte zijn hand uit en keek gespannen toe hoe Eddy de grote 

spin erop zette. 

"Als ze gaat lopen, moet je gewoon je hand meedraaien." Lachend keek hij 

Remco, die de grote spin, toch een beetje angstig, in de gaten hield, aan. Traag 

bewoog Missy haar poten en kroop richting zijn pols. 

"Waahh…", grinnikte Remco, "dat kriebelt echt!" 
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Glimlachend keek Eddy toe hoe zijn vriend de bewegingen van Missy 

richting zijn arm volgde.  

"Gaaf, dit", fluisterde Remco. "Hoe die poten bewegen… Mooi man!" De spin 

kroop over zijn arm omhoog.  

"Kom maar, dan zet ik haar terug, voor ze in je nek zit", grinnikte Eddy. Hij 

legde zijn hand, vlak voor Missy, op Remco's arm. Remco's blote huid onder 

zijn hand bezorgde hem een flinke kriebel in zijn buik. Snel drukte hij het 

gevoel weg en zette de spin voorzichtig terug in het terrarium. Ineens voelde hij 

een hand op zijn rug. Verschrikt draaide hij zich om en keek opnieuw in 

Remco's grijsblauwe ogen. 

"Eddy…", fluisterde Remco. Langzaam kwam hun gezichten dichter bij 

elkaar. 

Eddy's hart bonkte opnieuw in zijn keel. Als vanzelf schoven zijn handen 

rond Remco's middel en trok hij hem naar zich toe.  

Remco lachte verliefd. Steeds dichterbij kwamen hun gezichten…  

Eddy's ogen dwaalden af naar zijn mond. Hij sloot zijn ogen… 

"Jongens… Eten!" De stem van Eddy's moeder bracht hen in één klap terug 

naar de werkelijkheid. 

"Wachten we niet op papa?", vroeg Eddy toen ze aan tafel schoven. 

"Daarom heb ik nasi gemaakt', antwoordde zijn moeder. "Kan ik het straks zo 

opwarmen als hij thuiskomt." 

Eddy en Remco zaten tegenover elkaar. Ze keken elkaar aan. Remco's voet 

schoof voorzichtig tegen Eddy's been. Eddy kleurde tot achter zijn oren. Snel 

wendde hij zijn ogen af. 
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"Wil je een eitje op de nasi?", vroeg zijn moeder aan Remco. 

"Alstublieft", antwoordde Remco beleefd. Zijn ogen zochten die van Eddy 

maar Eddy keek strak naar zijn bord. Voorzichtig drukte hij zijn voet iets 

steviger tegen zijn been.  

Eddy keek op en lachte naar hem. 

"Zo jongens", begon Eddy's moeder terwijl ze ging zitten. "Eet smakelijk." 

Hongerig van de hele middag buiten, vielen ze aan. Remco's voet wreef nog 

steeds zacht langs Eddy's been…  

Lea keek de beide jongens glimlachend aan. Zo te zien, konden ze het wel 

goed met elkaar vinden. Eddy had er een kleur van. Aardige jongen, die Remco. 

Vriendelijk… Beleefd… 

"Eet smakelijk jongens!" Met die woorden stapte Eddy's vader ineens breed 

lachend de keuken binnen. De lach op zijn gezicht verstarde bij het zien van 

de hoogrode kleur waarmee Eddy hem verschrikt aankeek. Onmiddellijk vlogen 

zijn ogen van zijn zoon naar Remco. 

"Ben je er al?", vroeg zijn vrouw verbaasd. "Ik had je zo vroeg nog niet 

verwacht. Had even gebeld, dan hadden we op je gewacht…” 

Zijn vrouw negerend, schoof Eddy's vader een stoel achteruit en ging zitten. 

"Jij moet Remco zijn", begon hij, overdreven vriendelijk. "Wat leuk dat je er 

bent…" 

Eddy keek strak naar zijn bord. Zijn hart bonkte in zijn keel. Remco's voet 

wreef nog steeds langs zijn been maar hij durfde hem niet meer aan te kijken. 
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Stiekem gluurde hij onder zijn oogleden door en zag hoe zijn vader naar hem 

keek. De blik in zijn ogen voorspelde niet veel goeds…  

*** 

"Laten jullie Beau en Cindy nog even uit?", vroeg Lea de jongens toen ze van 

tafel opstonden. 

Opgelucht omdat ze weg konden, pakte Eddy de riemen van de twee 

honden. Cindy sprong uitgelaten blaffend tegen hem op, Beau stond, geduldig 

met zijn staart kwispelend, bij de achterdeur te wachten.  

Tijdens het avondeten had hij zich vreselijk opgelaten gevoeld. Zijn vader 

hield hem en Remco scherp in de gaten. Hij bleef Remco maar vragen stellen. 

Waar hij woonde, waarom hij niet studeerde, wat voor werk hij deed… Hij wist 

meteen dat het foute boel was. Zijn vader had het door, daar was hij van 

overtuigd. En hij zou het nooit goed vinden, dat wist hij zeker. Hij had er een 

flinke knoop van in zijn maag. 

"Niet te lang wegblijven, hè? Dan drinken we samen nog een kopje thee voor 

Remco naar huis gaat", merkte Eddy's vader op. 

"Doe maar rustig aan, hoor jongens", reageerde zijn moeder. "Er is nog tijd 

zat…" 

Zonder antwoord te geven, liep Eddy de deur uit, op de voet gevolgd door 

Remco. 

*** 
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"Moedig dat nou niet aan, Lea", begon haar man zodra de jongens de 

achterdeur achter zich dicht trokken. 

"Wat niet?", vroeg Lea nietsvermoedend. 

"Dat Eddy met die jongen omgaat", verklaarde hij. 

"Hoezo niet?", reageerde Lea verbaasd. "Ze kunnen het zo goed met elkaar 

vinden? Het is toch leuk voor Eddy da…" 

"Dat is het nou juist, ze kunnen het veel te goed met elkaar vinden", viel haar 

man haar in de rede. "Die Remco is heel anders dan onze Eddy, Lea. Zie je dat 

dan niet? Dat levert alleen maar problemen op, zeg ik je." 

Lea keek haar man aan. "Hoe kom je daar nou bij?" 

"Wat weten we nou van hem?", ging Alfons verder.  

"Remco is gewoon een keurige, nette jo…", begon Lea. 

"Straks zit Eddy nog aan de drugs, net als zijn broer. Of gooit hij met de pet 

naar zijn studie…" 

"Ach Alfons, zo'n vaart zal het we…" 

"Zag je niet hoe Eddy keek? Hij durfde me niet eens meer recht in m'n ogen 

te kijken. Ik voel het gewoon, die twee verbergen wat." 

Lea staarde haar man aan. Snapte Alfons nou echt niet waarom Eddy hem 

niet aan durfde te kijken? Had hij nou werkelijk niet in de gaten dat Eddy 

gewoon bang voor hem was? Bang voor zijn oordeel over zijn nieuwe vriend? 

"En waarom rijdt die jongen meer dan honderd kilometer om Eddy op te 

zoeken? Wat moet hij van hem? Nee, ik vertrouw hem niet." Hij zuchtte diep. 

"Ze hebben gewoon plezier samen", deed Lea nog een laatste poging haar 

man op andere gedachten te brengen. "Laat ze toch…" 

"Ik wil het er niet meer over hebben, Lea", viel hij haar opnieuw in de rede. 

"Ik vertrouw die jongen niet." 
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Niet begrijpend schudde ze haar hoofd. Waarom deed Alfons nou zo 

moeilijk? Eddy was toch geen klein kind meer? Over een paar weken ging hij 

op kamers, dan kon Alfons hem toch ook niet meer voortdurend in de gaten 

houden? 

*** 

Zwijgend liepen ze naast elkaar. Beau liep rustig naast Eddy aan de lijn. 

Cindy rende, zoals gewoonlijk, druk blaffend alle kanten op. Af en toe keken de 

jongens elkaar aan en glimlachten. 

"Waar gaan we heen?" vroeg Remco. 

"Wacht maar af", antwoordde Eddy geheimzinnig. Hij wilde met Remco 

alleen zijn. Even alleen maar genieten van zijn aanwezigheid. Even niet denken 

aan zijn vader. Want dat dit nog een staartje ging krijgen, daar had hij geen 

twijfel over.  

Aan het einde van de straat gingen ze linksaf, richting de jachthaven. Net 

ervoor sloeg Eddy een smal paadje in. Ze liepen nu achter dichte struiken, die 

de bebouwde kom van de jachthaven scheidden. Een paar honderd meter 

verderop kroop Eddy door een gat in het hek het terrein van de jachthaven op. 

Hier en daar stond nog een enkele boot gestald. 

“Kom,” zei Eddy, "hier komt nooit iemand 's avonds." 

Remco keek om zich heen en kroop ook door het gat. "Volgens mij kom jij 

hier wel vaker, of niet?", vroeg hij grinnikend. 

"Soms, als ik geen zin heb om thuis te zijn", antwoordde Eddy. 

"Zoals nu", reageerde Remco gevat. Hij lachte. 
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"Precies," lachte Eddy terug, "zoals nu." Hij maakte de honden los. "Toe maar 

Beau", spoorde hij de labrador aan. Cindy had geen aansporing nodig, die ging 

er meteen vandoor. 

"Ben je niet bang dat ze wegloopt?" 

"Cindy?", lachte Eddy. "Echt niet! Daar is ze veel te bang voor. Moet je 

opletten… die komt om de paar minuten terug. Even controleren of we er nog 

zijn." 

Remco lachte. 

"Sorry van m'n vader", begon Eddy verontschuldigend. "Hij kan zo 

doordrammen…" 

"Hoe bedoel je?", reageerde Remco verbaasd. 

"Nou gewoon… Dat hij zo door zat te zeuren over dat je in een bouwmarkt 

werkt en waarom jij niet studeert… En dan wil hij dat we met hun thee komen 

drinken…Man, we zijn toch geen kleine kinderen meer?" 

"Ach, maak je niet druk, joh", stelde Remco Eddy gerust. "Hij toonde gewoon 

belangstelling." 

Eddy keek hem peinzend aan. Hij geloofde er niks van, maar hij had er niet 

zo'n zin in Remco nu al te vertellen hoe het er bij hem thuis aan toe ging. Eerst 

maar eens afwachten wat zijn vader zou zeggen als Remco weer naar huis was. 

Misschien viel het allemaal wel mee, maakte hij zich voor niks zorgen… 

"Je zult wel gelijk hebben", antwoordde hij uiteindelijk maar. 

Langzaam liepen ze verder. 

"Heb je zin om woensdag bij mij te komen?" vroeg Remco ineens. "Op 

woensdag ben ik altijd vrij." 

Eddy aarzelde. Hij wilde niks liever, maar hij twijfelde. Wat als zijn vader 

inderdaad iets in de gaten had? Zou hij dan zonder problemen weg kunnen 

komen? Hij had er een hard hoofd in. Zoals zijn vader gekeken had… 
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Remco zag zijn aarzeling en keek hem smekend aan. "Toe Eddy… Ik ben 

toch ook naar jou gekomen? Ik wil je zo graag nog een keer zien", fluisterde hij 

bijna. Hij pakte Eddy's handen vast en trok hem naar zich toe. 

Van het één op het andere moment bonkte Eddy's hart in zijn keel. Verliefd 

staarde hij in Remco's lichtblauwe ogen. Weer die kriebel in zijn buik… 

"Shit… Cindy!" Verschrikt liet Eddy Remco's handen los en duwde het kleine 

Jack Russeltje, dat plotseling tegen zijn been opsprong, van zich af. "Ga spelen! 

Weg!", wuifde hij naar het kleine hondje.  

Enthousiast rende Cindy naar Beau, die in de verte rustig aan kwam lopen. 

"Je had gelijk, die gaat er niet vandoor," grinnikte Remco. Lachend keek hij 

Eddy aan. Zijn ogen lieten hem niet meer los. "Kom je nou woensdag?", vroeg 

hij nog een keer, nu met iets meer nadruk. 

Eddy lachte. "Tuurlijk…Wat dacht jij dan?", antwoordde hij in een opwelling. 

Hoe hij het voor elkaar moest krijgen, wist hij nog niet, maar hij zou er vast wel 

iets op verzinnen! 

"Leuk", glunderde Remco.  

Grijnzend van oor tot oor trok hij Eddy opnieuw naar zich toe. Steeds dichter 

kwamen hun gezichten naar elkaar toe… Remco kreunde nauwelijks hoorbaar 

toen hun lippen elkaar heel zacht raakten. Hij sloeg zijn armen om Eddy heen 

en hield hem dicht tegen zich aan. Eddy schoof een hand onder zijn shirt, wreef 

over zijn rug.  

"Wow…", fluisterde Eddy hees toen ze elkaar loslieten. Hij slaakte een diepe 

zucht en keek Remco dromerig aan. Hij legde een hand tegen zijn wang. Die 

kuiltjes… Mijn God, wat zag hij er lief uit… Hij smolt helemaal…  
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"We moeten zo terug", zuchtte Remco. "Ik moet morgen werken en voor ik 

thuis ben, duurt nog wel even. Woensdag verder…", glimlachte hij. "Maar dan 

wachten we niet tot het laatste moment, oké?" 

Eddy knikte verliefd. Hand in hand liepen ze richting het gat in het hek.  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“Hoe is het?”, is het eerste wat Merel Diede vraagt als ze haar telefoon 

opneemt. 

“Geen idee. Hij slaapt weer. We hebben wat gepraat maar hij heeft nog niks 

losgelaten.” 

“En wat zegt je gevoel?” 

“Ik ben er niet gerust op. Hij heeft me gevraagd naar zijn flat te gaan. Zei dat 

alles daar onder het bloed zit. Of ik het voor hem wil schoonmaken en wat 

kleren en z'n telefoon voor hem wil halen.” 

“Jezus, Diede…” 

“Hij wil niet dat papa en mama het zien. Snap ik wel, maar toch…” 

“Wil je d’r heen?” 

“Liever niet, maar iemand moet het toch doen nietwaar. Kan jij naar huis 

komen? Ik durf hem niet alleen te laten.” 

“Ik ga het meteen regelen. Misschien kan ik maar beter de rest van de week 

vrij nemen. Wat denk jij?” 

“Ik weet het niet. Hij kent je eigenlijk helemaal niet. Misschien vindt hij het 

wel helemaal niet prettig als jij er bent, wordt het daardoor juist extra moeilijk 

voor hem te vertellen wat er aan de hand is.” 

“Misschien heb je wel gelijk… Ok, dan alleen vandaag. Ik ben er zo.” 

*** 
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Een beetje zenuwachtig drukt Marieke op de bel. Gisteravond heeft ze nog 

eens over de hele situatie nagedacht. Diede thuis… Dat is misschien nog wel 

het meest vreemde aan alles. Ze kent het verhaal van Diede, haar buurvrouw 

heeft er wel eens over verteld, hoewel ze dat liever niet doet. Maar ja, soms zit 

het haar zo hoog, dan moet ze het toch even kwijt. Want ze heeft het er 

moeilijk mee, al vanaf het begin dat Diede het huis uit is. Haar buurvrouw heeft 

verteld dat Diede een moeilijke jongen is die thuis niet meer te handhaven was, 

maar Marieke heeft daar zo haar vraagtekens bij.  

Ze kent Diede weliswaar minder goed dan Eddy, want Eddy is bevriend met 

haar dochter en komt daardoor regelmatig bij hun over de vloer. Of liever 

gezegd, kwam regelmatig bij hun over de vloer, want sinds Hannah en Eddy op 

kamers wonen, heeft ze hem niet meer gezien.  

Toch heeft ze altijd te doen gehad met Diede. Ze kent haar buurman en 

vraagt zich al jaren af wie van de twee de moeilijkste is, Diede of zijn vader… 

En haar buurvrouw en Eddy zitten er midden tussenin. 

"Marieke", klinkt het verbaasd als de deur opengaat. 

"Lea", reageert Marieke. "Ik dacht, laat ik weer eens een keer koffie bij je 

drinken. Het is al zo lang geleden." Ze tovert een lach op haar gezicht. 

Haar buurvrouw ziet er slecht uit. Dikke wallen onder haar ogen, alsof ze al 

een paar dagen nauwelijks heeft geslapen.  

"Komt het gelegen?" 

Lea doet een stap opzij om haar binnen te laten. "Kom binnen", zegt ze 

gelaten. "Alfons is er niet. Hij heeft een optreden met het koor." 

Marieke kijkt haar bezorgd aan. Het liefste zou ze met de deur in huis vallen 

en haar rechtstreeks vragen wat er aan de hand is. Want dat er iets mis is, dat is 

!115



haar wel duidelijk. Maar ze houdt zich in, weet dat het niet verstandig is. Lea is 

niet zo'n prater. 

*** 

"Lusten jullie een kopje thee, jongens?", vroeg Eddy's moeder vriendelijk toen 

de jongens de keuken weer binnen stapten. 

"Dank u wel, maar ik moet echt gaan", antwoordde Remco. "Morgen weer 

vroeg eruit… werken", voegde hij eraan toe. 

Eddy's ouders volgden de jongens naar de voordeur. 

"Bedankt voor alles." Remco gaf Eddy's moeder een hand. "Tot ziens, 

meneer", knikte hij naar Eddy's vader. 

"Goeie reis, jongen", wenste Lea hem toe. 

"Dank u", antwoordde Remco beleefd. "Het was gezellig Eddy", richtte hij 

zich tot Eddy. "Tot wo…" 

"Wacht, ik loop even met je mee", onderbrak Eddy hem. Vlug stapte hij de 

deur uit en trok Remco mee naar buiten.  

"Even zonder m'n ouders", fluisterde hij. 

Remco grinnikte. "Kom maar gauw bij mij, daar hoeven we niet zo 

geheimzinnig te doen", fluisterde hij terug. 

Remco stapte in zijn auto en draaide het raampje open.  

Eddy boog voorover. Hem kussen, dat kon niet, zijn ouders stonden te kijken. 

Hij legde zijn hand op Remco's arm en kneep even. "Tot woensdag", lachte hij 

verliefd. "Doeg…" 

Remco keek hem lang aan. "Eddy…," zei hij zachtjes, "ik vind je echt leuk…" 

"Ik jou ook", fluisterde Eddy. 
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"Woensdag…", lachte Remco veelbelovend. "Doei…" 

Hij draaide het raampje dicht en startte de auto.  

Eddy keek hem na tot hij op de rotonde uit het zicht verdween. Toen liep hij 

terug naar binnen. 

*** 

"Ik weet niet of het zo'n goed idee is dat jij die jongen nog vaker ziet, Eddy", 

begon zijn vader vrijwel meteen nadat Remco vertrokken was.  

"Hoezo niet? Remco is toch hartstikke aardig?", reageerde Eddy 

verontwaardigd.  

Zijn vader schudde zijn hoofd. "Die jongen is heel anders dan jij… Hij doet 

maar waar hij zin in heeft… In plaats van dat hij nou probeert wat te bereiken 

in zijn leven, staat hij achter de kassa in een winkel. Dat is toch geen vriend 

voor jou, jongen", stelde zijn vader beslist.  

"Remco staat niet a…", begon Eddy, maar zijn vader liet hem niet uitpraten.  

"Daar wil jij toch niet mee omgaan?", ging zijn vader stug verder. "Straks 

word jij net zo'n nietsnut als je broer… Wil je dat dan? Bereid jij je nou maar 

op je studie voor, daar bereik je veel meer mee." 

"Maar ik heb vaka…" 

"Wees nou verstandig", onderbrak zijn vader hem opnieuw. "Die jongen is 

echt niks voor jou."  

"Maar pap…" 

"Voor de laatste keer, Eddy", viel zijn vader hem, inmiddels behoorlijk 

geïrriteerd, in de rede. "Luister naar je vader. Wat weet jij er nou van? Ik zeg je, 

aan die jongen heb jij niks. Je heb toch genoeg leuke vrienden hier? Wat moet 

jij nou met iemand die zo ver weg woont? Dat heeft toch geen zin?” 

!117



Beteuterd keek Eddy zijn vader aan. Hij wist dat het geen zin had tegen hem 

in te gaan. Zijn vader zou zich alleen maar opwinden en hij wilde beslist geen 

ruzie. Koortsachtig pijnigde hij zijn hersenen. Hoe kon hij nou woensdag 

zonder problemen wegkomen? Als zijn vader zou weten dat hij toch naar 

Remco ging, kon hij het wel vergeten, dan kwam hij de deur niet uit. Hij 

zuchtte diep. 

"Je hebt wel gelijk misschien. Hij woont inderdaad wel ver weg", antwoordde 

hij gelaten, met moeite zijn teleurstelling verbergend. 

Lea zag de teleurstelling op het gezicht van haar zoon. Eerlijk gezegd 

begreep ze er niks van waarom Alfons het niet goed vond dat de jongens met 

elkaar omgingen. Zij had een prima indruk van Remco gekregen. Oké, hij 

woonde wat ver uit de buurt. Maar wat maakte dat nou uit? Eddy had toch 

vakantie. 

Eddy stond op. "Ik ga naar boven", zei hij kortaf. 

Zijn moeder liep hem achterna. "Eddy", zei ze zachtjes toen hij de trap op 

wilde lopen. 

Eddy draaide zich om en keek haar aan. 

"Het spijt me, jongen", zei ze. "Ik snap ook niet waarom papa het niet goed 

vindt." 

Eddy knikte en wilde doorlopen. 

"Waarom bel je Ton niet op? Die is toch ook niet met vakantie?", ging zijn 

moeder verder. "Misschien vindt hij het wel leuk om samen op te trekken." 

Eddy deed zijn mond al open om te zeggen dat dat wel het laatste was waar 

hij zin in had, toen hij zich ineens bedacht. Een lach brak door op zijn gezicht. 

"Dat is een goed idee! Ik ga hem straks even bellen", reageerde hij, ineens 

weer opgewekt. 
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"Doe dat maar, jongen", spoorde zijn moeder hem aan. 

Vrolijk liep Eddy naar zijn kamer. Glimlachend keek Lea haar jongste zoon 

na. Verstandige jongen. Tegen zijn vader ingaan, had toch geen zin. Had Diede 

dat destijds maar begrepen… 

*** 

"Was het leuk, jongen?" Vera keek haar zoon, die net de achterdeur 

binnenstapte aan.  

"Kei gezellig", antwoordde Remco vrolijk. "We hebben gevliegerd," lachte hij, 

"en Eddy heeft vogelspinnen…" 

"Hij heeft wat???", vroeg Wim stomverbaasd. Hij had zijn broer aan horen 

komen en kwam nu de keuken binnen. "Gadverdamme… Wie heeft er nou 

vogelspinnen!" 

Remco grinnikte. "Bang voor spinnen?" Hij kriebelde zijn broertje in zijn nek. 

"Whah… d'r zit een spin in je nek!", plaagde hij. 

"Hou op gek!" Wim draaide zich onder Remco's hand uit. 

Vera keek haar twee jongste zonen lachend aan. 

"Heb je met hem gezoend?", vroeg Wim nieuwsgierig verder. 

"Wim!", riep Vera hem tot de orde. "Laat Remco, je hoeft niet alles te 

weten…" 

Remco stak zijn tong tegen zijn broertje uit. "Gaat je lekker niks aan. Ik ga 

naar boven." Grinnikend liep hij de keuken uit. 
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Nog geen twee minuten later stond Wim in zijn kamer. "Vertel Remco, kom 

op… Is hij echt zo leuk als je dacht?", vroeg Wim ongeduldig. 

Remco lachte. "Nog veel leuker…"  

"Hebben jullie gezoend?", vroeg Wim opnieuw. Hij keek zijn broer grijnzend 

aan. 

"Hm hm…" knikte Remco. 

"En?" 

"Wat, en?", reageerde Remco droog. 

"Hoe zoent hij?" 

"Ja hallo, dat vraag ik jou toch ook niet als je een vriendinnetje hebt?", 

antwoordde Remco lachend.  

"Lekker dus", grinnikte Wim. "Hebben jullie nou verkering?", ging hij 

nieuwsgierig verder. 

"Geen idee… Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad", 

reageerde Remco bedachtzaam. "Ik denk het eigenlijk wel", voegde hij er 

glimlachend aan toe. "Hij komt woensdag hier." 

"Goed man!" Wim stompte zijn broer tegen zijn schouder. 

*** 

Eddy kon de slaap niet vatten. Telkens weer gleden zijn gedachten terug naar 

de middag. Samen vliegeren… Remco's armen om hem heen… Zijn lippen in 

zijn nek… Onvoorstelbaar hoe lekker hij rook… Hij was echt leuk… 

Glimlachend dacht hij terug aan het moment waarop Remco hem gekust had. 

Woensdag meer, had hij gezegd. Hij zuchtte diep. Was het maar vast zover…  
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De hele avond nadat Remco weg was gegaan, had hij op zijn kamer gezeten. 

Zijn moeder had hem op een geweldig idee gebracht. Zou hij het durven? Wat 

als zijn vader er ooit achter zou komen dat hij naar Remco ging als hij zei dat 

hij met Ton afgesproken had? Hoe groot was die kans?  

Onwillekeurig dacht hij terug aan de tijd dat zijn broer nog thuis woonde. 

Hoe vaak had Diede niet gezegd dat hij ergens anders was als waar hij 

werkelijk was? En elke keer had zijn vader hem betrapt. Was ook wel een 

beetje Diede's eigen schuld. Hij kwam rustig midden in de nacht thuis, terwijl 

hij wist dat zijn vader hem opwachtte. Zo stom was hijzelf toch niet van plan te 

zijn. 

Tot nu toe was hij er goed doorheen gerold. Hij paste wel op geen dingen te 

doen die hem echt in de problemen konden brengen. Zijn vader vertrouwde 

zijn vrienden, zolang hij met hen optrok, was er niks aan de hand. En wat hij 

met zijn vrienden deed, hoefde hij toch niet altijd te vertellen?  

Maar nu zou het anders zijn. Nu zou hij alleen maar zéggen dat hij naar Ton 

ging… Ach, zolang hij maar niks deed wat zijn vaders wantrouwen kon 

opwekken, was er niks aan de hand, dan zou hij niks merken, stelde hij 

zichzelf gerust. 

Hij had geld nodig, bedacht hij zich. Elke keer met de trein naar Remco, was 

een duur grapje. En Remco nog een keer thuis uitnodigen, dat leek hem niet 

verstandig, daar zou hij een hoop gedonder mee krijgen, dat was nu wel zeker. 

Van Terschelling had hij nog veertig euro over. Hij had het goed weggestopt 

in een oud snoepblikje. Je wist maar nooit wanneer hij het nodig had. Diede en 

hij hadden nooit zakgeld gehad. 'Als je iets nodig hebt, hoef je het maar te 

vragen', zei zijn vader altijd. Ja, ja, als hij vond dat ze iets nodig hadden, 

bedoelde hij. Want als zijn vader het onzin vond, kregen ze gewoon geen geld. 

Diede was er altijd boos om geweest, vooral toen hij een baantje wilde zoeken 

en dat ook niet mocht omdat hij volgens zijn vader die tijd beter aan 

schoolwerk kon besteden. Eddy niet, hij was er gewoon creatief mee 
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omgegaan. Zijn moeder vroeg nooit wat iets precies gekost had. Alles wat hij 

over hield, stopte hij weg in het snoepblikje. Zo had hij altijd wat achter de 

hand.  

Naar Terschelling had hij honderd euro meegekregen. Meer dan zat, zoveel 

hadden ze daar niet gedaan. Het geld wat hij over had, kwam nu mooi van pas. 

Voor één keer was dat wel genoeg, maar dan? Hij zou kunnen zeggen dat hij 

met Ton ging zwemmen, dan kreeg hij vast wel geld mee. Maar of zijn moeder 

dat elke keer zou geloven? Voor de eerste keer kon het wel… Daarna zou hij 

wel verder zien. Tevreden draaide hij zich om. Nog een paar dagen… 

*** 

"Mam, ik ga!", riep Eddy naar zijn moeder terwijl hij zijn tas met 

zwemspullen over zijn schouder hing.  

"Eet je vanavond hier?", vroeg ze. 

"Reken er maar niet op, we gaan zwemmen. Ik denk dat we daar een frietje 

pakken, of zo", antwoordde Eddy. "Mag ik geld?" 

"Hoeveel heb je nodig?", wilde zijn moeder weten. Voor hij antwoord kon 

geven, haalde ze haar portemonnee al tevoorschijn. "Is tien euro genoeg?" 

"Denk het niet." Eddy schudde zijn hoofd 

"Hoeveel dan?", vroeg zijn moeder. 

"Even denken, kaartje voor het zwembad, wat te drinken, een ijsje, frietje met 

wat erbij…", somde hij met een uitgestreken gezicht op. 

"Hier…" Ze gaf hem een briefje van twintig. 

"Bedankt mam. Daar red ik het wel mee. Tot vanavond!" 

”Maak het niet te laat hè?  
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Zonder antwoord te geven, liep hij de deur uit. 

"Veel plezier, jongen!”, riep ze hem lachend na. "Doe Ton de groeten." 
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14 

"Hoe gaat het met Hannah?", vraagt Lea zonder al te veel interesse, nadat ze 

twee bekers koffie op tafel heeft gezet. "Bevalt het haar een beetje op kamers?" 

De beide vrouwen zitten tegenover elkaar aan de keukentafel. 

"Ik geloof het wel. Ze is nog niet thuis geweest nadat ze verhuisd is, maar ze 

heeft al wel een paar keer gebeld", antwoordt Marieke. "Het is wel een stuk 

stiller in huis met alleen Iris nog." 

"Ja, dat zal wel…", reageert Lea gelaten. Met een doffe blik in haar ogen kijkt 

ze voor zich uit. 

"Ach, het hoort erbij, nietwaar? Kinderen worden groot en dan vliegen ze 

uit", gaat Marieke verder alsof er niks aan de hand is. 

Lea knikt. 

"Kun jij er een beetje aan wennen dat Eddy nu ook niet meer thuis is?", stuurt 

Marieke het gesprek voorzichtig richting Eddy. 

Lea staart haar lang aan en zucht een paar keer diep. Marieke wordt er 

onrustig van. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Diede thuis, Eddy's pols in het 

gips, Lea helemaal van slag…  

"Is er iets?", vraagt ze voorzichtig. 

Lea plukt nerveus aan haar vingers. Langzaam knikt ze. Maar ze zegt niks. 

"Hé, praat eens tegen me", moedigt ze haar buurvrouw aan. "Ik ben het 

maar." 

Lea zucht opnieuw. "Het gaat… niet goed…", brengt ze gesmoord uit. 

"Eddy…" Tranen staan in haar ogen. Wanhopig kijkt ze haar buurvrouw aan. 
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Marieke schrikt. Ze had wel verwacht dat er iets aan de hand zou zijn, maar 

zoals Lea nu reageert… Dit klinkt ernstiger dan ze gedacht had. Ze schuift haar 

stoel naar achteren, staat op en slaat haar armen om Lea heen. 

"Lieverd, wat is er? Je kan het tegen mij wel zeggen, hoor." Troostend wrijft 

ze over haar rug. Geduldig wacht ze tot Lea zover is dat ze wil praten. 

Lea veegt de tranen uit haar ogen. "Ik weet het niet meer", zegt ze zachtjes. 

"Wat heb ik nou verkeerd gedaan?" Vertwijfeld kijkt ze op. 

"Vertel nou eerst maar eens wat er aan de hand is", spoort Marieke haar aan 

haar hart te luchten. 

Het blijft stil. Marieke gaat weer tegenover haar zitten en pakt haar handen 

vast. "Waarom was Diede hier gisteravond?", vraagt ze op indringende toon. 

"Vond Alfons dat zomaar goed?"  

Marieke weet heel goed hoe de verstandhouding tussen vader en zoon is. 

Zolang Diede geen water bij de wijn doet, bestaat hij voor zijn vader gewoon 

niet.  

"En zag ik dat nou goed? Zat Eddy's pols in het gips?", gaat ze 

onverstoorbaar verder. 

"Hoe weet je dat allemaal?", vraagt Lea verbaasd. 

"Ik zag Diede gisteravond aankomen." 

Lea knikt. 

"Is dat meisje zijn vriendin?", vraagt Marieke verder. 

Weer knikt Lea. 

"Waarom namen ze Eddy mee?" 

Verdoofd staart Lea voor zich uit. "Hij wilde niet meer", fluistert ze heel 

zacht. 

Niet begrijpend kijkt Marieke haar aan. "Wat wilde hij niet meer?" vraagt ze 

nietsvermoedend. 
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"Leven…", zucht ze. "Hij heeft geprobeerd zijn polsen door te snijden…" 

Verbijsterd staart Marieke haar aan. "Wat???" 

*** 

Met een brede grijns op zijn gezicht stapte Eddy twee uur later de trein uit. 

Hij had Remco al op het perron zien staan. Vlug liep hij op hem af. Lachend 

sloegen ze de armen om elkaar heen. 

De afgelopen dagen had hij hem elke dag, als hij Beau en Cindy uitliet, 

gebeld. Het kostte hem steeds meer moeite zijn ouders niks te laten merken. Hij 

voelde zich zo vrolijk, het liefst liep hij de hele dag te zingen. Zijn moeder had 

er al een keer wat over gezegd, hem gevraagd of hij soms een vriendinnetje 

had. Ze had erbij gelachen, maar hij was ervan geschrokken. Was het zo 

duidelijk? Hij had snel gezegd dat hij er in zin in had om woensdag met Ton te 

gaan zwemmen maar merkte wel aan zijn moeder's reactie dat ze hem niet 

geloofde… 

"Fijn dat je er bent", glunderde Remco. "Kom…" Hij pakte Eddy bij zijn hand 

en trok hem mee. 

Twintig minuten later parkeerde Remco zijn auto op de oprit naast hun huis. 

Toch een beetje gespannen stapte Eddy uit. Hoe zouden zijn ouders zijn? En 

zijn broertje? Het voelde een beetje alsof hij gekeurd zou worden.  

"Weten jouw ouders dat wij…", begon hij aarzelend. Hij werd nu toch 

behoorlijk zenuwachtig. 

"Tuurlijk! Wat dacht jij dan? Als ik het ze niet had verteld, had Wim dat wel 

gedaan", grinnikte Remco. "Kom, ze zijn benieuwd naar je." Opnieuw pakte hij 

zijn hand en trok hem mee.  
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"Eddy! Wat leuk je te ontmoeten." Met uitgestoken hand kwam Remco's 

moeder op hem afgelopen. "Vera Stevens, Remco's moeder", stelde ze zich 

voor. "Zeg maar Vera", lachte ze er achteraan. 

"Eddy van der Meer", antwoordde Eddy beleefd. Verlegen schudde hij haar 

hand. 

Remco's vader kwam er nu ook aan. "Hoi, ik ben Thijs," zei hij, "Remco's 

vader. Welkom, jongen." 

"Ga je mee? Dan laat ik je mijn kamer zien", stelde Remco voor. 

Opgelucht liep Eddy hem achterna. Hij vond het maar lastig, al die 

belangstelling. Thuis hield hij zich meestal een beetje op de achtergrond, dan 

kon er ook niks misgaan. 

Wim stak zijn hoofd om de deur van zijn kamer toen hij zijn broer en Eddy 

op de trap hoorde. 

"Hé, Eddy!", riep hij vrolijk, alsof ze elkaar al jaren kenden.  

"Hoi", groette Eddy Remco's jongere broer. 

"Dag Wim." Remco duwde het hoofd van zijn broertje naar binnen en trok 

zijn kamerdeur dicht. "Nieuwsgierig Aagje", mompelde hij. 

"Kom." Hij trok Eddy mee de zoldertrap op. "Et voilà!" Uitnodigend hield hij 

de deur van zijn kamer open. 

Nieuwsgierig liep Eddy naar binnen en keek rond. "Speel jij gitaar?", vroeg 

hij, wijzend op de twee gitaren die naast Remco's bed op een standaard 

stonden. 

"Hm hm… Zuid Amerikaans." 

"Laat eens wat horen?" 

Eddy schoof op Remco's bed terwijl Remco één van de beide gitaren pakte. 

Hij ging op zijn bureaustoel zitten, zette één voet op een klein voetenbankje en 

keek Eddy lachend aan. 
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"Oké, luister en huiver…" 

Ademloos keek Eddy toe hoe Remco, met het puntje van zijn tong uit zijn 

mond, voorovergebogen over zijn gitaar zat. Hij kon zijn ogen niet afhouden 

van de jongen die zo geconcentreerd opging in de muziek die hij speelde. Wat 

was hij mooi zo… Eddy glimlachte vertederd.  

"Wauw", zuchtte hij, nadat Remco het slotakkoord had aangeslagen. "Jij bent 

echt goed, man". 

"Dank je", reageerde Remco verlegen. Hij stond op, zette zijn gitaar terug in 

de standaard en schoof naast Eddy op het bed. 

Eddy's hart bonkte in zijn keel terwijl Remco zich naar hem toe draaide. 

Langzaam kwam zijn gezicht dichterbij. Eddy sloot zijn ogen en kreunde 

zachtjes toen Remco hem voorzichtig kuste. Remco's hand verdween onder 

zijn shirt en streelde zijn borst. Voorzichtig duwde hij hem achterover op het 

bed en liet zich half over hem heen zakken, zijn opwinding duidelijk voelbaar 

tegen Eddy's been duwend. 

Heel even schrok Eddy, maar hij herstelde zich onmiddellijk. Natuurlijk had 

Remco een stijve! Die had hij zelf immers ook? Zonder verdere aarzeling 

draaide hij zich naar Remco toe en duwde terug. Hij sloeg zijn armen rond 

Remco's middel en trok hij hem nog dichter tegen zich aan.  

De voorzichtige kus ging over in een heerlijke, lange tongzoen. Traag wreven 

ze tegen elkaar aan. De wereld om hen heen vervaagde terwijl ze zich 

overgaven aan het warme gevoel dat zich meester van hen maakte. 

"Remco?" De stem van Remco's moeder haalde hen terug naar de 

werkelijkheid.  

Met tegenzin lieten ze elkaar los.  
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"Shit, waarom laat ze ons nou niet even met rust?", mompelde Remco. 

"Nergens heengaan, hè", zei hij grijnzend terwijl hij rechtop ging zitten. 

Eddy keek hem glimlachend na terwijl hij naar de deur liep. 

"Wat is er mam?", riep Remco naar beneden. 

"Jorick en Jeffrey zijn hier, of jullie komen basketballen…" 

Remco lachte. Hij hoorde de geamuseerde ondertoon in zijn moeder's stem 

wel en was ervan overtuigd dat de tweeling haar al uitgehoord had over Eddy. 

Natuurlijk had hij verteld dat Eddy zou komen en natuurlijk waren ze 

nieuwsgierig, net als Wim. Hij draaide zich om en keek Eddy vragend aan. 

"Zullen we?", vroeg hij. "Jorick en Jeffrey zijn wel oké. Je hebt ze op 

Terschelling al een keer gezien". 

Eddy grinnikte. Hij kon zich de beide jongens absoluut niet herinneren, had 

op Terschelling alleen maar oog voor Remco gehad.  

"Leuk", reageerde hij terwijl hij op stond en zijn kleren rechttrok.  

Bij de deur greep Remco hem nog een keer vast en kuste hem opnieuw.  

"Hier krijg ik nooit genoeg van", zuchtte Remco toen hij Eddy losliet. 

Eddy keek hem verliefd aan. "Ik ook niet", fluisterde hij.  

"Wat doen jullie nou hier?", vroeg Remco verbaasd toen hij Gwen en Maaike 

in de keuken naast de tweeling zag staan. 

"Zelfde als wat hij hier doet", grinnikte Jeffrey, wijzend naar Eddy.  

"Lachen", reageerde Remco vrolijk. "Dus eh… jullie gaan ook verder waar 

jullie op Terschelling waren gebleven?" 

Jeffrey sloeg lachend een arm om Maaike heen en knikte. Maaike keek 

verliefd naar hem op. Prompt drukte Jeffrey een kus op haar lippen. 

"Gaaf man", lachte Remco terwijl hij Jeffrey een por tegen zijn schouder gaf. 
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*** 

"Eddy! Hier!" Jorick zwaaide met zijn handen in de lucht. 

Remco stond grijnzend voor Eddy, zijn armen gespreid, hem zo de 

mogelijkheid om de bal af te spelen, ontnemend. Eddy dribbelde de bal, 

draaide zich rond om Remco te ontwijken, maar Remco was sneller. Hij 

draaide mee, blokkeerde Eddy's armen precies op het moment dat hij wilde 

gooien en sloeg de bal uit zijn handen. Lachend greep hij Eddy vast en drukte 

een kus op zijn lippen. 

"Eewwhhhh", hoorden ze Gwen achter zich roepen. 

Verbaasd liet Remco Eddy los en draaide zich om. 

"Gadver", voegde Gwen eraan toe. Ze trok een vies gezicht. "Doe dat lekker 

als jullie alleen zijn." 

Stomverbaasd staarde Remco haar aan. "Hoezo? Deden Maaike en Jeffrey 

toch ook? Waarom mogen zij dat wel en wij niet?" 

Ineens was het stil.  

Gwen draaide ongemakkelijk heen en weer, zich niet goed raad wetend met 

de situatie. "Ik vind het gewoon smerig", begon ze aarzelend. Haar ogen 

zochten steun bij haar vriendin. 

"Moet je mij niet aankijken", reageerde die prompt. "Mij maakt het niks uit. Is 

toch logisch als je verliefd bent?", voegde Maaike eraan toe. 

"Ja, wat is er nou smerig aan een kus?", viel Jeffrey Maaike bij. Hij keek Gwen 

niet begrijpend aan. Ze wist toch dat Remco homo was? Ze hadden op 

Terschelling toch verteld dat hij verliefd was op Eddy? Waarom maakte ze dan 

zo'n probleem van een kus? 
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Remco had Eddy ondertussen demonstratief naar zich toe getrokken en een 

arm om zijn middel geslagen. "Ik vind het anders best lekker", grinnikte hij 

terwijl hij Eddy opnieuw kuste. 

"Toch vind ik het een raar gezicht", hield Gwen voet bij stuk. 

"Je weet toch dat ze homo zijn?", vroeg haar vriendin verbaasd. 

"Jawel", antwoordde Gwen schoorvoetend. "Dat vind ik ook niet erg of zo, 

maar het ziet er zo stom uit. Twee jongens die elkaar kussen, ik heb zoiets 

gewoon nog nooit gezien…" 

"Ach, je went er vanzelf aan." Jorick pakte haar vast en kuste haar vol op haar 

mond. 

Gwen kreeg er prompt een rooie kop van. Schaapachtig lachte ze naar 

Remco en Eddy. Die trokken zich nergens wat van aan en hingen nog steeds 

lekker tegen elkaar aan. 

"Kom! Verder!", doorbrak Jeffrey de spanning. Hij pakte de bal op en begon te 

dribbelen.  

Snel liet Remco Eddy los en rende naar voren, op de voet gevolgd door zijn 

vriendje die hem nu op zijn beurt probeerde te blokken. 

Tegen half zes liepen ze, moe gespeeld en hongerig terug naar huis. 

*** 

"Remco vertelde dat jouw ouders niet weten dat je homo bent", begon 

Remco's moeder na het eten. 

"Klopt," reageerde Eddy, "en dat ga ik ze niet vertellen ook." 

"Waarom niet?", vroeg Remco's vader verbaasd. "Zo erg zal het toch niet 

zijn?" 
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Eddy schudde zijn hoofd. "Nee," zei hij beslist, "beter van niet." 

"De meeste ouders draaien wel bij hoor, als ze merken dat hun zoon er 

gelukkig van wordt", merkte Remco's moeder op.  

"Dan kent u mijn vader nog niet", reageerde Eddy. "Ik heb geen zin in 

problemen. Over een maand ga ik op kamers, dan kan hij me niks meer 

maken." Hij lachte terwijl hij het zei, maar ondertussen bouwde de spanning in 

zijn lijf op. 

"Jongen toch…" Remco's moeder legde een hand op zijn arm. "Als je maar 

weet dat je hier altijd welkom bent, hoor." 

Eddy glimlachte. "Ik zal het onthouden", knikte hij. 

"Kom, ik breng je naar het station", zei Remco ineens. "Het is al bijna acht 

uur, zometeen mis je je trein nog." 

Verschrikt keek Eddy op zijn horloge. Shit, dat moest niet gebeuren. Als hij te 

laat thuis zou komen, zou zijn vader beslist argwanend worden en willen weten 

waarom hij zo laat was. Sterker nog, hij zou Ton best eens kunnen bellen om te 

vragen waar hij bleef! Gehaast stond hij op.  

Twintig minuten later namen ze, met de armen om elkaar heen en hun 

voorhoofden tegen elkaar aan, achter een groot reclamebord op het perron, 

afscheid. 

"Zal ik zondag weer bij jou komen?", vroeg Remco fluisterend. Hij wreef met 

zijn duim over Eddy's rug. 

"Ik kom liever bij jou", antwoordde Eddy zachtjes terwijl hij Remco's nek 

streelde. "Bij jullie hoeven we tenminste niet net te doen alsof we alleen maar 

vrienden zijn." 

Remco knikte glimlachend. 

"Ik moet nu echt gaan", fluisterde Eddy toen de trein langs het perron tot 

stilstand kwam. 
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Met tegenzin lieten ze elkaar los.  

In de deuropening bleef Eddy staan. Dromerig staarde hij Remco aan. "Tot 

zondag", lachte hij verliefd. Nog één keer trok hij Remco naar zich toe. Nog 

één kus, toen klonk het fluitje van de conducteur en sloten de deuren. Remco 

liep nog een stukje mee, hij zwaaide, lachte… En toen was hij weg.  

Eddy zocht een rustig plekje op en ging zitten.  

*** 

Hoe dichter hij bij huis kwam, hoe nerveuzer hij werd. Als nu maar niet stom 

toevallig Ton had gebeld, dan viel hij meteen door de mand! Wat moest hij dan 

doen? Eerlijk opbiechten waar hij was geweest? Of iets anders verzinnen… 

Misschien kon hij wel zeggen dat hij bij Diede was geweest en dat hij dat niet 

wilde vertellen omdat hij bang was dat ze dat niet goed zouden vinden. Nee, 

geen goed plan, zijn moeder sprak Diede zo nu en dan nog wel eens aan de 

telefoon. Ze zou hem er beslist een keer naar vragen en dan had hij alleen maar 

een groter probleem. Verdorie, het was misschien toch niet zo slim van hem 

geweest stiekem naar Remco te gaan. Had hij andere opties? Nee toch? Er zat 

nu maar één ding op, er het beste van hopen. Waarom zou Ton hem ook 

bellen? Ze trokken nooit met elkaar op tenzij de rest erbij was. 

Op van de zenuwen stapte hij tweeënhalf uur later uit de bus. Gespannen 

gluurde hij naar hun huis. Was er iets dat er op wees dat hij een probleem had?  

Alles zag er normaal uit. Het flikkerende licht van een TV die aanstond, 

scheen naar buiten. Het stelde hem gerust. Als zijn vader argwaan had, zou hij 

nooit rustig TV kijken. Dan ijsbeerde hij, in afwachting van zijn thuiskomst, 

door de kamer. Zo was het bij Diede tenminste altijd gegaan. 

Hij haalde een keer diep adem en strak de straat over.  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Lea probeert zich groot te houden maar de tranen staan haar opnieuw in de 

ogen. 

"Oh Lea…", brengt Marieke met moeite uit. Ze staat op, trekt haar 

buurvrouw overeind en slaat haar armen om haar heen.  

Voor het eerst sinds het gebeurd is, laat Lea zich gaan. Tranen stromen over 

haar wangen. Ze trilt over haar hele lichaam. 

"Weet je waarom?" vraagt Marieke zachtjes terwijl ze Lea over haar rug 

strijkt. 

Lea schudt haar hoofd. "Hij wil niks zeggen…" 

Marieke houdt haar een tijdje alleen maar tegen zich aan. Langzamerhand 

kalmeert ze weer een beetje. 

"Kom, ga zitten, meid. Pak ik even nieuwe koffie voor ons." Marieke duwt 

haar voorzichtig van zich af. "Vertel me eerst maar eens wat er nou precies 

gebeurd is." 

Terwijl Lea gaat zitten, schenkt Marieke koffie in. Lea kijkt strak voor zich uit, 

ze zegt niks. 

"Wanneer is het gebeurd?", probeert Marieke haar aan het praten te krijgen. 

"Donderdagavond", zegt ze zachtjes. "Hij zou vrijdag thuiskomen, Maar 

donderdagavond ging ineens de telefoon. Het ziekenhuis…"  

Ze kijkt Marieke aan. "Ik was zo ongerust, Marieke. Zo bang dat hij…," ze 

slikt een keer, "dat hij het niet zou halen…" Ze zucht diep. 
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"Hé! Hij leeft nog, hoor." Marieke pakt opnieuw haar handen vast en knijpt 

er even bemoedigend in. 

Met horten en stoten vertelt Lea het hele verhaal. Na het telefoontje van het 

ziekenhuis zijn ze er meteen naartoe gegaan. Ze waren nog met hem bezig. Hij 

had een slagader en twee pezen in zijn pols doorgesneden. De dokters wilden 

hem daar houden, stonden erop dat hij een gesprek zou hebben met een 

psychiater. Alfons vond dat onzin, problemen losten ze zelf wel op. Eddy zelf 

zei alleen maar dat hij dronken was, dat hij zich niks kon herinneren. 

Zaterdag mochten ze hem eindelijk mee naar huis nemen. Alfons bleef maar 

aandringen dat Eddy hem alles kon vertellen. En Eddy bleef maar herhalen dat 

hij zich niks herinnerde. Verder zei hij niks, sliep hij alleen maar. Hij vroeg naar 

Diede, dus hadden ze hem gebeld. En Diede had hem meegenomen, dacht dat 

hij hem misschien kon helpen.  

"Lea toch," leeft Marieke mee. Ze heeft haar buurvrouw, zonder haar te 

onderbreken, laten praten. Zachtjes strijkt ze met haar duimen over Lea's 

handen. "En nu?" 

Lea haalt haar schouders op. "Afwachten… Hopelijk krijgt Diede wat uit 

hem." Vertwijfeld kijkt ze Marieke aan. "Zoiets doe je toch niet gewoon omdat 

je dronken bent?"  

Haar ogen staan wijdopen. Angstig, in paniek. Marieke kan het zich goed 

voorstellen. Ze schudt haar hoofd. 

"Toch snap ik het niet", begint ze voorzichtig. "Ik dacht altijd dat Eddy niet 

dronk?" 

"Dat bedoel ik dus… Eddy drinkt nooit. Daarom maak ik me zo'n zorgen", 

reageert Lea. "Hij is veranderd, Marieke", zucht ze.  

Vragend kijkt Marieke haar aan. 
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"Verkeerde vrienden", verklaart Lea. 

Nu kijkt Marieke nog verbaasder. "Verkeerde vrienden? Hoe kan je dat nou 

zeggen? Je kent Eddy's vrienden toch?" 

"Nieuwe vrienden, bedoel ik. Eigenlijk eentje maar… Die jongen heeft een 

slechte invloed op hem. Dat zie je nou wel… Alfons zei het meteen al", voegt 

ze eraan toe. 

*** 

"Hoi Eddy", begroette zijn moeder hem toen hij de kamer binnenstapte. Ze 

zat naast zijn vader op de bank 'Hart van Nederland' te kijken.  

"Hoi Mam", reageerde Eddy opgelucht. Hij glimlachte, niks aan de hand. 

Beau deed zijn ogen open en keek hem slaperig aan. Eddy aaide Cindy, die 

vrolijk tegen zijn benen opsprong, over haar kop.  

"Dag jongen", zei zijn vader zonder op te kijken. "Hebben jullie het leuk 

gehad?" 

"Hartstikke", lachte Eddy, blij omdat hij tenminste een eerlijk antwoord kon 

geven. "Ik gooi even m'n zwembroek en handdoek in de wasmachine, goed?" 

Zonder zijn moeder's antwoord af te wachten, liep hij naar boven. Vlug 

stopte hij zijn droge zwemspullen in de wasmachine en zette hem aan. Zo, nu 

kon ze in ieder geval niet ontdekken dat hij niet had gezwommen. 

Weer beneden schonk hij een glas cola in en ging bij zijn ouders zitten. 

"Zondag ga ik weer naar Ton", zei hij zo nonchalant mogelijk. Gespannen 

hield hij zijn adem in. Zou zijn vader het goed vinden? 

"Je mag hem ook wel eens hier vragen, hoor", reageerde zijn moeder zonder 

haar ogen van de TV af te wenden. 
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Eddy schrok. "Nee," zei hij snel, "hier is niks te doen, de stad is leuker." Hij 

hoopte maar dat ze het zouden slikken. 

Zijn moeder keek even op en knikte. Zijn vader zei niks, hij bleef strak naar 

de TV kijken. 

Gerustgesteld door het totale gebrek aan belangstelling, liet Eddy zich 

achterover in de bank zakken. Met nietsziende ogen staarde hij naar de TV, 

waar Piet Paulusma net zijn weerpraatje afsloot met het welbekende 'Oant 

moarn'.  

Eddy's gedachten dwaalden terug naar de middag. Remco's armen om zich 

heen, zijn lippen op zijn mond, zo zacht en warm… Er gleed een dromerig 

lachje over zijn gezicht toen hij hem in gedachten weer tegen zich aan voelde. 

Wat was dat fijn geweest! Hij zuchtte. Kon dat maar hier… Maar ja, dat kon hij 

wel vergeten. Hij kende zijn vader's standpunt, hij had het zo vaak gehoord 

toen zijn broer nog thuis woonde. 'Zolang jij onder mijn dak woont, doe je wat 

ik zeg', had zijn vader Diede, elke keer als hij te laat thuiskwam of als er 

problemen op school waren, voor de voeten geworpen.  

Zijn vader was duidelijk geweest, afgelopen zondag. Hij vond Remco geen 

geschikte vriend voor hem en wilde niet dat ze met elkaar omgingen. Daar had 

hij zich maar naar te schikken. Tenminste, als hij geen gedonder wilde. 

Uit zijn ooghoeken gluurde hij naar zijn vader. Vertrouwde hij Remco nou 

niet omdat hij het raar vond dat hij bereid was meer dan honderd kilometer te 

rijden om hem te zien? Of zou hij door hebben dat er meer was tussen Remco 

en hem?  

Eddy wist hoe zijn vader over homo's dacht. Hij stak dat niet onder stoelen of 

banken. Tegennatuurlijk vond hij het, smerig en respectloos tegenover hun 

ouders en familie. Volgens zijn vader waren homo's alleen maar uit op 

aandacht, wilden ze provoceren, mensen shockeren. 
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Nee, Remco's moeder kon wel zeggen dat het mee zou vallen als zijn vader 

zou weten dat hij homo was, Eddy wist wel beter… Zijn vader zou glashard 

beweren dat hij het zich inbeeldde. Hij zou hem voorhouden dat hij hem zo 

niet opgevoed had en dat hij dus geen homo kon zijn. In zijn vader's ogen was 

het beslist Remco's invloed die hem homo had gemaakt. Hij zou er vast en 

zeker alles aan doen om te voorkomen dat ze elkaar zouden zien. Huisarrest, 

strenge controle, nabellen waar hij was, geen geld meer mee krijgen… Hij 

moest er niet aan denken!  

Waarom zou hij problemen opzoeken en de confrontatie aangaan? Hij wist 

dat hij het nooit zou winnen. Dat had hij bij Diede zo vaak gezien, daar had hij 

echt geen zin in. Onwillekeurig rilde Eddy. Hij zag weer de woede in zijn 

vaders ogen, al die keren dat Diede de strijd met hem aan was gegaan. 

Machteloze woede, want Diede werd er alleen maar recalcitranter van en dus 

werd zijn vader steeds kwader. Eddy moest er niet aan denken dat zijn vader zo 

tegen hem tekeer zou gaan! Nee, dan deed hij om de lieve vrede, liever wat 

water bij de wijn. 

Nog maar een paar weken, dan ging hij op kamers. Dan woonde hij niet 

meer onder zijn vaders dak. Dan zou hij vrij zijn om te doen en laten wat hij 

wilde. Even geduld nog… Hij glimlachte. Nog maar een paar weken, dan zou 

Remco zonder problemen bij hem kunnen komen. Dan zou hij zelfs bij hem 

kunnen blijven slapen…  

Onmiddellijk reageerde zijn lichaam. Hij voelde het bloed naar zijn kruis 

stromen. Onbewust kreunde hij even. Prompt keek zijn moeder hem 

onderzoekend aan.  

"Waar zit jij met je gedachten?”, vroeg ze met een veelbetekenend lachje 

rond haar mond. 
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Eddy verschoot van kleur. Shit, hij moest beter oppassen! Straks begon ze 

weer te vissen of hij een vriendinnetje had en daar had hij echt geen zin in.  

"Oh, niks", mompelde hij snel.  

Zijn hart bonkte in zijn keel. Normaal doen, wat dat ook mocht zijn. Raar, hij 

had er nog nooit bij stil gestaan hoe hij zich gedroeg. Als vanzelfsprekend hield 

hij zich altijd een beetje op de achtergrond. Geen problemen creëren, geen 

Diede taferelen. Waarom leek dat ineens zo moeilijk? 

"Ik ga naar boven. Nog even gamen en dan ga ik pitten." Met die woorden 

vluchtte hij de kamer uit. Weg van zijn ouders, weg van de dreiging zichzelf te 

verraden…  

Eenmaal boven startte hij zijn PC op. Nog even een spelletje en dan slapen. 

Dromen van Remco, van zijn lieve ogen, van al die grappige sproeten en die 

leuke kuiltjes in zijn wangen. Hij glimlachte. Misschien kon hij hem nog wel 

even bellen, even laten weten dat hij goed thuisgekomen was. Of zou hij al 

slapen? Het was ondertussen al elf uur geweest en Remco moest morgen 

werken.  

Nee, geen goed plan. Bovendien was zijn beltegoed al bijna op. Misschien 

kon hij beter een sms'je sturen, dat was niet zo duur. Want nieuw beltegoed 

vragen, dat zou beslist problemen geven! Dan zou zijn vader willen weten hoe 

het kon dat het nu al op was. En zelf nieuw beltegoed kopen, daar had hij geen 

geld voor. Tenminste, niet als hij ook nog naar Remco toe wilde.  

Lastig. Remco thuis uitnodigen, kon niet, dus moest hij wel naar hem toe en 

dat kostte geld. Remco bellen kostte geld. Alles kostte geld… En geld, dat had 

hij niet. Dat had hij aan zijn broer te danken, de klootzak. Diede had het niet 

alleen voor zichzelf verpest, maar ook voor hem. Door Diede was hun vader zo 

wantrouwig geworden. Door hem kreeg hij geen zakgeld en mocht hij geen 

baantje nemen. En door hem moest hij altijd voor elf uur thuis zijn. Hij vloekte 

een keer hartgrondig. 
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Diede was zestien toen hij Merel leerde kennen. Zijn vader moest niks van 

haar hebben, hij vond het niet goed dat Diede met haar omging. Haar ouders 

waren gescheiden, ze woonde bij haar moeder en kreeg veel te veel vrijheid. 

Volgens zijn vader was het haar schuld dat Diede spijbelde en slechte cijfers op 

school haalde en was het haar schuld dat hij in het weekend dronken 

thuiskwam. Als hij al thuiskwam…  

Zijn vader had hem zijn zakgeld afgenomen zodat hij niet uit kon gaan. En 

toen Diede een baantje wilde zoeken om zelf geld te verdienen, had hij hem 

dat verboden omdat hij vond dat hij zijn tijd beter aan school kon besteden. 

Het had Diede razend gemaakt! Hij vertikte het om naar zijn vader te luisteren. 

Hij sloop gewoon stiekem het huis uit als hij weer eens huisarrest had, jatte 

geld uit zijn moeder’s portemonnee en bleef rustig een heel weekend weg.  

De maat was vol toen hij twee jaar later zakte voor zijn eindexamen. 

Allemaal de schuld van Merel. Althans, dat beweerde zijn vader… Hij eiste dat 

Diede het jaar over zou doen maar Diede wilde niet meer naar school, hij 

wilde werken. Na een hevige ruzie was hij met een kwaaie kop vertrokken en 

nooit meer teruggekomen. 

Eddy had eigenlijk nooit begrepen waarom zijn broer zo moeilijk deed. Zijn 

vader had toch alleen maar het beste met hem voor? Wat was er nou zo erg aan 

om een beetje je best te doen op school?  

Hijzelf pakte dat heel anders. Hij had geen zin in altijd ruzie, hij hield zich 

liever wat op de achtergrond. Zolang het op school goed ging, hij op tijd 

thuiskwam en zijn vader wist waar hij was en met wie hij omging, had hij 

redelijk wat vrijheid. Hij had weliswaar, net als Diede, geen zakgeld, maar als 

hij wat nodig had, kreeg hij het meestal wel. Zijn vader vertrouwde hem 

ondertussen en hij paste er wel voorop dat vertrouwen niet te beschamen. Want 
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hij wist dondersgoed dat het dan gedaan zou zijn met zijn vrijheid. Dus was hij 

creatief. Zoals nu, met Remco. Hij glimlachte. 

Terwijl Windows opstartte, pakte hij zijn telefoon. 'Ben je nog wakker?', typte 

hij en drukte op verzenden. 

*** 

Remco lag op zijn rug op bed, zijn handen gevouwen onder zijn hoofd. Hij 

staarde naar het plafond, er lag een glimlach op zijn gezicht. Telkens weer 

dwaalden zijn gedachten af naar eerder die dag. Eddy op zijn bed… Hier, in 

zijn kamer, op dit plekje… Een warm gevoel stroomde door zijn lijf.  

Zondag kwam hij weer. Wat zouden ze gaan doen? Hij had niet zo'n zin de 

hele dag hier te blijven. Het was leuk geweest hoor, basketballen met de 

tweeling en de meiden. Maar hij wilde Eddy nou wel eens een keertje helemaal 

voor zich alleen. Misschien kon hij zaterdagavond al wel komen… 

Twee bliepjes haalden hem uit zijn overpeinzingen. Remco draaide op zijn 

zij en reikte naar zijn telefoon op het nachtkastje. Hij grijnsde van oor tot oor 

toen hij Eddy's berichtje zag. Natuurlijk was hij nog wakker! Hij had gehoopt 

dat Eddy nog wat van zich zou laten horen. Sterker nog, hij had erop gewacht! 

Snel begon hij terug te typen, maar toen bedacht hij zich. Hij wilde hem nog 

even horen, even kletsen voor hij ging slapen. Dus annuleerde hij zijn berichtje 

en tikte in plaats daarvan, Eddy's telefoonnummer aan. Hij liet zich weer op 

zijn bed vallen en wachtte tot Eddy opnam. 

"Hey!", hoorde hij hem even later zeggen. 
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"Hey," lachte Remco, blij Eddy's stem weer te horen. "Ik lag net aan je te 

denken toen ik je sms'je kreeg." 

"Lig je al op bed?" 

"Hm hm… Ik moet er morgen weer op tijd uit." 

Eddy lachte. "Dat dacht ik al. Ik wilde je bellen maar wist niet zeker of je nog 

wakker zou zijn." 

"Ik heb op je gewacht, wilde je nog even horen voor ik ging slapen", 

antwoordde Remco. "Ik mis je", voegde hij er zachtjes aan toe. 

"Ik jou ook", fluisterde Eddy met een brok in zijn keel. "Het is maar een paar 

dagen, dan zien we elkaar weer", voegde hij er aan toe. 

"Ik weet het", zuchtte Remco. 
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16 

Met een flinke knoop in zijn maag parkeert Diede zijn auto voor de flat waar 

Eddy sinds een paar weken woont. In gedachten loopt hij de hal in. Wat is er in 

hemelsnaam gebeurd waardoor zijn broertje de zin om te leven niet meer zag? 

Hij snapt wel dat Eddy het niet gemakkelijk heeft gehad thuis, maar om er dan 

maar gewoon uit te willen stappen…  

"Aan de kant man", hoort hij ineens iemand brommen als hij de lift in wil 

stappen. "Laat me d'r even langs, ja…" 

Verschrikt kijkt Diede op. De jongen die de lift uitkomt, duwt hem aan de 

kant en loopt zonder omkijken door. 

"Sorry hoor, ik wist niet dat je kwaad werd", gooit Diede hem gepikeerd 

achterna terwijl hij de lift in loopt. 

Even later steekt hij de sleutel in het slot van Eddy’s voordeur. Aarzelend gaat 

hij naar binnen, hij heeft geen flauw idee wat hij aan zal treffen. Dit is de eerste 

keer dat hij in Eddy’s flatje is. De afgelopen jaren hebben ze helemaal geen 

contact meer met elkaar gehad. Gisteravond was hij voor het eerst in drie jaar 

weer bij zijn ouders thuis geweest. Hij weet wel dat zijn moeder er veel verdriet 

van heeft dat hij nooit thuis komt. Daarom belt ze hem af en toe, zonder dat 

zijn vader het weet. Zodoende weet ze ook dat hij en Merel inmiddels 

samenwonen. Maar ze is het er niet mee eens. Merel is geen geschikt meisje 

voor hem, vindt zijn vader. En dus vindt zijn moeder dat ook. Dat is al zo vanaf 

het begin dat hij Merel leerde kennen en het is nooit veranderd. 
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Dat Eddy geen contact met hem zocht sinds hij het huis uit is, snapt hij nu 

wel. Eddy vond hem gewoon een klootzak. Het deed hem best pijn toen hij zijn 

broertje hoorde vertellen hoe hij over hem dacht. Voor Eddy was hij gewoon 

een hele lastige broer waar z’n ouders veel mee te stellen hadden. En Eddy was 

in zijn ogen een verwend kereltje dat altijd zijn zin kreeg. Dus zocht Diede ook 

nooit contact met hem. 

Maar daar heeft hij nu best spijt van. Want hoewel hij nog steeds niet precies 

weet wat er gebeurd is en waarom, voelt hij gewoon dat Eddy en hij meer 

gemeen hebben dan hij altijd dacht. Alleen begint hij dat, doordat ze zo 

verschillend zijn, nu pas te begrijpen. 

Hij was opstandig, Eddy juist heel meegaand. Hij zocht de strijd op, Eddy liet 

alles over zich heen komen. Dat ze elkaar daardoor niet lagen, is eigenlijk best 

logisch. Dat Eddy zelfs een hekel aan hem had, is ook niet zo vreemd. Dat 

hijzelf altijd jaloers op Eddy was, overigens ook niet. Maar jaloers, dat is hij niet 

meer… Blijkbaar zijn er dingen in Eddy’s leven gebeurd waardoor hij niet meer 

verder wilde leven. En daar is hij echt niet jaloers op. 

Met afgrijzen aanschouwt hij het macabere stilleven in Eddy's flat. Scherven 

van een kapot gevallen wijnglas in een plasje bloed op het salontafeltje… Een 

lege fles wijn…Een grote plas opgedroogd bloed op de vloer, opgedroogde 

spetters tegen de muur, op het tafeltje naast de bank… Er loopt een heel spoor 

van het tweezitsbankje naar de keuken. Op het aanrecht licht een bebloede 

theedoek.  

"Mijn God, wat een slagveld", fluistert Diede. Hij had van alles verwacht, 

maar dit… Met moeite onderdrukt hij de neiging om te kotsen. Nog niet eens 

vanwege al het bloed, maar meer vanwege de gedachte hoe zijn broertje zich 

gevoeld moet hebben. "Mijn hemel… Eddy…jongen, wat heb je in Godsnaam 

gedaan?" 

Hij haalt een paar keer diep adem, schudt zijn hoofd en trekt de 

keukenkastjes open op zoek naar een emmer en schoonmaakmiddelen. 
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Gelukkig ligt er zeil op de grond en geen vloerbedekking. Die had hij anders zo 

weg kunnen gooien. 

*** 

Remco draaide op zijn zij. "Kun je niet zaterdagavond al komen?", vroeg hij 

ineens. Zijn hart bonkte in zijn keel. "Dan hebben we meer tijd samen." 

"Zaterdagavond al?", herhaalde Eddy overdonderd.  

Mijn hemel! Dat betekende dat hij bij Remco zou blijven slapen!… Hij slikte 

een keer, zijn hartslag versnelde. Hij zou wel willen, sterker nog, hij zou niks 

liever willen!  

Razendsnel dacht hij na. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Dat zou zijn vader 

nooit goedvinden! Tenminste, niet als hij zei dat hij naar Ton ging. Want 

waarom zou hij bij Ton blijven slapen? Daar had hij toch geen enkele reden 

toe? Misschien kon hij zeggen dat ze naar een feest gingen… Hoewel, dan zou 

zijn vader natuurlijk willen weten bij wie dat feest gehouden werd! Het zweet 

brak hem uit. Verdorie, waarom deed die man nou ook altijd zo moeilijk? 

"Laat maar, 't is al goed", zei Remco toen Eddy geen antwoord gaf. "Ik had het 

je niet moeten vragen. Het gaat je natuurlijk allemaal veel te snel." Hij kon 

zichzelf wel voor z'n kop slaan! Wat moest Eddy wel niet van hem denken? Ze 

kenden elkaar net twee weken en dan begon hij al over blijven slapen… 

"Dat is het niet, hoor. Ik kan alleen niet", zuchtte Eddy teleurgesteld. 

Plotseling schoot hij overeind. Zijn ouders zouden volgende week vrijdag een 

week naar Londen gaan… Dat veranderde de zaak! "Maar het weekend erna 

kan ik wel!", voegde hij er lachend aan toe. 

"Ah, oké", grinnikte Remco opgelucht "Ik dacht even dat je er geen zin in 

had. Kom je dan, volgende week? En blijf je dan slapen?" 
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"Zeker weten", lachte Eddy. Dromerig staarde hij voor zich uit. Hij dacht 

terug aan eerder die dag op Remco's kamer. Ze hadden een hele tijd dicht 

tegen elkaar aan op Remco's bed gelegen. Heerlijk zoenen, elkaar strelen. 

Gewoon, met hun kleren aan. Hij had wel gevoeld dat Remco er net zo 

opgewonden van was geworden als hijzelf, maar ze hadden er niks mee 

gedaan. Nog niet… En nu zou hij volgende week bij hem blijven slapen… Hij 

kreeg het er helemaal warm van! 

"Weet je heel zeker dat het je niet te snel gaat?", vroeg Remco nog een keer. 

Veel meer dan elkaar zoenen en een beetje strelen, hadden ze nog niet gedaan. 

Remco wilde wel verder gaan, maar hij was er niet zeker van dat Eddy dat ook 

wilde. Soms had hij het gevoel dat Eddy wat terughoudend was, alsof hij nog 

niet klaar was voor een echte relatie. En dat was wel wat hij wilde…  

"Heel zeker", antwoordde Eddy vastberaden. 

"Misschien kunnen we deze zondag dan wel iets leuks gaan doen", opperde 

Remco. "Ik bedoel, jij en ik, zonder irritant broertje of nieuwsgierige 

buurjongens met vriendinnen die alles in de gaten houden en overal 

commentaar op hebben. Ergens samen naartoe, of zo…" 

"Ik weet misschien wel wat", reageerde Eddy, ineens weer terug op aarde. "Er 

is een spinnententoonstelling waar ik nog een keer naar toe wil. Heb je zin om 

daar samen naartoe te gaan?" Hij was al een tijdje van plan naar die 

tentoonstelling te gaan en had het er zelfs al met zijn ouders over gehad. Zijn 

vader vond het goed dus dat betekende dat hij erop kon rekenen dat hij genoeg 

geld meekreeg voor de reis en het toegangskaartje. Dat was meteen een hele 

zorg minder. 

"Lachen man! Doen we!", grinnikte Remco. "Jij bent echt gek van spinnen, 

hè?" 
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"Van kinds af aan al", lachte Eddy. "Mijn moeder werd knettergek van me. 

Overal op mijn kamer stonden potjes met spinnen." 

Na afspraken gemaakt te hebben hoe laat en waar ze elkaar zouden 

ontmoeten, hingen ze op. Eddy glimlachte tevreden. Twee problemen opgelost 

vanavond. Hij had een manier gevonden om bij Remco te kunnen slapen én hij 

wist zeker dat hij voor zondag genoeg geld had. Hij was trots op zichzelf…  

Ineens schoot hij overeind. Shit, de honden! Daar had hij helemaal niet bij 

stilgestaan… Hoe moest hij dat nou weer oplossen?  

*** 

Vrolijk stapte Remco zondagochtend in zijn auto. Nog even, dan zou hij 

Eddy weer zien! Hij miste hem vreselijk, baalde ontzettend dat hij de hele week 

moest werken. Het liefste zou hij elke dag bij hem zijn. Elkaar beter leren 

kennen, leuke dingen doen, elkaar ontdekken. Hij glimlachte. Stiekem had hij 

bedacht dat Eddy, als hij volgende week zaterdag vrij zou nemen, 's ochtends al 

kon komen. Dan hadden ze twee hele dagen samen. Het was op het moment 

toch rustig op het werk, veel mensen waren op vakantie en dat was in de 

bouwmarkt goed te merken. Straks maar even met Eddy bespreken.  

Zijn moeder had gelachen toen hij vertelde dat Eddy volgend weekend zou 

blijven slapen. "Leuk voor je", had ze gezegd. Natuurlijk had Wim hem een 

beetje zitten plagen, hoe kon het ook anders. Remco grinnikte, die pakte hij 

wel een keer terug tegen de tijd dat hij een vriendin had… 
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"Eddy!", zwaaide Remco breed lachend toen hij hem het station uit zag 

lopen.  

"Hey", groette Eddy terwijl hij naast hem op de passagiersstoel neerplofte.  

Grijnzend draaiden ze naar elkaar toen. 

"Man, wat heb ik je gemist", fluisterde Remco terwijl hij zijn hand in Eddy's 

nek legde en hem naar zich toe trok. 

"Anders ik wel", zuchtte Eddy, net voor ze elkaar kusten. 

"Zullen we?", lachte Remco toen ze elkaar even later loslieten. 

Tijdens de rit vertelde Eddy honderduit over de tentoonstelling. Remco 

genoot van zijn enthousiasme. Het kostte hem de grootste moeite zijn aandacht 

bij het verkeer te houden. Het liefste had hij ergens een achterafplekje in het 

bos opgezocht, zo'n plekje waar ze ongestoord in elkaar op konden gaan. 

Af en toe gluurde hij opzij naar de blonde jongen naast hem. Hij zag er zo 

lief uit… Hij was ook lief… en mooi… en lekker… Hij zuchtte. Steeds meer 

begon tot hem door te dringen dat hij tot over zijn oren verliefd op hem was. 

Zou Eddy dat nou ook zo voelen? Hij vond hem leuk, dat had hij al een paar 

keer gezegd. Maar was hij ook verliefd? 

"Eddy?", begon Remco voorzichtig. "Mag ik je wat vragen?" De zenuwen 

gierden ineens door zijn lijf. 

"Tuurlijk", antwoordde Eddy. 
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Remco haalde diep adem. "Hoe leuk vind jij mij?" Gespannen tuurde hij voor 

zich uit, zijn ogen strak gericht op de weg. Zijn knokkels kleurden wit door de 

kracht waarmee hij in het stuur kneep. 

"Hoe bedoel je?", retourneerde Eddy zijn vraag. Hij keek Remco niet 

begrijpend aan. 

"Nou gewoon… Ik vind jou veel meer dan echt leuk", antwoordde Remco 

met trillende stem. "Ik krijg je niet uit m'n kop, denk de hele dag aan je", 

fluisterde hij. Zijn hart bonkte in zijn keel. "Heb jij dat ook?", vroeg hij zachtjes. 

Eddy keek hem breed lachend aan. "Elke minuut", grinnikte hij. "Ik word er 

gek van! M'n moeder heeft al -tig keer zitten vissen of ik misschien niet verliefd 

ben." 

Remco ontspande, haalde zijn rechterhand van het stuur en legde die op 

Eddy's been. "Echt waar?", lachte hij opgelucht. 

Eddy knikte. "Ze stopte me voor ik wegging zelfs wat extra geld toe, zodat ik 

haar mee uit eten kon nemen", grinnikte Eddy. "Ik heb haar maar in de waan 

gelaten, laat ze me tenminste met rust", voegde hij eraan toe. 

"Oh", reageerde Remco een beetje teleurgesteld. "Ik dacht even… nou ja… 

omdat ze weet dat wij samen weg zijn… Ik bedoel, ik dacht dat ze in de gaten 

had dat jij op mij verliefd bent en dat ze het stiekem wel leuk vond. Of dat je 

het verteld had… Dus ze denkt dat ik jou dekmantel ben?" 

Eddy kleurde tot achter zijn oren. Remco dekmantel? Hij moest eens weten… 

Zou hij hem vertellen hoe het zat? Hij twijfelde.  

"Remco, je weet dat ik thuis niet ga vertellen dat ik homo ben. Als ze dat 

weten, laten ze me echt niet meer gaan." 

Er was geen woord van gelogen. Oké, het was ook niet de volledige 

waarheid, toch klopte het wel. Hij voelde zich er niet echt goed bij, maar hij 
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had weinig keuze. Zo moest het maar even. Nog maar een paar weken, dan 

was hij het huis uit… 

Remco knikte. "Dat weet ik wel, maar toch snap ik het niet. Zo erg kan het 

toch niet zijn? Ik vind het gewoon jammer dat we bij jou thuis altijd moeten 

doen alsof… Maar goed, het is niet anders, dan kom je maar bij ons." Hij lachte 

alweer. "En zaterdag blijf je lekker slapen…" 

Eddy schrok. Zaterdag! Fuck! Dat was waar ook. In een opwelling had hij 

woensdagavond gezegd dat hij zou blijven slapen. Maar nadat hij opgehangen 

had, was tot hem doorgedrongen dat dat helemaal niet kon. Hij was compleet 

vergeten dat hij, als zijn ouders niet thuis waren, de honden moest verzorgen! 

En dat ging natuurlijk niet als hij bij Remco was. Al een paar dagen hikte hij er 

tegenaan om het Remco te vertellen. Hij beet op zijn lip. Het zweet brak hem 

uit… 

Remco draaide ondertussen zijn auto het parkeerterrein bij de 

spinnententoonstelling op en zocht een plekje in de schaduw.  

"Ik kan zaterdag niet komen, het spijt me", gooide Eddy er ineens uit.  

"Dat meen je niet!", reageerde Remco teleurgesteld. "Kom op Eddy, ik had me 

er zo op verheugd…" 

"Sorry, ik was helemaal vergeten dat mijn ouders dan in Londen zitten en ik 

op Cindy en Beau moet passen." Schuldbewust keek Eddy Remco aan. 

"Jouw ouders zijn er niet?", vroeg Remco verbaasd. "Maar dat is perfect, man! 

Dan kom ik toch naar jou!" Opgetogen keek hij Eddy aan. "Hoe lang blijven ze 

weg? Misschien kan ik nog wel een paar dagen extra vrij nemen!" Hij 

glunderde helemaal. 
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Overdonderd staarde Eddy hem aan. Hij had er natuurlijk wel aan gedacht 

Remco te vragen bij hem te komen, maar hij had het idee eigenlijk ook meteen 

weer afgeschoten. Stel je voor dat iemand hem zou zien en zijn ouders zou 

vragen wie die roodharige jongen was! Dan had je de poppen aan het dansen!  

Hoe groot was die kans eigenlijk? Hannah was op vakantie, samen met haar 

ouders en André. De meeste andere mensen uit de straat waren ook weg. 

Misschien viel het allemaal wel mee. Zou hij het risico durven nemen? Hij 

dacht er even over na en besloot toen, in een opwelling, het erop te wagen. 

"Gaaf", glunderde hij. Hij had er een kleur van op zijn wangen. "Ze blijven 

de hele week weg…" 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17 

"Hoi." Timide groet Eddy Merel die op de bank een boek zit te lezen. 

"Lekker geslapen?", vraagt Merel vriendelijk. Ze kijkt hem onderzoekend aan. 

Bleke wangen, trieste blik in zijn ogen… Ze heeft met hem te doen. 

"Ik wil ook zo'n waterbed", lacht Eddy flauw. "Lekker warm…” 

Merel glimlacht.  

"Waar is Diede?", vraagt Eddy. 

"Die is pas een half uur weg. Hij wilde je liever niet alleen laten dus heeft hij 

mij gebeld", verklaart Merel. 

"Oh." Een beetje ongemakkelijk draait Eddy heen en weer. Wat zou ze van 

hem denken? Ze kent natuurlijk alleen de verhalen van Diede. Zou ze hem ook 

een verwend jochie vinden? 

"Kom zitten", nodigt Merel hem uit op de bank plaats te nemen. "Lust je 

koffie? Of wat fris of zo? Of wil je wat eten?” 

Eddy schudt zijn hoofd. Al een paar dagen krijgt hij geen hap naar binnen. 

Zijn keel lijkt wel dichtgeknepen. Hij zucht diep en kruipt weg in de de hoek 

van de bank. 

Bezorgd houdt Merel het broertje van haar vriend in de gaten. Wat gaat er in 

die jongen om? Uit Diede's verhalen heeft ze opgemaakt dat Eddy het 

lievelingetje van hun vader was. Wat is er dan gebeurd waardoor Eddy nu zo’n 

zielig hoopje mens is? Heeft Diede zich dan zo vergist? Hij kwam natuurlijk al 

jaren niet meer bij zijn ouders thuis. Was Eddy in die tijd het pispaaltje van zijn 
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vader geworden, in plaats van Diede? Was dat wat Diede bedoelde toen hij zei 

dat hij hem nooit alleen had moeten laten? 

"Wil je praten?", vraagt ze in een poging de gespannen sfeer te doorbreken. 

Eddy schudt zijn hoofd. 

“TV kijken dan?” 

Eddy knikt. Hij pak de afstandsbediening van het tafeltje naast de bank en 

zapt doelloos langs de zenders. Hij schrikt op als een spierwitte kat onverwacht 

op zijn schoot springt. Het beestje duwt met zijn kop tegen zijn hand. Als 

vanzelf begint Eddy te aaien. 

Merel ziet het en glimlacht. "Hou je van katten?", probeert ze opnieuw een 

gesprek te beginnen. 

Eddy kijkt op. "Niet echt", zegt hij. Ineens lacht hij. "Maar deze is wel lief. 

Hoe heet hij?" 

"Hij is een zij", merkt Merel op. "En ze heet Lena."  

"Ik heb vogelspinnen," reageert Eddy terwijl hij Lena in haar nek kriebelt. 

"Gelukkig allemaal vrouwtjes, want die worden een stuk ouder dan mannetjes." 

"Beetje vreemde huisdieren, of niet?", lacht Merel, blij dat ze een opening 

heeft gevonden toch een gesprek met hem aan te knopen. 

Eddy haalt zijn schouders op. "Ach," zegt hij, "het is maar hoe je het bekijkt. 

Een spin is niet veel anders dan muizen of ratjes… Maar het is geen hond of kat, 

nee." 

Merel knikt. "Wat eet een vogelspin eigenlijk?" vraagt ze belangstellend. 

"Vast geen voer dat je zo in de winkel kunt kopen." 

"Jawel hoor, ik koop gewoon krekels in de dierenwinkel." 

"Levende?", vraagt Merel ongelovig. 

"Hm hmm…", bevestigt Eddy knikkend. 

"Vind je dat niet zielig?" 
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"Waarom? Eten ze in het echt toch ook? Vangt Lena nooit een muis?" Eddy 

komt overeind, er komt weer wat kleur op zijn wangen. Hij recht zijn rug en 

begint enthousiast te vertellen over zijn spinnen. 

Verbaasd door de verandering in zijn houding, luistert Merel geboeid naar 

wat hij vertelt. Van de terneergeslagen jongen die overduidelijk met zichzelf 

geen raad weet, is niks meer over. 

*** 

"Wanneer vertrekken ze?", wilde Remco weten. 

"Vrijdagmiddag al", antwoordde Eddy. "Ze gaan 's avonds met de Eurostar 

vanuit Calais." 

"Misschien kan ik zaterdag wel vrij krijgen, dan kan ik vrijdagavond al 

komen." Opgetogen keek Remco Eddy aan. "Denk je dat je ouders het goed 

vinden dat ik kom?", vroeg hij ineens. 

"Waarom zouden ze het niet goed vinden?", reageerde Eddy met een rooie 

kop. Hij durfde Remco niet aan te kijken, pakte de deurklink vast en wilde 

uitstappen. 

"Hé!", zei Remco terwijl hij zijn hand op Eddy's arm legde. "Weet je het 

zeker?" 

"Tuurlijk joh, ze kennen je toch?" Zonder er verder nog op in te gaan, opende 

hij de deur en stapte uit. 

"Als ik maandag en dinsdag ook vrij kan krijgen, kan ik tot en met woensdag 

blijven", ging Remco opgewonden verder terwijl hij ook uitstapte. "Dan hebben 

we," hij telde de dagen op zijn vingers, "vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag én woensdag… Zes dagen, man!" Over het dak van zijn auto heen 

keek hij Eddy grijnzend aan. 
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Eddy lachte. "Denk je dat je dat voor elkaar kunt krijgen?" 

"Geen idee", antwoordde Remco. "Maar ik kan het toch vragen? Als het niet 

kan, kan ik misschien wel ruilen met een collega." 

"Zou wel leuk zijn", reageerde Eddy. Hij deed zijn best te lachen maar 

ondertussen stond het zweet hem op zijn rug. "Kom, naar binnen. Of wou je de 

hele middag hier blijven staan?", maande hij Remco mee te komen. 

*** 

"Wat neem jij?" vroeg Eddy terwijl hij de menukaart aandachtig bestudeerde. 

Na de hele middag rondgelopen te hebben op de spinnententoonstelling, 

waren ze aan het begin van de avond neergestreken in een klein Turks 

restaurantje in de binnenstad. Het was druk, alsof de hele stad uit eten ging. 

Helemaal achteraan hadden ze nog een tafeltje voor twee weten te 

bemachtigen. 

"Ik wil iets wat ik nog nooit heb gehad", grinnikte Remco. "Inktvis of zo… 

Hier," wees hij, "Sebzeli Ahtapot, inktvissoep met groente." 

"Hè getver", grinnikte Eddy terug. "Doe mij maar iets wat ik ken hoor. Ik wil 

wel lekker eten." Hij was niet zo van de nieuwe dingen… Thuis kookte zijn 

moeder bijna altijd Hollandse pot, gewoon aardappelen, groente en een stukje 

vlees. Voor zijn vader meestal een sudderlapje, voor zijn moeder en hemzelf 

een stukje kip of een karbonade. 

"Wie zegt dat dit niet lekker is?", reageerde Remco verontwaardigd. "Kom op, 

probeer het gewoon." 

Eddy aarzelde. Hij had zich door Remco over laten halen hier naar binnen te 

gaan, uit zichzelf zou hij nooit zomaar naar een Turks restaurant gaan. 

Opnieuw bekeek hij de menukaart. Stond er niet iets van een salade op, of zo? 

Dat kon nooit zo heel anders zijn dan wat hij gewend was. 
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"Neem jij maar soep, ik ga toch voor die salade met geitenkaas", besloot Eddy 

uiteindelijk. "Dan weet ik tenminste wat ik krijg", voegde hij er lachend aan toe. 

Over het hoofdgerecht waren ze het snel eens, voor beiden een lamsspies 

met een gepofte aardappel. 

Remco klapte de menukaart dicht en keek Eddy peinzend aan. Hij was wel 

heel anders dan hijzelf. Lang zo sportief niet, hoewel hij zich woensdag best 

aardig had geweerd tijdens het basketballen. Het had hem ook niet uitgemaakt 

of Eddy goed kon basketballen of niet. Hij was er, dat was het belangrijkste! Hij 

was gewoon lief… en zo mooi… Remco glimlachte dromerig. Hij kon zijn ogen 

niet van hem afhouden. Net als vanmiddag. Helemaal in de ban van die grote 

spinnen was Eddy geweest. En hij? Hij had alleen maar oog voor hem gehad… 

Elke millimeter van Eddy had hij in zijn geheugen geprent. Zijn spierwitte haar 

en die lieve, lichtblauwe ogen, zijn billen, die mooie smalle heupen met 

daaronder een paar stevige benen… o-benen… Hij had zich in moeten houden 

hem niet ter plekke vast te pakken en te zoenen.  

"Hé!", hoorde hij Eddy ineens lachend zeggen. "Waar zit jij met je 

gedachten?" 

"Bij jou", glimlachte Remco. "Je bent zo mooi… zo lief…", zuchtte hij. 

Verliefd keek Eddy hem aan. 

"Hebben de heren een keuze kunnen maken?", drong ineens de stem van de 

ober tot hun door.  

Verschrikt keken ze beiden op. Met een hoofd als een boei gaf Eddy hun 

bestelling door.  

De ober had zich nog niet omgedraaid, of Remco pakte Eddy's handen vast. 

"Ik vond het leuk vandaag, jij ook?" 
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Eddy knikte glimlachend. "Vond je het niet een beetje saai? Ik bedoel, jij hebt 

verder niks met spinnen." 

"Maar wel met jou", zei Remco zachtjes. "Het maakt me geen klap uit waar 

we zijn of wat we doen, zolang jij er maar bent." 

"Shoot Remco…", kreunde Eddy binnensmonds. 

Breed grijnzend keken ze elkaar aan.  

Eddy duwde zijn voet tegen Remco been. "Ik zou best wat verder willen 

gaan", zei hij zachtjes terwijl hij zijn voet plagend langs Remco's been omhoog 

schoof. 

"Shit, Eddy", stootte Remco geschrokken uit. "Niet hier man…" Hij schoot in 

de lach. 

"Hoezo, niet hier? Niemand ziet ons toch?", grinnikte Eddy terwijl hij gewoon 

doorging. 

"Laten we nou maar wachten tot volgend weekend. Dan hebben we alle tijd, 

niemand die ons stoort", lachte Remco, terwijl hij een schuine blik op de ober 

wierp die hen van achter de toog in de gaten hield. "Ik geloof niet dat ze hier 

graag twee homo's zien komen", voegde hij eraan grinnikend toe. 

Eddy draaide zich om, lachte een keer vriendelijk naar de ober en keek 

Remco weer aan. "Dan heeft hij toch mooi een probleem, want ze zitten er al", 

proestte hij uit. 

"Soms snap ik niks van jou", merkte Remco verbaasd op. "Thuis durf je niks te 

zeggen en hier, waar ze het overduidelijk niet zo op homo's hebben, 

interesseert het je geen biet wat ze van je denken." 

"Thuis is heel anders", zuchtte Eddy. "Dat zijn mijn ouders, weet je… En mijn 

vader moet echt niks van homo's hebben. Als hij weet dat jij en ik… Nou ja… 

hij breekt m'n beide benen…" 
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"Ach, toe nou Eddy, zo'n vaart zal het heus niet lopen", probeerde Remco 

hem gerust te stellen. 

"Hou d'r nou maar over op, ik wil het er verder niet over hebben", reageerde 

Eddy geïrriteerd. "Ik vertel het niet, punt uit. Voor die paar weken ga ik echt het 

risico niet nemen." Boos trok hij zijn handen en zijn voet terug en keek strak 

voor zich uit. De sfeer was ineens om te snijden. 

"Kijk eens, soep voor meneer", zei de ober terwijl hij het bord voor Remco op 

tafel zette. "En een salade met geitenkaas voor eh… meneer", zei hij met een 

licht spottende ondertoon in zijn stem. "Eet u smakelijk." En weg was hij weer. 

De jongens keken elkaar aan en schoten in de lach. 

"Wat een idioot", grinnikte Remco. 

"Zeg dat wel", hikte Eddy lachend. Hij ontspande, pakte Remco's handen 

weer vast en keek hem aan. "Sorry dat ik zo boos werd. Ik snap best dat jij 

denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen met m'n vader, maar geloof me, ik weet 

waar ik het over heb. Ik doe het echt niet, dus het is zinloos dat je er telkens 

over begint." Zonder Remco de kans te geven te reageren, ging hij verder. "Als 

je zaterdag vrij kan krijgen, hoe laat kom je vrijdag dan?" 

Remco glimlachte. "Zo snel ik kan…" 

Verliefd keken ze elkaar aan. Opnieuw zocht Eddy's voet Remco's been. 

Remco liet hem begaan en al snel hadden ze alleen nog oog voor elkaar… 

*** 

"Heren", haalde de stem van de ober de jongens, uren later, terug naar de 

realiteit. "Wij gaan zo sluiten. Mag ik u verzoeken af te rekenen?" 
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"Hoe laat is het?", vroeg Eddy verschrikt, zich realiserend dat hij op tijd thuis 

moest zijn. 

"Bijna tien uur", antwoordde de ober. 

"Shit," stootte Eddy uit, "de bus… Ik moet om elf uur thuis zijn." In paniek 

keek hij Remco aan. "Dat haal ik nooit meer!" 

"Rustig jongen, rustig… Dan breng ik je toch thuis? Dan haal je het wel 

hoor." 

Koortsachtig dacht Eddy na. Als Remco hem thuis afzette, wilde hij misschien 

wel mee naar binnen. Dat kon natuurlijk niet, dan zouden zijn ouders weten 

dat hij niet met Ton weg was geweest! En vragen of hij hem een stukje verderop 

af wilde zetten, was ook raar. Veel tijd om iets te bedenken had hij niet… "Nee, 

dat hoeft niet, jij moet nog zo'n eind rijden", zei hij snel. "Zet mij maar op het 

station af, dan pak ik wel een bus later."  

Zijn hart bonkte in zijn keel. Dit was nu al de tweede keer vandaag dat hij 

Remco niet helemaal de waarheid vertelde. Eerst al niet toen hij beweerde dat 

zijn ouders het wel goed zouden vinden dat hij kwam logeren in de week dat 

ze in Londen waren. Hij had dan wel gezegd dat het geen probleem was, maar 

hij wist dondersgoed dat het dat wel was. Tenminste, als ze erachter zouden 

komen...  

En nu deed hij weer zoiets!  

Waarom vertelde hij Remco niet gewoon hoe het er bij hem thuis aan 

toeging? Hoe zou hij reageren als hij zou weten dat hij van zijn vader helemaal 

niet met hem om mocht gaan? En als hij zou weten dat zijn vader het beslist 

niet goed vond dat hij kwam logeren? Vooral niet omdat ze, onder zijn dak, 

misschien wel seks zouden hebben… Hij kleurde bij de gedachte.  

Zou Remco hem dan nog willen zien? Zou hij het spelletje mee willen 

spelen?  
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18 

Marieke schudt haar hoofd. Eddy die ineens aan de drank zou zijn door een 

nieuwe vriend? Ze kan het zich niet voorstellen. "Wie is dat dan, die jongen?", 

vraagt ze verbaasd. 

"Je kent hem niet, Marieke, hij is niet van hier", antwoordt Lea. "Hij is in de 

vakantie één keer hier geweest. Alfons vertrouwde hem meteen al niet. Hij was 

ervan overtuigd dat die jongen iets van Eddy wilde en vond het niet verstandig 

dat Eddy met hem omging", antwoordt Lea gelaten.  

"Dat heeft hij toch hoop ik niet tegen Eddy gezegd, hè?", reageert Marieke 

verbaasd. 

"Jawel", antwoordt Lea met een lichte aarzeling in haar stem. 

"Dat meen je niet! Eddy is toch geen klein kind meer?" Stomverbaasd kijkt 

Marieke haar buurvrouw aan. 

"Tja… je kent Alfons. Die ziet Eddy, net als zijn broer, zo in zeven sloten 

tegelijk lopen", vergoelijkt Lea Alfons' bemoeienis met het leven van haar 

jongste zoon. “Maar Eddy zei dat het niet uitmaakte,” voegt ze eraan toe, "dat 

hij toch veel te ver weg woonde." 

Hoofdschuddend staart Marieke haar buurvrouw aan. "Als die jongen Eddy 

maar één keer opgezocht heeft, hoe kan het dan dat Eddy door hem is gaan 

drinken?" 

Lea zucht eens diep. “Blijkbaar heeft Eddy, zonder dat wij het wisten, vaker 

met hem afgesproken", komt er zachtjes uit. 

"Wat?", vraagt Marieke stomverbaasd. "Dat is toch niks voor Eddy? Waarom 

zou hij dat doen? Weet je dat wel zeker?" 
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Lea knikt. "Alfons ontdekte het bij toeval toen hij Ton vorige week tegen het 

lijf liep.” 

"Maar waarom dan? Waarom zou Eddy zoiets doen?" 

Lea haalt haar schouders op. “Drank blijkbaar, misschien ook wel drugs… of 

gokken… Wie zal het zeggen?", zucht ze. "In ieder geval iets dat wij niet 

mochten weten." 

Opnieuw schudt Marieke haar hoofd. "Maar dat is toch geen reden om een 

eind aan z'n leven te willen maken?” 

Lea haalt haar schouders op. “Misschien heeft hij schulden gemaakt, of is hij 

door die jongen in de criminaliteit terecht gekomen en zag hij geen uitweg 

meer”, zucht ze. 

“Denk je?”, vraagt Marieke geschrokken. 

“Ik weet het echt niet. Ik kan gewoon niet begrijpen dat hij zo in de 

problemen terecht is gekomen dat hij er een einde aan wilde maken.” 

Vertwijfeld schudt ze haar hoofd. “Hij was juist zo vrolijk in de vakantie, ik zou 

zweren dat hij een meisje had leren kennen.” Ze glimlacht wrang. “Ik heb hem 

zelfs een keer extra geld meegegeven zodat hij haar eens kon trakteren, maar 

als Alfons gelijk heeft, heeft hij dat geld waarschijnlijk aan heel andere dingen 

uitgegeven.” Haar ogen glinsteren verdacht. “Gelukkig maar dat Alfons daar 

niks vanaf weet”, voegt ze er heel zachtjes aan toe. 

“Hé, kom op meid! Ga jezelf nou geen verwijten maken, hè?”, reageert 

Marieke, die wel aanvoelt dat Lea denkt dat het haar schuld is. “Jij kon toch niet 

weten dat hij je wat op de mouw speldde?” 

Langzaam schudt Lea haar hoofd. “Nee, hij speelde het spelletje heel goed, 

hij zei gewoon dat hij bij Ton was en wij geloofden hem.” 

“Misschien kan Hannah eens met hem gaan praten, krijgt zij uit hem wat er 

aan de hand is. Haar vertrouwt hij wel”, stelt Marieke voor. 
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Opgelucht kijkt Lea haar aan. "Dat is wel een goed idee. Wacht, ik geef je 

Diede's adres.” 

"Wat vindt Alfons er eigenlijk van dat Diede hem meegenomen heeft?", wil 

Marieke weten terwijl Lea Diede's adres opschrijft.  

"Hij is er niet blij mee, maar Eddy wilde het zelf", zucht Lea. 

*** 

"Weet je zeker dat ik je niet even thuis moet brengen?", vroeg Remco terwijl 

hij terugreed naar het station. 

"Nee, 't is goed, de bus komt zo en jij moet nog een heel eind rijden", 

reageerde Eddy. "Ga maar, ik stuur wel een sms'je naar m'n moeder dat ik de 

bus gemist heb."  

De daad bij het woord voegend, viste Eddy zijn telefoon uit zijn broekzak. 

'Heb de bus gemist, ben een uur later', typte hij. Meteen nadat hij op 

'verzenden' had geklikt, zette hij zijn telefoon uit en stopte hem weer weg. 

Glimlachend keek hij Remco aan. "Laat je me weten of je vrij kan krijgen?", 

vroeg hij, alsof er niks aan de hand was. 

"Tuurlijk joh. Ik vraag het morgen meteen, bel je dan 's avonds, oké?" Remco 

kneep even in Eddy's been. "Bijna een week samen", zuchtte hij. "Was het maar 

vast zover…" 

Tegen elven parkeerde Remco zijn auto voor het station. Hij draaide zich 

naar Eddy toe en pakte zijn hand. "Ik ben zo blij dat ik op Terschelling naar de 

haven ben gefietst", glimlachte hij.  

"Anders ik wel", grijnsde Eddy. Zijn hart bonkte in zijn keel toen hij Remco's 

gezicht dichterbij zag komen. Voor hij het goed en wel in de gaten had, voelde 

hij zijn lippen al op zijn mond. 
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Remco kreunde zachtjes, hij legde zijn hand op Eddy's heup en kroop half 

over de versnellingspook heen naar hem toe. 

"Dit werkt niet zo", hijgde Remco terwijl hij hun kus verbrak. Hij keek Eddy 

diep in zijn ogen, legde zijn hand op de flinke bult in zijn broek en keep er 

even in. "Ik wil wel eens weten of jij zonder kleren net zo lekker bent als met", 

grinnikte hij zachtjes. 

"Shoot, Remco", stootte Eddy kreunend uit. Hij legde zijn hand achter 

Remco's hoofd en trok hem weer naar zich toe. "Vrijdag…", zuchtte hij 

verlangend voor hij hem opnieuw kuste. 

"Nu moet ik echt gaan, anders mis ik deze bus ook nog", fluisterde Eddy toen 

ze elkaar weer loslieten. Hij ging rechtop zitten en trok zijn shirt recht. 

"Ik bel je morgenavond", lachte Remco. "Met goed nieuws, hoop ik." 

*** 

Met zijn gedachten meer bij volgende week dan bij het verkeer, draaide 

Remco de snelweg op. Hij hoopte maar dat hij verlof kon krijgen want deze 

kans wilde hij beslist niet laten lopen! Misschien dat drie dagen vrij niet zou 

lukken, maar één of twee, dat zou toch wel gaan. En anders was er vast wel een 

collega die een paar dagen met hem wilde ruilen.  

De afgelopen week hadden ze al een paar keer zitten vissen of hij soms 

verliefd was. Niet zo gek ook, zijn humeur was niet kapot te krijgen, zeker niet 

na woensdag! Hij had ze nog niks verteld, het was allemaal nog zo pril. Maar 

hij wist het wel zeker, hij was stapelverliefd op Eddy! En het was wederzijds, 

dat was wel duidelijk! Wat maakte het dan nog uit of zijn collega's het zouden 

weten of niet? Ze wisten allemaal allang dat hij homo was en zouden het beslist 

leuk voor hem vinden dat hij een vriend had. Hij was ervan overtuigd dat ze 
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zouden begrijpen dat hij graag een paar dagen vrij wilde om bij Eddy te kunnen 

zijn. Dromerig tuurde hij door de voorruit.  

Het was natuurlijk best lastig om elkaar te zien. Zelfs als het niet druk was op 

de weg, deed hij er nog minstens een uur over om bij hem te komen. En voor 

Eddy was het, inclusief overstappen, maar liefst meer dan twee uur reizen! Daar 

kwam nog bij dat Eddy liever niet bij hem thuis af wilde spreken omdat hij niet 

wilde dat zijn ouders erachter kwamen.  

Ergens snapte hij nog steeds niet waarom Eddy het niet gewoon vertelde. Zo 

erg zou het toch niet zijn? Maar goed, over een paar weken ging hij op kamers, 

dan had hij geen last meer van zijn ouders en woonde hij bovendien ineens 

een stuk dichterbij. Misschien kon hij dan op dinsdag en vrijdag direct na het 

werk al wel naar hem toe, dan hadden ze in ieder geval twee avonden en twee 

dagen samen… 

Een brede grijns verscheen op zijn gezicht. 

*** 

Hoe dichter de bus het dorp waar hij woonde naderde, hoe zenuwachtiger 

Eddy werd. Hij had tegenover Remco dan wel gedaan alsof er niks aan de hand 

was, zelf twijfelde hij daar behoorlijk aan. Diede was vroeger vaak te laat thuis 

gekomen en dat had steevast geleid tot hevige ruzies met zijn vader. Maar goed, 

dat hoefde natuurlijk niet te betekenen dat hij nu ook problemen zou krijgen. 

Diede deed altijd precies waar hij zin in had. Hij ging gewoon, zonder dat zijn 

vader het wist, uit met vrienden en kwam dan diep in de nacht thuis. Als hij al 

thuiskwam… Want meestal bleef hij stiekem bij zijn vriendin slapen. Geen 

wonder dat zijn vader hem niet vertrouwde.  

Gelukkig had hij dat soort problemen nooit gehad, zo'n vaart zou het dus 

wel niet lopen. Een keer de bus missen, dat kon gebeuren toch? Bovendien, hij 
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had gezegd dat hij naar de spinnententoonstelling zou gaan en daar was hij ook 

geweest. Hij kon er uitvoerig over vertellen als ze er naar zouden vragen.  

Tegen kwart voor twaalf stopte de bus bij de halte in zijn straat. Gespannen 

gluurde hij naar de overkant. Niks te zien, de gordijnen in de kamer waren al 

dicht. Hij haalde een keer diep adem, verzamelde al zijn moed en stapte uit. 

"Waar kom jij zo laat vandaan?", brieste zijn vader toen hij de kamer binnen 

stapte. 

"Ik heb de bus gemist", begon Eddy. "Hebben jullie m'n…" 

"De bus gemist? Wat is dat nou voor flauwekul?", onderbrak zijn vader hem 

voor hij verder kon praten. "Hoe kun je nou de bus missen?" 

Eddy slikte een keer. Had hij zonet nog gedacht dat het wel mee zou vallen, 

nu wist hij wel beter. 

"Nou… komt er nog wat van?", drong zijn vader ongeduldig aan. "Krijg ik nog 

een verklaring?" Hij trommelde met zijn vingers op de leuning van de bank. 

"Het was gewoon gezellig", antwoordde Eddy naar waarheid. "En toen was 

het ineens tien uur", voegde hij er snel aan toe. Hij durfde zijn vader niet aan te 

kijken, bang dat hij van zijn gezicht af kon lezen wat er aan de hand was. 

"Het was gewoon gezellig? Wat bazel je nou jongen? Die tentoonstelling was 

om zeven uur afgelopen. Waar hebben jullie zolang uitgehangen?" 

Hulpzoekend keek Eddy zijn moeder aan. "Heb je m'n sms'je niet gekregen, 

mam?", probeerde hij haar aan zijn kant te krijgen. 

"Eddy!", sprak zijn vader streng terwijl zijn moeder haar tas onder de 

salontafel vandaan pakte. "Draai er niet om heen. Wat hebben jullie gedaan? 

Waar waren jullie en waarom ben je zo laat?" 
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"Pap, er is echt niks aan de hand", deed Eddy zo luchtig mogelijk. "We zijn na 

afloop nog ergens wat gaan eten en toen was het ineens te laat om de bus nog 

te halen, da's alles." 

"Da's alles? Da's alles?", herhaalde zijn vader met stemverheffing. "Zo 

moeilijk is het toch niet om de tijd in de gaten te houden? Je kan toch zeker 

klok lezen?" Hij liep rood aan van boosheid. 

"Pap, kom op… Je doet net alsof ik midden in de nacht thuiskom", deed Eddy 

een poging zijn vader te kalmeren. "Het is nog niet eens twaalf uur! Ik ben geen 

klein kind meer hoor. Ik kan heus wel op mezelf passen." 

"Hij heeft een berichtje gestuurd, Alfons", mengde zijn moeder zich in het 

gesprek. Ze hield haar telefoon omhoog zodat zijn vader het sms'je kon zien. 

"Hou je mond Lea", viel zijn vader nu tegen zijn moeder uit. "Niemand vroeg 

jou wat." Hij richtte zich opnieuw tot Eddy. "Het valt me van je tegen, Eddy," zei 

hij, ineens doodkalm, "je stelt me teleur. Ik dacht echt dat jij anders was dan je 

broer, maar blijkbaar heb ik me vergist." 

Eddy's mond zakte open van verbazing. "Wat??? Omdat ik één keer te laat 

ben?", riep hij verontwaardigd. "Diede kwam verdomme altijd te laat! Als hij al 

thuiskwam!" 

"Eddy!", riep zijn moeder hem tot de orde. "Zo praat je niet tegen je vader!" 

Ze schudde bijna onzichtbaar haar hoofd, als wilde ze Eddy duidelijk maken 

dat hij er verstandiger aan deed zijn mond te houden. 

"Ga naar je kamer, ik hoef je voorlopig niet meer te zien", sprak zijn vader 

streng. "De rest van de week blijf jij thuis." 

"Ja maar pap, het is vakan…" 

"Ik wil er niks meer over horen. Naar je kamer!" Met gestrekte arm wees hij 

Eddy de deur. "We hadden een afspraak en daar heb jij je niet aan gehouden. 

Denk daar maar eens goed over na." 
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*** 

"Wat ben je laat, jongen", begroette Vera haar zoon toen hij de huiskamer 

binnenkwam. 

Remco knikte lachend. "Het was zo gezellig mam! We waren de tijd 

helemaal vergeten." Hij plofte op de bank neer. "Eddy heeft de bus gemist", 

grinnikte hij terwijl hij op de bank neerplofte. 

Zijn moeder schoot in de lach. "Ik ben blij dat jullie het zo goed met elkaar 

kunnen vinden", zei ze. 

"Wie had dat twee weken geleden kunnen denken", zuchtte Remco. "Ga ik 

een weekje naar Terschelling, kom ik de leukste jongen van de wereld tegen!" 

Glunderend keek hij zijn moeder aan. "Morgen ga ik vragen of ik een paar 

dagen vrij kan krijgen. Eddy's ouders gaan vrijdag voor een week naar Londen." 

"Ga je naar hem toe als zijn ouders er niet zijn?", vroeg zijn moeder 

verbaasd. "Is dat nou wel verstandig Remco? Zijn ouders weten van niks…" 

"Maar ze kennen me toch", reageerde Remco. "En ze vinden het goed hoor!" 

"Toch klopt het niet Remco. Zijn ouders denken dat jullie bevriend zijn. Ik 

vraag me af wat ze ervan zouden vinden als ze zouden weten wat er werkelijk 

aan de hand is. Of ze het dan ook nog goed vinden dat jij komt logeren als zij 

weg zijn", reageerde zijn moeder ineens heel serieus.  

"Mam, maak je niet druk. Eddy vertelt het heus niet, dus hoe zouden ze 

erachter moeten komen?" 

Vera keek haar zoon lang aan. "Dat bedoel ik niet Remco. Het heeft met 

respect te maken. Denk er maar eens over na. Ik ga naar bed, het is half één. 

Moet jij ook niet eens gaan slapen?"  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"Moet Diede die spinnen van jou niet even voeren?", vraagt Merel ineens. 

"Ik bedoel, jij zegt dat ze één tot twee krekels per week eten en je bent nu al 

een paar dagen niet thuis geweest.” Ze kijkt hem vragend aan. 

Eddy haalt zijn schouders op. "Hoeft niet persé hoor. Over een paar dagen ga 

ik toch weer naar huis, dan kan ik het ook wel zelf doen." 

"Maar Diede is er nu toch? Hij doet dat vast wel voor je", dringt Merel aan.  

Over een paar dagen weer naar huis? Dat lijkt haar niet verstandig. Het liefst 

houdt ze hem de komende weken hier. Of in ieder geval tot duidelijk is waarom 

hij er een eind aan wilde maken. Ze weet zeker dat Diede er precies zo over 

denkt en dat hij met liefde en plezier Eddy's spinnen verzorgt.  

"Ik bel hem wel even. Waar vindt hij die krekels?", vraagt Merel terwijl ze 

haar telefoon pakt. Ze geeft hem geen kans te weigeren en toetst direct Diede's 

nummer in. 

Eddy vertelt haar waar hij de krekels bewaart, legt kort uit wat Diede moet 

doen en voegt eraan toe dat ze vocht nodig hebben. Misschien kan Diede een 

stukje appel in de curverdoos, waarin hij de krekels bewaart, leggen. Die liggen 

onderin de koelkast. 

Merel knikt, ten teken dat ze hem begrepen heeft. 

Diede schrikt op van het geluid van zijn telefoon. Terwijl hij met zijn ene hand 

de kraan dichtdraait, haalt hij met zijn andere hand zijn telefoon uit zijn 

broekzak. 
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"Merel, is er iets?", vraagt hij ongerust als hij opneemt. 

"Nee, alles is goed, maak je niet bezorgd", stelt ze hem gerust. "Eddy is 

wakker, zit hier bij mij. Hij vraagt of je zijn spinnen eten wil geven." 

Natuurlijk, zijn spinnen! Diede weet nog goed dat Eddy vogelspinnen wilde. 

Hijzelf had altijd graag een hamster willen hebben, maar ja, dat hadden zijn 

ouders niet goed gevonden. Ze vonden hem veel te onverantwoordelijk, waren 

er van overtuigd dat hij niet goed voor zo'n beestje zou zorgen. Maar toen Eddy 

vogelspinnen wilde, hadden ze geen enkel bezwaar gehad. Zo was het altijd 

gegaan. Als hij iets wilde, mocht het niet, als Eddy iets wilde, was het geen 

probleem. Of het nou ging om een huisdier, een instrument bespelen of 

sporten, altijd was het hetzelfde. Eddy mocht doen wat hij wilde, hij mocht niks. 

"Hoe gaat het met hem?", vraagt Diede terwijl hij naar de glazen bakken die 

op het kastje naast de TV staan, loopt. "Heeft hij nog wat gezegd?" 

"We hebben het over zijn spinnen gehad, verder niks", antwoordt Merel. 

"Hoe is het daar? Schiet je al op?" 

"Ik stond net op het punt om te beginnen. Het lijkt wel een slagveld hier." 

Diede slikt een keer. "Alles zit onder het bloed", voegt hij er zachtjes aan toe. 

"Het lijkt erop dat hij het met een stuk glas heeft gedaan. Ik zie tenminste niks 

anders dan scherven van een kapot glas en een lege wijnfles. Blijkbaar heeft hij 

zich moed ingedronken voor hij…" Zijn stem slaat over, tranen prikken ineens 

achter zijn ogen. 

"We praten straks wel verder", zegt Merel vlug.  

"Ja", is het enige dat Diede weet uit te brengen. 

*** 
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Verontwaardigd liep Eddy zich op zijn bed vallen. Nou vergeleek zijn vader 

hem ook nog met zijn broer! En dat alleen maar omdat hij één keer te laat thuis 

was gekomen. Verdorie, die klootzak… Hij was blij dat Diede opgerot was! 

Nou mocht hij de hele week niet weg. Als Remco morgen belde, zou hij vast 

voorstellen om elkaar woensdag ook weer te zien en dat ging nu dus mooi niet 

door. Dankzij die kutbroer van hem. Hij vloekte een keer hartgrondig. Hoe 

moest hij dit nou aanpakken? Kon hij iets verzinnen om woensdag toch weg te 

komen? Maar wat als zijn vader er achter zou komen? Want reken maar dat hij 

hem in de gaten zou houden. Misschien als hij zijn moeder meekreeg. Ze dacht 

dat hij een vriendin had, dat was wel duidelijk. En ze gunde hem dat, anders 

had ze hem nooit extra geld meegegeven. Zou zijn moeder hem laten gaan 

terwijl ze wist dat zijn vader het niet goed vond? Omdat ze dacht dat hij zijn 

vriendin wilde zien? 

Eddy dacht er even over na. Nee, zijn moeder ging nooit tegen zijn vader in. 

Tenminste, niet als hij erbij was. Ze probeerde hooguit hem een beetje te 

sussen, om de lieve vrede in huis te bewaren. Hoe langer hij erover nadacht, 

hoe meer hij tot de conclusie kwam dat het weinig zin had zijn moeder in het 

complot te betrekken. Hij stond er alleen voor, dankzij Diede. Als Diede 

vroeger niet zo'n etter was geweest, had zijn vader nooit een punt gemaakt van 

een gemiste bus.  

Kwaad kwam hij overeind, kleedde zich uit en kroop, zonder zijn tanden te 

poetsen, onder het dekbed. 

Gelukkig maar dat zijn ouders vrijdag naar Londen gingen, dan had hij 

tenminste een week geen last van zijn vader. Nu maar hopen dat Remco vrij 

kon krijgen… De gedachte aan Remco bezorgde hem een flinke kriebel in zijn 

buik. Onmiddellijk stroomde het bloed naar zijn kruis. Glimlachend gleed zijn 

hand onder zijn dekbed. 

*** 
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"Het is gelukt!", riep Remco opgetogen toen hij Eddy de volgende avond 

belde.  

"Gaaf man", glunderde Eddy. Zoals elke avond als hij de honden uitliet, zat 

hij op één van de bankjes in het park aan het einde van de straat. Hier kon hij 

ongestoord met Remco bellen zonder het risico te lopen betrapt te worden. 

"Volgende week maandag en dinsdag heb ik vrij. Zaterdag kon niet, maar ik 

heb geruild met iemand anders. Nu moet ik woensdag wel werken, maar goed, 

daarna kunnen we wel bijna een hele week bij elkaar zijn", bracht Remco 

enthousiast verslag uit. 

"Ach, woensdag een keer niet, dat overleven we wel, toch?", grinnikte Eddy. 

Hij gooide de tennisbal die hij in zijn hand had, weg. Cindy en Beau vlogen er 

direct achteraan.  

Het kwam hem eigenlijk wel goed uit dat Remco woensdag moest werken, 

dan hoefde hij tenminste geen smoesje te bedenken waarom hij woensdag niet 

kon komen. 

"Ik moet vrijdag tot vier uur werken”, ging Remco verder. “Daarna rij ik 

meteen naar jou. M'n spullen neem ik 's ochtends al mee. Als het niet te druk is 

op de weg, kan ik tegen half zes bij jou zijn, oké?” 

Ze kletsten nog even en hingen toen op.  

*** 

"Doe je het wel veilig?”, vroeg Lea. Ze pakte Eddy's hand en drukte er een 

klein doosje in.  

Het was vrijdagmiddag en Eddy’s ouders stonden op het punt om naar Calais 

te vertrekken.  

"En zorg dat je vader niks in de gaten krijgt", lachte ze er achteraan. 
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Verbaasd keek Eddy naar het doosje dat zijn moeder in zijn hand had 

geduwd. Hij schrok zich kapot toen hij zag wat het was! Prompt verschoot hij 

van kleur. "Mam", hakkelde hij. "Wat moet ik daar mee?” Zijn hart bonkte in 

zijn keel. 

"Dacht je dat ik gek was?”, lachte zijn moeder. “Denk je dat ik niet snap dat 

jij de komende week niet alleen bent? Jongen, je bent al een paar weken zo 

vrolijk. Mij hou je niet voor de gek, hoor!” Plagend streek ze met een hand 

door zijn haar. 

Eddy's werd zo mogelijk nog roder. "Eh… owh… eh…", stamelde hij 

beduusd.  

"Maak het gezellig, jongen", glimlachte ze. "Maar denk erom, zorg dat papa 

er niks van merkt." 

"Lea, kom nou!”, riep Alfons vanuit de auto. “Het is al bijna drie uur, die trein 

wacht niet op ons hoor. Schiet eens op!” 

"Ik kom eraan, even afscheid nemen", riep Lea terug. "Hoe heet ze 

eigenlijk?", richtte ze zich opnieuw tot haar zoon. 

"Mam, hou op", reageerde Eddy, zijn moeder’s blik ontwijkend. 

"Het is al goed, jongen", lachte Lea. "Stop nou maar weg voor je vader het 

ziet." Met die woorden draaide ze zich om en liep naar haar man, die 

ongeduldig met zijn vingers op het stuur trommelde. 

Eddy bleef nog even staan om zijn ouders uit te zwaaien en liep toen naar 

binnen. Het pakje condooms dat zijn moeder in zijn hand had geduwd, stopte 

hij in zijn kontzak. Daar had ze hem toch even flink mee laten schrikken! Hij 

grinnikte, ze dacht blijkbaar dat er een meisje bij hem zou blijven slapen. Zou 

ze het erg vinden als ze zou weten dat hij verliefd op Remco was in plaats van 

op een meisje? Van die ene keer dat Remco bij hen thuis was geweest, had hij 

toch de indruk gekregen dat zijn moeder Remco wel aardig vond. Misschien 

moest hij na hun vakantie toch maar eens voorzichtig polsen hoe ze er 
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tegenover stond, wie weet vond ze het wel helemaal niet erg, was ze bereid 

hem een beetje te helpen. Hij had sowieso al nooit verwacht dat ze het geen 

probleem zou vinden als er een meisje zou blijven slapen… 

*** 

Iets na vieren reed Remco het parkeerterrein bij de bouwmarkt af. De hele 

dag had hij met een grijns van oor tot oor rondgelopen, niets had zijn goede 

humeur kunnen verpesten. Zelfs klanten hadden moeten glimlachen om zijn 

opperbeste stemming! 

Hij keek er enorm naar uit Eddy terug te zien. Vijf dagen zonder hem, alleen 

's avonds even een telefoontje… Hij zuchtte, het was hem zwaar gevallen. 

Maar nu was het zover, nu zouden ze bijna een hele week samen zijn!  

De afgelopen week was zijn moeder er nog één keer op teruggekomen dat 

Eddy's ouders van niks wisten maar daarna had ze het laten rusten. "Je bent oud 

en wijs genoeg om je eigen beslissingen te nemen", had ze gezegd. Hij had 

zich er verder niet druk om gemaakt, Eddy wist heus wel waar hij mee bezig 

was.  

Een uur later reed hij de straat in waar Eddy woonde. Breed lachend stapte 

hij uit en stak de straat over. Eddy stond al in de deuropening op hem te 

wachten. 

“Hey”, begroette Eddy hem vrolijk. Hij pakte Remco's beide handen vast, 

trok hem naar binnen en duwde met zijn voet de voordeur dicht. 

“Eindelijk”, zuchtte Remco. Hij sloeg zijn armen om Eddy heen en kuste hem 

voorzichtig. Zijn handen streelden langs zijn rug naar beneden en bleven rusten 

op zijn onderrug, net boven de rand van zijn spijkerbroek.  
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Eddy kreunde zachtjes en beantwoordde zijn kus vol overgave. 

Onwillekeurig duwde hij zijn onderlijf tegen Remco aan. Remco's handen 

gleden over zijn billen en trokken hem nog dichter tegen zich aan.  

“Wat is dit?”, hijgde hij toen ze hun kus verbraken. Hij hield een platgedrukt 

doosje omhoog.  

“Oh shit!” flapte Eddy er zonder nadenken uit. Hij was compleet vergeten dat 

hij dat doosje in zijn kontzak gestopt had! Wat moest Remco nu wel niet van 

hem denken? Dat hij er alleen maar op uit was hem het bed in te krijgen? 

Prompt kleurde hij tot achter zijn oren. “Die stopte m’n moeder me toe vlak 

voor ze wegging”, zei hij snel. Zijn hart ging te keer als een idioot! Hij wilde 

beslist niet dat Remco dacht dat hij die gekocht had… 

“Je moeder? Hoezo? Weet ze het dan van ons?” Stomverbaasd keek Remco 

Eddy aan.  

Eddy schrok, realiseerde zich meteen dat hij een cruciale fout had gemaakt. 

Wat moest hij nu zeggen? Hij kon toch moeilijk zeggen dat zijn moeder dacht 

dat hij een vriendin had die bleef slapen? Zijn hersenen maakten overuren. 

Remco was in de veronderstelling dat zijn ouders wisten dat hij deze week 

kwam logeren. Waarom zou zijn moeder dan denken dat zijn vriendin zou 

blijven slapen? Nee, als hij dat zou zeggen, wist Remco meteen dat zijn ouders 

niet wisten dat hij hier was. En of Remco dan nog zou willen blijven… Hij 

zuchtte, er zat maar één ding op. 

“Ze begon er zelf over", grinnikte hij alsof er niks aan de hand was. "Zei dat 

ze wel door had wat er aan de hand was omdat ik steeds zo vrolijk was.”  

Op zich was er geen woord van gelogen, behalve dan dat hij zorgvuldig 

vermeed te benoemen op wie zijn moeder dacht dat hij verliefd was. 

Remco grijnsde. “Zie je wel! Ik zei je toch dat de meeste ouders veel beter 

reageren dan je denkt!” Hij greep Eddy vast en kuste hem opnieuw.  
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Opgelucht, omdat Remco zijn verklaring geslikt had, beantwoordde Eddy 

zijn kus. 

Kom… naar binnen“, zuchtte Eddy toen ze elkaar voor de tweede keer 

loslieten. Hij draaide zich snel om en liep voor Remco uit de kamer in. 

Langzaam kwam zijn hartslag weer een beetje tot rust. 

“Misschien kan je moeder eens met je vader praten", opperde Remco terwijl 

hij achter Eddy aanliep. "Wie weet, denkt hij er heel anders over dan jij denkt." 

“Ik weet niet Remco”, aarzelde Eddy. “Mijn moeder waarschuwde me ervoor 

te zorgen dat mijn vader het niet in de gaten zou krijgen, voegde hij eraan toe. 

Het zweet brak hem uit. Hij kreeg het gevoel alsof hij, zonder dat hij het 

wilde, steeds verder in de problemen kwam. Liegen tegen zijn ouders was tot 

daaraan toe, maar liegen tegen Remco, dat voelde beslist niet goed! Maar goed, 

het kon niet anders meer, nu. Hij stelde zichzelf gerust met de gedachte dat het 

maar voor een paar weken was. 

Maar ondertussen knaagde zijn geweten… 
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Hoofdschuddend trekt Marieke, ruim een uur later, de deur van het buurhuis 

achter zich dicht. Ze kan nog maar nauwelijks geloven wat haar buurvrouw 

haar verteld heeft. In gedachten loop ze terug naar haar eigen huis. 

Een witte auto rijdt de straat in en stopt voor het huis van haar buren. Er stapt 

een jongen van een jaar of twintig uit.  

Nieuwsgierig blijft Marieke in de deuropening staan en kijkt toe hoe de 

jongen het tuinpad van haar buren oploopt. Zou dit die jongen zijn waar Lea 

het over had? Ze bekijkt hem eens goed, hij ziet er heel normaal uit. Op de één 

of andere manier kan ze zich niet voorstellen dat deze knul Eddy op verkeerde 

ideeën zou hebben gebracht.  

Voor ze er verder over na kan denken, hoort ze de voordeur van haar buren 

opengaan. Ze spitst haar oren… 

“Hallo mevrouw,” hoort ze de jongen zeggen, "is Eddy thuis?" 

“Wat doe jij hier?”, vraagt Lea niet bepaald vriendelijk. “Jij bent wel de laatste 

die Eddy nu wil zien.” 

“Maar…”, begint Remco. Zijn hart bonkt in zijn keel. Waarom reageert 

Eddy’s moeder zo vijandig? Ze had toch geen problemen met hem? 

“Kom, weg…”, maant Lea, voor Remco de kans krijgt zijn zin af te maken. 

“Jij hebt wel genoeg aangericht.” Ze wil de deur dichtduwen maar Remco zet 

zijn voet ertussen. 
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“Ik wil alleen maar weten of alles goed met Eddy is”, zegt hij snel. “Ik heb al 

dagen niks van hem gehoord en ik maak me zorgen. Hij zei dat hij het ging 

vertellen van ons…” 

“Eddy is in orde”, reageert Lea stuurs. “Laat hem nou maar met rust, dan 

komt het allemaal wel weer goed”, voegt ze eraan toe, terwijl ze hem naar 

achteren duwt.  

“Wilt u hem dan op z’n minst zeggen dat ik hem mis”, roept Remco terwijl 

Lea de deur dicht duwt.  

Verslagen blijft hij staan. Eddy wil hem niet meer zien? Waarom niet? Wat is 

er gebeurd? Had hij dan toch gelijk? Verbiedt zijn vader het hem om hem te 

zien? Het zal toch niet waar zijn? Maar waarom belt hij dan niet even? Of een 

sms’je? 

*** 

Met bonkend hart leunt Lea tegen de voordeur. Wat een lef heeft die jongen, 

zeg! Om zomaar hier aan de deur te komen en, alsof er niks aan de hand is, 

naar Eddy te vragen! Hij maakt zich zorgen… Pfff, zeker omdat hij een klantje 

kwijt is. Ze luistert gespannen of ze zijn auto weg hoort rijden. 

Wat bedoelde hij eigenlijk toen hij zei dat Eddy over hen zou vertellen? Wat 

viel er te vertellen, behalve dan dat Eddy hem stiekem opgezocht had om… Ja, 

waarom eigenlijk? Waarom had Eddy net gedaan alsof hij bij Ton was terwijl hij 

naar Remco ging? 

Ze ziet de twee jongens weer voor zich op de dag dat Remco bij hun thuis 

was geweest. Met verhitte hoofden waren ze teruggekomen van het vliegeren, 

zelden had ze haar jongste zoon zo vrolijk gezien. Het was overduidelijk dat de 

jongens het heel goed met elkaar konden vinden en ze had het dan ook 
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vreselijk voor Eddy gevonden dat hij van zijn vader niet met Remco om mocht 

gaan. Maar Eddy was snel over zijn teleurstelling heen geweest toen ze hem 

voorstelde in de vakantie wat vaker met Ton op te trekken. Toch raar dat hij dan 

nooit echt bij Ton was geweest… 

Plotseling kijkt ze op. “Oh nee”, fluistert ze. “Waarom heb ik dat niet eerder 

gezien? Ben ik dan zo naïef geweest?” Verbaasd schudt ze haar hoofd. Zou het 

waar zijn wat ze denkt? Zou Eddy verliefd op Remco zijn? Maar dan is hij 

homo… Dat zou natuurlijk wel verklaren waarom hij Remco stiekem opzocht 

terwijl zij dachten dat hij bij Ton was. En het zou verklaren waarom hij de 

laatste tijd zo vrolijk was…  

En zij maar denken dat hij een vriendinnetje had… Ze glimlacht. Zal ze het 

hem vragen? Of kan ze het beter eerst met Alfons bespreken? 

*** 

"Ga zitten", wees Eddy richting de bank. "Wil je wat drinken?" 

Remco knikte terwijl hij zich op de bank liet zakken. "Lekker." 

"Af, Cindy!” Eddy duwde het kleine Jack Russelltje dat vrolijk blaffend tegen 

Remco’s been opsprong, weg. "Ga bij Beau liggen", wees hij richting de grote 

Labrador die ogenschijnlijk rustig in zijn mand lag. Alleen aan het traag 

kwispelen van zijn staart was te zien dat hij blij was dat Remco er was. 

"Ach, laat haar maar", lachte Remco. "Ze wil me alleen maar begroeten." Hij 

aaide het beestje over haar kop. "Ja, Cindy," zei hij vrolijk, "ben je zo blij dat ik 

er weer ben?"  

"Kijk maar uit," waarschuwde Eddy, "als ze eenmaal begint, houdt ze nooit 

meer op!" 
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"Geeft niks, ik vind het wel leuk", grinnikte Remco. "Ja, ja… je bent wel lief", 

praatte hij zachtjes tegen het kleine hondje terwijl hij haar onophoudelijk over 

haar rug aaide.  

Cindy was ondertussen bij hem op schoot gesprongen en probeerde nu in 

zijn gezicht te likken. "Nee… niet likken. Toe maar, ga maar liggen." Remco 

draaide zijn hoofd weg en duwde het kleine hondje voorzichtig van zich af.  

Hij keek Eddy aan. "Wat heb je?", vroeg hij. 

"Cola, sinaasappelsap, dubbeldrank", somde Eddy op. "Ik kan ook koffie of 

thee maken als je dat liever hebt." 

"Nee, doe maar cola", antwoordde Remco. "Koffie heb ik op het werk al 

genoeg op." 

"Hier", zei Eddy toen hij even later uit de keuken terugkwam. Hij reikte 

Remco een glas aan en ging naast hem zitten. 

"Thanks man", lachte Remco, terwijl hij een slok cola nam. 

“No problem…” Ook Eddy nam een slok. 

"Hoe weet jij eigenlijk zo zeker dat je vader niks van homo's moet hebben?", 

pakte Remco onverwacht de draad van hun eerdere gesprek weer op. "Ik 

bedoel, je moeder heeft er geen problemen mee, waarom denk jij dan dat je 

vader dat wel heeft?" 

Van schrik proestte Eddy het uit en verslikte zich propt in zijn cola. Een 

onbedaarlijke hoestbij, waarbij hij helemaal rood aanliep, volgde. 

“Hè, een beetje voorzichtig, man", riep Remco geschrokken terwijl hij hem 

stevig op zijn rug klopte. 

"Holy shit", bracht Eddy met moeite uit terwijl hij nog na hoestte. "Wil je niet 

van die rare dingen zeggen als ik net een slok cola heb genomen?", hikte hij 

lachend. 
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"Hoezo raar? Zo gek is dat toch niet?", reageerde Remco verbaasd. "Mijn 

ouders trekken altijd één lijn, maakt niet uit waar het over gaat."  

"Nou," grinnikte Eddy, "de mijne niet, hoor!"  

Snel dacht hij na. Als Remco er dan toch niet over ophield, kon hij hem 

misschien beter wat over zijn vader vertellen. Dan begreep hij vast wel dat het 

zinloos was er verder over door te praten. 

"Bij ons thuis is mijn vader de baas", verklaarde Eddy. "M'n moeder heeft niet 

zoveel in de melk te brokkelen, ze doet gewoon wat m'n vader zegt. Is altijd zo 

geweest, zal altijd zo blijven", voegde hij eraan toe. 

"Behalve nu dan", merkte Remco op. "Ze vindt het toch maar mooi goed dat 

ik bij jou ben. En dat ze je condooms toestopte, betekent in ieder geval dat ze 

het niet erg vindt als wij niet alleen maar handjes vasthouden", grinnikte hij. 

"Waarom denk je dat ze tegen me zei dat ik moest zorgen dat m'n vader er 

niks van zou merken?" reageerde Eddy met een licht spottende ondertoon in 

zijn stem. "Dat deed ze echt niet uit de gein, hoor!"  

Dat zijn moeder er geen bezwaar tegen had dat hij met iemand naar bed 

ging, dat had ze met die condooms wel duidelijk gemaakt, maar of ze er ook zo 

over zou denken als ze zou weten dat die iemand een jongen was? Hij 

betwijfelde het…  

Sowieso zou ze hem nooit openlijk steunen. Zijn moeder was nog nooit 

rechtstreeks tegen zijn vader in gegaan. Zelfs niet toen Diede, na de zoveelste 

ruzie met zijn vader, uiteindelijk met een kwaaie kop het huis uit was gegaan 

en nooit meer terug was gekomen. Zijn moeder had er veel verdriet van, dat 

wist hij wel, maar ze liet het niet merken. Tenminste, niet tegenover zijn vader. 

Zou ze zich ook zo opstellen als ze zou weten dat hij verliefd op Remco was? 

Zou ze hem stiekem steunen en niks aan zijn vader laten merken? Misschien 

wel… Per slot van rekening hield ze, buiten medeweten van zijn vader om, ook 
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nog altijd contact met zijn broer. Ze ging dus wel degelijk tegen zijn vader in, 

alleen liet ze dat niet zo merken… 

"Ik denk toch dat je overdrijft, Eddy", hoorde hij Remco zeggen. "De meeste 

ouders die zeggen niks van homo's te willen weten, draaien wel bij als één van 

hun eigen kinderen homo blijkt te zijn." 

"Dan ken jij m'n vader nog niet", reageerde Eddy meesmuilend. "Ik heb nog 

nooit meegemaakt dat hij zijn mening bijstelde, daar is hij veel te koppig voor."  

Zijn gedachten vlogen terug naar de felle discussies tussen zijn vader en zijn 

broer. Diede had echt over alles een andere mening en hij trok altijd aan het 

kortste eind. Meestal omdat hij gewoon niet wist waar hij het over had, omdat 

hij klakkeloos de ideeën van anderen napraatte en daardoor geen weerwoord 

tegen zijn vaders argumenten had. En de enkele keer dat Diede wel een 

steekhoudend argument had gehad, vertikte zijn vader het hem gelijk te geven. 

Elke discussie eindigde steevast in een hooglopende ruzie waarbij Diede er 

uiteindelijk meestal met een kwaaie kop vandoor ging. Telkens als zoiets 

gebeurde, keek zijn vader vergenoegd rond, alsof hij er trots op was dat hij 

Diede weer klein had gekregen.  

Eddy moest er niet aan denken dat zijn vader hem zo zou behandelen omdat 

hij op een jongen verliefd was. En dat zou gebeuren, daar had hij geen enkele 

twijfel over! Hij herinnerde zich nog maar al te goed hoe fel zijn vader te keer 

was gegaan toen Peter, één van Diede's vrienden homo bleek te zijn. Diede 

was stiekem een keer bij Peter blijven slapen en natuurlijk was zijn vader 

erachter gekomen. Hij had Diede uitgemaakt voor alles wat los en vast zat, 

Eddy wist het nog goed, want het was net in de periode geweest dat hij bij 

zichzelf merkte dat hij jongens leuker vond dan meisjes. Ter plekke had hij zich 

één ding voorgenomen… niks zeggen. Geen slapende honden wakker maken, 

geen problemen creëren. 
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"Mijn vader vindt homo's smerig”, ging Eddy verder. “Hij vindt dat ze veel te 

veel provoceren en alleen maar met seks bezig zijn. Volgens hem zijn alle 

homo’s nietsnutten en stellen ze hun ouders zwaar teleur.” 

"Ach Eddy, dat zegt hij misschien wel, maar waar baseert hij dat op? Kent hij 

überhaupt wel iemand die homo is? Bovendien, hij zal jou toch niet smerig 

vinden? En jij bent toch geen nietsnut? Kom op man, over een paar weken ga je 

studeren, dat is toch hartstikke goed?" 

Weifelend keek Eddy hem aan. "Ik weet het niet, hoor. Ik wil het risico liever 

niet lopen." Hij schudde zijn hoofd. "En mijn vader kent wel homo's. Daarom 

moet hij er juist niks van hebben." 

"Oh?", vroeg Remco verbaasd. "Vertel…" 

Eddy zuchtte diep. Vooruit maar dan… "Een jaar of wat terug, toen mijn broer 

nog thuis woonde," begon hij, "had mijn broer een vriend…" 

Remco sperde zijn ogen open. "Jouw broer is homo?" 

"Nee man", grinnikte Eddy. "M'n broer had toen al een vriendin. Maar laat me 

nou uitpraten." 

"Oké, oké", reageerde Remco lachend. "Ik hou m'n mond al." 

"Mijn broer had dus een vriend, Peter, en die was homo. Vanaf het moment 

dat Diede dat thuis vertelde, kwam Peter er bij ons niet meer in. Wat Diede ook 

deed, mijn vader bleef bij zijn standpunt. Diede trok zich er niks van aan, hij 

vertikte het zijn vriend te laten vallen omdat mijn vader dat wilde. 

"Goed van je broer", knikte Remco bewonderend.  

"Nou… dat is maar hoe je het bekijkt", antwoordde Eddy bedachtzaam. "Ik 

snap wel dat hij met Peter bevriend bleef, maar om mijn vader nou bewust te 

provoceren door bij hem te blijven slapen?" 

“Jeetje, deed hij dat?" Ongelovig keek Remco Eddy aan. "Die broer van jou 

heeft wel lef, zeg!” 
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"Of het lef is, dat betwijfel ik", reageerde Eddy hoofdschuddend.  

"Maar waarom deed hij het dan?", wilde Remco weten. 

"Je kent mijn broer niet", zuchtte Eddy. "Hij is minstens zo koppig als mijn 

vader. Die twee hadden altijd ruzie met elkaar. Als mijn vader 'nee' zei, zei m'n 

broer 'ja' en andersom. Ik werd er schijtziek van! Het hield pas op toen Diede 

eindelijk het huis uit ging." 

Remco knikte begrijpend. ”Weet je broer dat jij homo bent?”, vroeg hij 

ineens. 

"Diede?", vroeg Eddy verbaasd. "Ik denk het niet. Hoe zou hij dat moeten 

weten? Ik heb hem al drie jaar niet meer gezien." 

“Huh? Hoezo?” Stomverbaasd keek Remco hem aan. 

"Ik zei je toch,” grinnikte Eddy, "Diede is net zo koppig als mijn vader. Hij is, 

na een enorme ruzie met m'n vader omdat hij voor zijn eindexamen gezakt 

was, vertrokken en nooit meer thuisgekomen. Te trots om zijn ongelijk toe te 

geven…”  

"Jemig, Eddy, wat een toestand", reageerde Remco toen Eddy uitgepraat was. 

“Nee, dan snap ik wel dat je je broer niet zomaar opzoekt. Wel jammer, hij had 

je anders mooi kunnen helpen om je vader’s mening bij te stellen.” 

“Ja doeg! Van de wal in de sloot, zeker? Als Diede zich er mee bemoeit, komt 

er altijd ruzie van”, reageerde Eddy verbolgen. “Laten we er nou maar over 

ophouden. Het is nog maar een paar weken, dan ben ik weg hier, dan heb ik 

nergens meer last van.” Hij legde een hand op Remco's been, boog zich naar 

hem toe en kuste hem.  

Onmiddellijk zette Remco Cindy op de grond, schoof zijn hand onder Eddy’s 

shirt, trok hem naar zich toe en streelde zachtjes over zijn blote rug. Eddy’s 

hand kroop langs zijn been omhoog. Remco kreunde zachtjes toen Eddy's 

vingers aarzelend zijn kruis betastten.  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21 

Peinzend kijkt Marieke de jongen, die terneergeslagen naar zijn auto 

terugloopt, na. Lea zegt dan wel dat Eddy hem niet meer wil zien, maar zij weet 

dat het niet waar is. Alfons wil niet dat Eddy hem nog ziet… Maar Eddy is toch 

oud en wijs genoeg om zijn eigen vrienden uit te zoeken? 

Voor de jongen instapt, draait hij zich om en kijkt omhoog naar het grote 

raam op de bovenverdieping. Eddy's oude kamer… Marieke neemt hem goed 

in zich op. Rood haar, allemaal sproeten, licht gebogen rug, afhangende 

schouders, trieste blik in zijn ogen… Er loopt een rilling langs haar rug. Dit is 

geen jongen die slechte bedoelingen heeft, dit is een jonge die verdriet heeft.  

Plotseling schiet er een opmerking van haar buurvrouw door het hoofd: 'Hij 

was juist zo vrolijk in de vakantie, ik zou zweren dat hij een meisje had leren 

kennen'. Ze bekijkt de jongen nog een keer goed. Zou het misschien kunnen 

dat… Verbaasd schudt ze haar hoofd. Ach, waarom ook eigenlijk niet? 

Heel even overweegt ze naar hem toe te gaan en hem te vertellen dat Eddy 

bij zijn broer is, maar dan bedenkt ze zich. Wat als Alfons gelijk heeft? Wat als 

die jongen wel degelijk een slechte invloed op Eddy heeft? Dan heeft zij het 

straks gedaan…  

Hoofdschuddend gaat ze naar binnen. Nee, ze kan zich er maar beter niet 

mee bemoeien. Laat Hannah maar met Eddy praten… 

*** 
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Na ruim anderhalf uur poetsen, kijkt Diede tevreden rond. Behalve de 

spetters op de muur, die er niet echt af willen, ziet alles er weer netjes uit. 

Morgen maar even een pot verf halen om die muur opnieuw te sauzen en dan 

zie je er niks meer van. Snel gaat hij op zoek naar wat kleren en Eddy's 

telefoon.  

Hoeveel berichtjes? Verbaasd kijkt hij naar het schermpje. Drieëntwintig??? 

En allemaal van Ton? Wie is Ton? Blijkbaar iemand die Eddy goed kent, waarom 

zou hij hem anders zo veel berichtjes sturen? 

'Eddy, bel me alsjeblieft, ik ben ongerust', leest hij het laatste berichtje dat als 

preview op de display prijkt. Het is van nog geen kwartier geleden… 

Shit, natuurlijk! Eddy's vrienden… Die hebben al een paar dagen niks van 

hem gehoord! Weet die Ton misschien iets van Eddy's problemen? Dat moet 

haast wel, waarom zou hij anders zo ongerust zijn? Zo gek is het toch niet als 

iemand een paar dagen niks van zich laat horen?  

Eddy moet hem straks maar even bellen… Die jongen zal wel schrikken als 

hij hoort wat er gebeurd is. Aan de andere kant, het is goed afgelopen, Eddy is 

er nog…  

Diede schrikt op uit zijn gedachten als Eddy's telefoon overgaat. Weer Ton… 

Zal hij opnemen? Hij twijfelt, wat moet hij tegen die jongen zeggen?  

"Hallo?", zegt Diede aarzelend.  

Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. "Eddy?", klinkt het dan 

verbaasd. Is alles goed met je? Ik was bij je thuis, je moeder zei…" 

"Ik ben Eddy niet", onderbreekt Diede hem. "Ik ben Diede, Eddy's broer." 

Opnieuw is het stil aan de andere kant.  

"Waar is Eddy?", hoort hij ineens. "Waarom neem jij zijn telefoon op? 

Waarom zegt niemand me wat er is?" Er klinkt paniek in zijn stem.  
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"Rustig… rustig", maant Diede hem tot kalmte. "Eddy is bij mij thuis, alles is 

goed met hem, maak je niet zo druk." 

"Mag ik hem even dan?" vraagt de jongen, nu iets rustiger.  

"Eh… dat gaat niet", reageert Diede. 

"Hoezo, dat gaat niet?" Opnieuw die paniek. "Waarom doen jullie zo 

achterlijk? Eddy doet toch niks verkeerd? Heb jij je ermee bemoeid soms? Is je 

moeder daarom zo pissig?"  

Diede snapt er geen bal van. Waar heeft hij het over? "Ik vraag wel of Eddy je 

straks even belt, oké?", zegt hij uiteindelijk maar en hangt op.  

Verbaasd staart hij naar Eddy's telefoon. Wat een raar gesprek! Zijn moeder 

pissig op een vriend van Eddy? Waarom? En wat bedoelt hij met dat ze niet zo 

achterlijk moeten doen?  

Eddy moet hem zo maar snel bellen, die jongen is echt ongerust. 

*** 

"Weet je nou wel zeker dat het verstandig was om Eddy alleen thuis te laten?" 

Alfons parkeerde zijn auto achteraan in de rij. 

"Eddy redt zich echt wel, hoor", antwoordde Lea sussend. "Over een paar 

weken gaat hij op kamers, dan moet hij ook voor zichzelf zorgen. Het komt 

echt wel goed." 

"Als hij maar geen stomme dingen doet, net als zijn broer", ging haar man 

onverstoorbaar verder. "Je hoort tegenwoordig zulke rare verhalen." 

Peinzend keek Lea haar man aan. Ze begreep best dat Alfons bezorgd was. 

Eddy was, behalve één keer samen met zijn broer, nog nooit alleen thuis 

geweest. En die ene keer met zijn broer, dat was niet helemaal goed gegaan.  

!187



Diede had Eddy meegenomen naar de snackbar voor een frietje. Maar in 

plaats van het daar op te eten, waren ze, met het bakje frietje in de hand, terug 

naar huis gefietst. Onderweg waren ze met hun sturen in elkaar gekomen en 

gevallen. Diede's nieuwe fiets was flink beschadigd en hij had zijn duim 

gebroken. Laaiend was Alfons op Diede geweest toen ze weer thuiskwamen! 

Lea had Alfons' reactie zwaar overdreven gevonden. De jongens hadden de 

hele situatie uiteindelijk prima opgelost door naar de buren te gaan en te 

vragen of Marieke met Diede naar het ziekenhuis wilde gaan. Maar Alfons zag 

alleen maar Diede's onverantwoordelijkheid. Diede had verstandiger moeten 

zijn, vond hij. Hij had moeten weten dat het gevaarlijk was om met één hand 

aan het stuur te fietsen. Ze hadden dat frietje gewoon bij de snackbar op 

moeten eten, dan was er niks aan de hand geweest… 

Zo was het eigenlijk altijd gegaan met Diede. In de ogen van Alfons kon de 

jongen niks goed doen, altijd zat hij hem op zijn huid. Vooral met 

schoolzaken…  

Alfons vond het belangrijk dat zijn kinderen een goeie opleiding kregen en 

stond erop dat Diede elke dag twee uur op zijn kamer zat om huiswerk te 

maken. In het begin zat Diede inderdaad op zijn kamer, alleen maakte hij geen 

huiswerk, hij speelde liever computerspelletjes. Toen Alfons dat ontdekte, pakte 

hij zijn spelletjes af. Het hielp niks, want Diede ging gewoon verder met 

spelen, maar nu online. Dus ging ook het internet eraf als Diede naar boven 

ging. Langzamerhand perkte Alfons Diede's vrijheid steeds verder in. Tot het 

moment dat Diede er genoeg van kreeg.  

Lea herinnerde het zich nog goed. Veertien was Diede geweest toen hij voor 

het eerst verdween. Hij was uit het raam van zijn kamer geklommen en naar 

het crossveldje achter de jachthaven gegaan.  
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Nog even los van het feit dat Alfons dat rondscheuren op oude brommers 

geen geschikte hobby voor zijn oudste zoon vond, was hij van mening dat de 

jongens waar Diede mee omging een slechte invloed op hem hadden. In plaats 

van hun best te doen op school, hingen ze maar wat rond. Alfons had het 

Diede zo vaak verboden met die jongens om te gaan, maar hij trok zich er niks 

van aan. 

Die eerste keer dat hij verdween, was Alfons volkomen door het lint gegaan. 

Hij ontdekte dat Diede weg was toen hij naar boven ging om zijn huiswerk te 

overhoren. Tot diep in de nacht had hij, in het donker, op zijn kamer gewacht. 

Toen hij eindelijk thuis was gekomen, had Alfons zijn opgekropte woede op de 

jongen afgereageerd en hem alle hoeken van zijn kamer laten zien.  

Lea wist het, ze had Alfons boven tekeer horen gaan, maar ze durfde er niks 

tegen te doen, uit angst dat zijzelf de volgende was die het moest ontgelden. 

Alfons was niet de gemakkelijkste man, hij kon soms zo'n kort lontje hebben, 

daar wist ze alles van…  

Zelf had ze in de loop der jaren geleerd hem niet in het vaarwater te zitten, 

maar Diede vertikte het rekening te houden met zijn vader. En dus had hij 

voortdurend problemen. 

Lea zuchtte. Gelukkig ging het met Eddy een stuk beter. Hij deed zijn best op 

school, veroorzaakte geen problemen en zijn vrienden kwamen allemaal uit 

keurige gezinnen. 

"Ach, Eddy loopt niet in zeven sloten tegelijkertijd", reageerde Lea op haar 

man. "Hij heeft veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan zijn broer." 

"Hij kwam vorige week anders wel bijna een uur te laat thuis", bromde 

Alfons. 
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"Zo erg is dat toch niet voor een keer? Eddy is geen kind meer… Laat hem 

maar, hij is oud en wijs genoeg", stelde Lea haar man gerust.  

Ze glimlachte, dacht terug aan het gesprekje dat ze, vlak voor hun vertrek, 

met Eddy had gevoerd. Had ze het toch goed geraden toen ze dacht dat hij een 

vriendinnetje had!  

Het was een behoorlijke gok geweest om die condooms voor hem te kopen. 

Voor hetzelfde geld had ze de plank faliekant misgeslagen en had hij haar voor 

gek verklaard. Toch vond ze dat ze het moest doen. Ze kon zich namelijk heel 

goed voorstellen dat Eddy er niet op zat te wachten zijn vriendin thuis voor te 

stellen en ze wilde dat hij wist dat hij er met haar over kon praten, dat zij het 

geen probleem vond.  

Ze vond het lastig want ze wist waarom Alfons het zo moeilijk vond zijn 

kinderen hun eigen leven te laten leiden. Ze had alleen gehoopt dat hij, na alle 

toestanden met Diede, wat milder was geworden. Dat dat niet zo was, was wel 

gebleken toen Eddy met die jongen van Terschelling op de proppen was 

gekomen. Alfons was onmiddellijk achterdochtig geworden. Hij kon niet 

begrijpen waarom twee jongens, die zo ver bij elkaar vandaan woonden, met 

elkaar om wilden gaan en wilde die jongen eerst wel eens ontmoeten. Nou, het 

was snel duidelijk geweest, Alfons vond die jongen niet geschikt voor zijn zoon 

en dus had hij Eddy verboden met hem om te gaan. 

Eddy voelde waarschijnlijk wel aankomen dat het met zijn vriendin precies 

zo zou gaan dus hield hij haar liever uit de buurt van zijn vader, dat begreep ze 

heel goed. 

"Zal ik hem anders zo even bellen?", opperde Lea. "Dan hoef je je niet langer 

ongerust te maken." Zonder zijn antwoord af te wachten, haalde ze haar 

telefoon uit haar tas. 

!190



*** 

"Shit." Eddy schoot overeind. Hij duwde Remco van zich af en graaide naar 

zijn broek, die op een hoopje naast de bank lag. 

"Ja, ja… ik kom al", mopperde hij. 

"Laat gaan, man", mompelde Remco. "Als het dringend is, bellen ze wel 

terug." Hij kuste Eddy's schouder. 

"M'n moeder", verklaarde Eddy toen hij zijn moeder's naam op de display 

zag staan. "Even wachten, Rem. Misschien is er wat gebeurd onderweg… 

Momentje." 

Remco kroop tegen hem aan en sloeg een arm om hem heen. 

"Mam?" Gespannen nam Eddy op. Dat zijn moeder nu al belde, terwijl ze 

nog maar een paar uur weg waren, was vast geen goed teken.  

"Hoi Eddy. Alles goed, jongen?", hoorde hij zijn moeder opgewekt zeggen.  

Opgelucht haalde Eddy adem, zijn moeder klonk vrolijk, niks aan de hand 

dus. 

"Kan niet beter, mam", antwoordde hij naar waarheid. Hij voelde Remco's 

vingers zachtjes langs zijn zij strelen. 

"Verveel je je niet in je eentje?", vroeg zijn moeder met een geamuseerde 

ondertoon in haar stem. 

Eddy grinnikte. Ze wist dondersgoed dat hij niet alleen was! Was ze 

nieuwsgierig? Belde ze daarom? 

"Nee hoor," antwoordde hij vrolijk, "we vermaken ons prima." Verliefd keek 

hij Remco aan. 

"Doe je moeder de groeten", fluisterde Remco. 

"Je krijgt de groeten", bracht Eddy Remco's groeten over. 

!191



"Mooi zo, jongen", reageerde zijn moeder lachend. "Geniet er maar van… 

Kwam mijn cadeautje nog van pas?" 

"Mam!", riep Eddy verontwaardigd. "Ik ga jou toch niet vertellen wat wij 

gedaan hebben?" 

Aan de andere kant van de lijn hoorde hij zijn moeder lachen. "Sorry Eddy, ik 

wilde gewoon even weten of alles goed ging." 

"Maak je niet ongerust, mam. Wij redden ons wel", grinnikte Eddy. "Waar zijn 

jullie nou?", veranderde hij tactisch van onderwerp. 

Remco's hand was inmiddels afgedwaald naar zijn buik en kriebelde hem 

zachtjes. 

"Fuck man, wat doe je nou?", fluisterde Eddy verschrikt. "Hoe kan ik nou zo 

met m'n moeder praten?" Lachend duwde hij Remco's hand weg. 

"Calais", antwoordde ze. "We staan in de rij te wachten." 

Remco liet zich niet zomaar afschepen. Plagend streelde hij Eddy langs de 

binnenkant van zijn been. Eddy hapte naar adem en slikte. 

"Owh", bracht hij met een hoog stemmetje uit. Zijn vrije hand woelde door 

Remco's haar. 

"Ik bel morgenavond wel weer", hoorde Eddy zijn moeder tot zijn grote 

opluchting zeggen. "Dag jongen, enne…veel plezier, hè?" Ze lachte opnieuw. 

"Doeg mam", wist hij er nog net uit te persen voor zijn moeder ophing. 

"Idioot!", grinnikte Eddy terwijl hij zijn telefoon op de grond legde. "Kom hier 

jij!" Hij trok Remco over zich heen en kuste hem.  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22 

Alfons… Terwijl Lea de kamer inloopt, betrekt haar gezicht. Plotseling komt 

de herinnering terug aan hoe hij gereageerd had toen Peter, één van Diede's 

vrienden homo bleek te zijn. Het huis was te klein geweest! Vooral toen Diede, 

tegen zijn vaders wil in, bij die jongen was blijven slapen. Alfons had hem 

uitgescholden. "Waar je mee omgaat, word je mee besmet!", had hij 

geschreeuwd. Hij had hem voor de voeten geworpen dat zijn vriend een 

nietsnut was, een klaploper die maar op één ding uit was.  

Diede was laaiend geweest op zijn vader, hij had hem recht in zijn gezicht 

gezegd dat hij niet bepaalde met wie hij omging, dat hij dat heel goed zelf kon. 

Het had hem een een verdraaide arm en een flinke blauwe plek op zijn billen 

opgeleverd, maar Diede vertikte het om te luisteren. In plaats van het contact 

met zijn vriend te verbreken, zocht hij hem, tot grote ergernis van zijn vader, 

juist vaker op. Nee, Alfons had duidelijk laten merken dat hij het maar niks 

vond dat zijn oudste zoon met een homo omging.  

Alfons mocht die jongen sowieso al niet, hij hoorde bij het vriendengroepje 

waar Diede sinds zijn veertiende deel van uitmaakte. Het groepje jongens dat 

volgens Alfons de oorzaak was dat Diede er op school met de pet naar gooide 

omdat ze liever op het crossveldje rondhingen in plaats van huiswerk te maken. 

Dus toen hij ook nog homo bleek te zijn, was hij helemaal klaar met hem! 

Peinzend staart ze naar Diede's foto op de schoorsteenmantel. Waarom was 

die jongen toch altijd zo dwars? Als hij wat meer rekening met zijn vader had 

gehouden, was de boel nooit zo geëscaleerd, dan had hij de afgelopen jaren 

gewoon thuis kunnen komen.  
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Liefdevol streelt ze met haar duim over de foto. Zal ze hem bellen? Even 

vragen hoe het nu met Eddy is. Alfons is er toch niet en dan kan ze hem meteen 

vragen of Eddy iets over Remco heeft gezegd. Misschien kan ze Diede wel 

vertellen wat ze denkt en kan hij er Eddy eens voorzichtig naar vragen.  

Haar gezicht klaart op, dat is een goed idee! Als Diede met Eddy praat, kan 

zij Alfons, als hij straks thuiskomt, eens voorzichtig polsen. Misschien dat Alfons 

een stuk milder is als het zijn eigen zoon betreft in plaats van een vriend van 

Diede. Per slot van rekening heeft hij nooit veel op Eddy's gedrag aan te merken 

gehad.  

Hoewel… Donderdagavond was hij behoorlijk kwaad op hem geweest! De 

ontdekking dat Eddy nooit bij Ton was geweest maar Remco op had gezocht, 

had hem laaiend gemaakt. En dat was niet de eerste keer de afgelopen tijd. Ze 

herinnert zich de avond dat hij de bus had gemist en een uur te laat thuis was 

gekomen. En de keer dat Alfons hem op had gedragen steentjes van het gazon 

te halen omdat hij gras wilde maaien en Eddy zich er vanaf had gemaakt… 

Alfons had hem verweten dat hij zijn broer achterna ging, hij had hem voor zijn 

voeten geworpen dat hij al net zo onbetrouwbaar begon te worden. En dan nu 

de ontdekking dat hij hen al maanden had voorgelogen over waar hij was 

geweest… Dat deed Eddy's zaak beslist geen goed! 

Aan de andere kant, Alfons was zich donderdagavond, net als zijzelf, kapot 

geschrokken van het telefoontje van het ziekenhuis. Lijkbleek was hij, met zijn 

hoofd in zijn handen, op de bank ineen gezakt. Zo had ze haar man nog nooit 

meegemaakt. Ze had hem bijna moeten dwingen mee naar het ziekenhuis te 

gaan. Normaal gesproken nam hij de leiding, niet zij, maar deze keer was zij de 

sterkste van hun tweeën geweest.  

Gelukkig was Alfons snel rustiger geworden nadat hij Eddy, terwijl zijzelf op 

de gang nog met één van de artsen stond te praten, had gesproken. Raar 

eigenlijk, want Eddy had niks losgelaten over wat er nou precies gebeurd was.  
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Zou zijn zelfmoordpoging met Remco te maken hebben? Hield hij daarom zo 

angstvallig zijn mond? Omdat hij bang was voor de reactie van zijn vader als 

die erachter zou komen dat hij verliefd op Remco was? 

Lea zucht diep. Misschien is het toch maar beter dat ze zich er niet mee 

bemoeit. Wat als Eddy's angst niet onterecht blijkt te zijn? Wat als Alfons Eddy 

straks ook niet meer wil zien? Dan is ze haar beide zoons kwijt… Dat nooit! 

Eddy had het toch wel heel slim gespeeld. Eerst zeggen dat hij naar Ton 

ging… Natuurlijk zocht ze daar niks achter, ze had het hem per slot van 

rekening zelf voorgesteld! En dan net doen alsof hij een vriendin had omdat zij 

had laten merken dat ze dacht dat hij verliefd was… Ze had hem de smoesjes 

praktisch in de schoot geworpen!  

Plotseling schiet ze in de lach. Dan was het natuurlijk ook Remco geweest die 

bij hem was geweest toen Alfons en zij in Londen zaten! Die Eddy toch…  

*** 

Remco lag met zijn rug naar hem toe. Leunend op zijn elleboog keek Eddy 

verliefd op hem neer en streelde zijn blote schouder. Gisteravond hadden ze 

voor het eerst echt met elkaar gevreeën. Het was gewoon perfect geweest! 

Remco was zo lief… en zo lekker… Hij had zijn ogen niet van hem af kunnen 

houden. Zo schattig, al die kleine sproeten over zijn hele lijf, zelfs op zijn 

piemel had hij sproeten!  

Voorzichtig, hij wilde hem niet wakker maken, drukte hij een kus op 

Remco's schouder en maakte aanstalten om op te staan. 
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Remco kreunde, stak zijn hand naar achteren en trok Eddy terug. "Niet 

weggaan", mompelde hij zachtjes. 

"Ik ga alleen maar een pot koffie maken, ben zo weer terug", fluisterde Eddy. 

Hij zwaaide zijn benen over de rand van het bed en ging zitten. 

Remco draaide zich om, kroop naar hem toe en gaf hem een kus op zijn rug. 

Zachtjes streelde hij met een vinger langs zijn heup. "Neem je ook broodjes 

mee? Ik lust wel wat…" 

"Nog meer wensen, meneer? Eitje misschien?" Eddy lachte. 

"Nou, daar zeg ik geen 'nee' tegen", grijnsde Remco. 

"Gekookt of gebakken?" 

"Wat doe jij?" 

"Roerei met spek." 

"Doe mij ook maar", grinnikte Remco. "Moet ik helpen?" Hij wachtte Eddy's 

reactie niet af, maar kwam meteen overeind.  

"Wat gaan we doen vandaag?" Remco schepte een flinke lepel roerei uit de 

koekenpan en verdeelde het over zijn vers geroosterde broodje. 

Glimlachend volgde Eddy zijn bewegingen. "Ik zat te denken," antwoordde 

hij op geheimzinnige toon, "misschien kunnen we wel gaan zwemmen. Het is 

mooi weer, dus…" 

Remco zuchtte theatraal. "Wat verwacht je nou van mij? Dat ik me de hele 

middag in hou?" 

"Huh?" Niet begrijpend staarde Eddy hem aan. 

"Je denkt toch niet dat ik van je af kan blijven als je de hele middag in 

zwembroek rondhuppelt?", grijnsde Remco. 
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"Zwembroek? Wie heeft het hier over een zwembroek?" pareerde Eddy 

Remco's opmerking met een ondeugende twinkeling in zijn ogen. "Ik zwem 

altijd naakt." 

"Owh!", stootte Remco uit. "Dat meen je niet?" 

"Jawel hoor, ik weet een plekje waar we geen zwembroek nodig hebben", 

ging Eddy verder alsof naaktzwemmen de normaalste zaak van de wereld was. 

"Oh my God… waar?", wilde Remco onmiddellijk weten. 

"Klein meertje, hier vlakbij. Komt nooit iemand. Met de auto kun je er niet 

eens komen." 

"En daar ga jij wel vaker naartoe? Om in je nakie te zwemmen?" Remco keek 

hem verbaasd aan. Hij was thuis best wel wat gewend, maar naakt zwemmen, 

dat had hij nog nooit gedaan. 

"Soms… Ik kom er wel eens met Beau en Cindy. Eerst een stukje fietsen, dat 

vinden ze prachtig. Lekker achter me aan rennen en dan bij het meertje 

zwemmen." Eddy grinnikte. "Cindy zit er altijd achter de ganzen aan. Dat moet 

je zien, man! Dan stuift ze heel stoer het water in, maar zodra er eentje haar 

kant op komt, weet ze niet hoe snel ze naar de kant moet komen!" 

"En daar kun je naakt zwemmen?", negeerde Remco Eddy's verhaal over de 

honden. 

Eddy haalde zijn schouders op. "Tja, d'r komt nooit niemand, dus waarom 

niet?", lachte hij. "Maakt toch niet uit? We hebben elkaar toch al naakt gezien." 

Hij keek Remco uitdagend aan. 

Langzaam verschenen er pretlichtjes in Remco's ogen. "Oké, doen we", hakte 

hij de knoop door.  

"Waarom ben jij eigenlijk niet gaan studeren?" vroeg Eddy. Hij lag met zijn 

hoofd op Remco's borst en draaide met een vinger kringetjes op Remco's buik. 
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Af en toe tikte hij plagend tegen het topje van Remco's eikel, die, telkens als hij 

dat deed, een stukje opwipte. Hij glimlachte.  

Ze lagen tegen de bosrand, een beetje uit het zicht van het pad voor het 

geval er toch iemand langskwam, en lieten zich opdrogen in de zon. 

"Geen zin", mompelde Remco binnensmonds. "Ik zou ook niet weten wat ik 

zou moeten studeren", voegde hij eraan toe. "En jij? Waarom wil jij wel 

studeren?" 

"Wil ik helemaal niet", bromde Eddy. 

"Huh? Hoezo niet? Waarom doe je het dan?" Hij streek met zijn hand door 

Eddy's haar. "Je kan toch ook gaan werken?" 

Eddy lachte meesmuilend. "Ik denk niet dat mijn vader dat goed vindt." 

"Ja, en? Ga jij dan studeren omdat je vader dat wil?" Remco schoot in de 

lach. 

"Lach maar jij," grinnikte Eddy. Hij bewoog zijn vinger traag langs de 

contouren van Remco's piemel die groot en hard op zijn buik lag. 

"Owh", zuchtte Remco onbedoeld. 

Eddy glimlachte toen er een klein, glinsterend druppeltje op het topje van 

Remco's eikel verscheen. Hij boog zich voorover en likte het op. 

"Fuck, Eddy," hijgde Remco zachtjes. Zijn hand wreef over Eddy's rug. 

"Lekker?" Eddy kwam een beetje overeind en keek hem verliefd aan. 

Als antwoord trok Remco hem naar zich toe. Eddy schoof dichter tegen hem, 

hij lachte en kuste hem toen heel voorzichtig. 

"Je bent zo lekker", fluisterde Remco toen ze hun kus weer verbraken. Zijn 

hand wreef nog steeds over Eddy's rug. 

Eddy's hand gleed over Remco's borst, via zijn buik naar beneden. Zachtjes 

streelde hij langs zijn piemel tot zijn vingers zijn ballen raakten. Als een schelp 

vouwde hij ze er omheen en rolde zijn ballen heen en weer in zijn hand. 
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Opnieuw boog hij zich voorover en zocht met zijn tong Remco's eikel. "Jij 

ook", fluisterde hij, hees van opwinding, voor hij zijn mond opende en Remco 

zachtjes naar binnen zoog. 

Remco's ademhaling versnelde. "Shoot…", stootte hij onverwacht uit. Hij 

greep Eddy's hoofd vast en duwde zijn bekken omhoog. "Owh…" Hij hijgde 

zwaar. "Sorry", mompelde hij beteuterd.  

Eddy kwam overeind en glimlachte. "Waarvoor? Ik deed het toch zelf?" 

"Jawel, maar het ging zo snel… Ik heb jou niet eens…"  

"Nou en?", onderbrak Eddy hem, "Ik wilde jou." Hij grinnikte. "Mag jij mij 

straks." 

"Gek!" Remco porde Eddy in zijn zij. 

"Kom, even afspoelen." Eddy sprong overeind en zette een sprintje in richting 

het water. 

"Hoe zit dat nou met die studie van jou?", pakte Remco, nadat ze 

uitgezwommen waren, de draad van hun eerdere gesprek weer op. "Waarom 

moet jij van je vader studeren als je dat eigenlijk niet wil?" 

Eddy zuchtte. "Omdat hij dat niet weet." 

"Wat niet? Dat je niet wilt studeren?" 

"Hmm hmm", knikte Eddy. 

"Waarom zeg je dat dan niet?" 

Eddy draaide wat ongemakkelijk heen en weer en zuchtte nog een keer. 

"Hé, waarom zeg je dat dan niet?", drong Remco aan. "Zo raar is dat toch 

niet?" 

"Da's zinloos. Mijn vader's wil is wet en hij wil dat ik ga studeren." Eddy 

keek Remco indringend aan. "Ik heb geen zin in ruzie, Remco. Ik wil niet van 

die Diede toestanden. Niet nu ik bijna het huis uit ben." 
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"Die broer van jou is wel een enorme eikel, of niet?" 

"Dat kun je wel zeggen, ja. Doordat hij er zo'n zootje van maakte, mag ik 

niks. Mijn vader is gewoon bang dat ik Diede achterna ga." 

Remco knikte. "Daar kan ik me dan ook wel weer iets bij voorstellen." 

"Mijn vader vindt dat je iets moet bereiken in je leven", ging Eddy verder. "Als 

je goed kunt leren en je doet er niks mee, ben je lui, zegt hij. En luie mensen 

komen niet ver." 

"Beetje vreemd, niet? Waarom zou je lui zijn als je wilt werken in plaats van 

studeren? Klinkt een beetje alsof hij neerkijkt op mensen die niet doorgeleerd 

hebben." 

"Daar sla je de spijker op z'n kop! Mijn vader is er trots op dat hij, als enige 

van drie kinderen, mocht studeren. Zijn broers hebben het niet ver geschopt. 

De oudste was dakdekker. Hij is, toen ik een jaar of drie was, overleden aan 

een hersentumor en liet mijn tante met zes kinderen achter. Zonder fatsoenlijk 

pensioen. Mijn vader neemt het hem nog steeds kwalijk dat hij zijn gezin niet 

beter verzorgd heeft achtergelaten." 

"Jezus, Eddy… Zoiets kun je iemand toch niet kwalijk nemen?" 

"Mijn vader wel hoor", zuchtte Eddy. "Het is dat zijn broer er niet meer is, 

anders zou hij geen contact met mijn tante en neef en nichtjes hebben. Nu 

speelt hij de zorgzame oom die hen af en toe iets extra's toestopt." 

"Eigenaardig." Remco schudde verbaasd zijn hoofd. "En zijn jongste broer?" 

"Daar wil mijn vader niks mee te maken hebben, want die werkt helemaal 

niet, die is alleen maar druk met zijn vogeltjes." 

"Dus jouw vader is bang dat er niks van je terecht komt als je niet studeert?" 

"Precies. Net als mijn broer…" 

"Jezus…" 
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"Tja… Als ik hem zeg dat ik niet wil studeren, breek ik zijn hart. Dan is hij 

zwaar teleurgesteld in me, net als in Diede en in zijn broers."  

"En dus doe jij wat hij wil", vulde Remco aan.  

Eddy knikte.  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"Hé mam!", roept Hannah enthousiast als ze haar telefoon opneemt. "Hoe is 

het?" 

Het blijft stil.  

"Mam? Hallo? Ben je er nog?"  

"Ben je thuis?", hoort Hannah haar moeder plotseling vragen. 

"Eh… nee. André en ik zitten op een terrasje te lunchen. Hoezo? Wou je 

langskomen?" Ze kijkt haar vriend aan en trekt vragend haar wenkbrauwen op. 

André haalt zijn schouders op. "Niet te vroeg", fluistert hij, terwijl hij nog een 

kop koffie inschenkt. 

Hannah knikt. 

"Ik moet je wat vertellen", begint haar moeder met trillende stem. 

"Hoezo? Wat is er dan?", wil Hannah, ineens ongerust door de toon van haar 

moeder's stem, weten.  

Weer blijft het stil. 

"Kom op, mam, laat me niet zo in spanning zitten", dringt Hannah aan. 

Niet begrijpend kijkt André haar aan. Hannah schudt haar hoofd. 

"Die jongen, die Eddy op Terschelling heeft leren kennen, ken jij die?", vraagt 

haar moeder onverwacht.  

"Huh? Waar heb je het over?", reageert Hannah verbaasd. "Welke jongen?" 

Ze graaft in haar geheugen. Ineens gaat haar een lichtje op. 

"Wat zegt ze?", fluistert André. "Is er iets met een jongen die wij kennen?" 
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Hannah gebaart hem stil te zijn. " Bedoel je die jongen met dat rooie haar?" 

vraagt ze haar moeder. 

"Ja die… Ken jij die?" 

"Eh… niet echt", antwoordt Hannah, niet goed begrijpend welke kant haar 

moeder op wil. "Waarom vraag je dat?" 

André zit inmiddels op het puntje van zijn stoel aandachtig te luisteren.  

"Wist jij dat Eddy bevriend is met die jongen?", gaat haar moeder verder, 

zonder een antwoord op haar vraag te geven. 

"Bevriend? Niet dat ik weet. Hij zei wel dat ze elkaar nog een keer op 

zouden zoeken, maar ik heb hem nooit meer gezien", antwoordt Hannah naar 

waarheid. "Hoezo? Is er iets met die jongen?" 

Marieke zucht diep. "Nee," begint ze dapper, "niet met die jongen. Met 

Eddy…" 

"Met Eddy?", herhaalt Hannah geschrokken. "Wat is er met Eddy, mam? En 

wat heeft die jongen daarmee te maken? Is alles goed met Eddy?" Bezorgd 

zoekt ze oogcontact met haar vriend. 

"Rustig, schat", fluistert André. "Laat haar eerst eens vertellen wat er aan de 

hand is voor je helemaal in de stress schiet." 

"Stil, anders kan ik niet horen wat ze zegt", sist Hannah André toe. "Wat zeg 

je, mam?", richt ze zich weer tot haar moeder.  

André houdt haar gespannen in de gaten. Langzaam ziet hij de kleur uit haar 

gezicht verdwijnen. In een opwelling pakt hij haar hand vast en streelt haar 

troostend. 

"Oh my God…", stamelt Hannah fluisterend als haar moeder uitgepraat is. 

Lijkbleek staart ze haar vriend aan. 

"Hannah, wat is er?", vraagt André op indringende toon. 
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Met trillende handen legt zijn vriendin haar telefoon op tafel. Verslagen staart 

ze hem aan. 

"Hannah! Hé! Zeg es wat!" André schudt aan haar arm. 

"Huh? Oh…eh… Jemig", stamelt ze. Ze slikt een paar keer. “Eddy”, brengt 

ze met moeite uit. “Hij heeft een zelfmoordpoging gedaan…” 

"Wat???", Verbijsterd spert André zijn ogen open. "Is hij oké?", hijgt hij 

geschrokken. 

Hannah knikt. "Gelukkig wel. Hij zit bij zijn broer." 

"Bij zijn broer? Wat moet hij nou bij zijn broer?" Niet begrijpend kijkt André 

haar aan. 

Zo goed en zo kwaad als het gaat, vertelt Hannah hem wat haar moeder 

gezegd heeft. 

“Maar hoe weet jij dan wie dat is?", reageert André verbaasd nadat Hannah 

uit de doeken heeft gedaan dat Eddy’s ouders denken dat hij door die jongen 

van Terschelling in de problemen is geraakt. 

"Niet wie hij is, maar ik heb hem wel een paar keer gezien." Ze aarzelt even. 

Zal ze hem vertellen wat ze denkt? Als het er iets mee te maken heeft, kan Eddy 

de steun van zijn vrienden vast wel gebruiken. Ze haalt een keer diep adem en 

gaat verder. "De dag dat wij weer naar huis gingen, was die jongen op de 

haven. Eddy zei dat die jongen hem de dag ervoor geholpen had met zijn lekke 

band en dat hij zijn telefoonnummer kwam brengen zodat ze elkaar een keer 

konden opzoeken." 

"Ja?" André kijkt haar vragend aan. 

"Volgens mij kuste Eddy die jongen", antwoordt ze zachtjes. 

"Wat zeg je?" 

"Volgens mij kuste Eddy die jongen", herhaalt Hannah iets luider. 
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"Ja, dat hoor ik wel", reageert André geïrriteerd. "Ik bedoel, wil jij zeggen dat 

Eddy… dat hij…?" 

Langzaam knikt Hannah. 

"Oh fuck, Hannah… Echt waar? Zijn vader vermoordt hem!" 

Zwijgend kijken ze elkaar aan. 

"Ik wil naar hem toe", zegt Hannah plotseling. 

André knikt. "Mogen we afrekenen?", wenkt hij de ober die net het terras 

opkomt. 

*** 

“Zo”, zegt Diede als hij de weekendtas met Eddy’s kleren op de grond zet, 

“alles is schoon. Morgen nog een lik verf op de muur en dan zie je er niks meer 

van.” 

“Heb je m’n telefoon meegenomen?”, wil Eddy weten. 

“Hier!” Diede vist het toestel uit zijn broekzak. “D’r heeft ene Ton voor je 

gebeld.” 

Eddy verschiet van kleur. “Ton?”, hakkelt hij. “Wat zei hij?” Gespannen tuurt 

hij naar zijn broer. 

“Hij wilde weten waar je bent en waarom niemand hem zegt wat er aan de 

hand is. Hij klonk ongerust Eddy, misschien moet je hem maar even bellen”, 

stelt zijn broer voor. 

“Ik stuur wel een sms’je”, reageert Eddy snel. “Wat moet ik anders zeggen?”  

Al een paar dagen heeft hij hier over nagedacht. Wat moet hij tegen Remco 

zeggen? Wat moet hij überhaupt met Remco? Zijn vader breekt hem zijn beide 

benen als hij hem nu nog zou blijven zien. Hij heeft al genoeg gedonder zo. 
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Nee, hoe moeilijk het ook is, het kan gewoon niet, het veroorzaakt alleen maar 

problemen. 

Hij zucht en begint te typen… 

*** 

Het was rustig op de weg, op zich ook niet vreemd, het was al bijna 

middernacht. Eigenlijk had hij veel eerder moeten vertrekken, want 

morgenochtend liep zijn wekker weer gewoon om zeven uur af, dan moest hij 

weer werken. Maar ja, hij had het niet voor elkaar kunnen krijgen eerder weg te 

gaan, hij wilde gewoon zo lang mogelijk bij Eddy blijven. Hij was zo lief… 

Dromerig staarde Remco voor zich uit. Nog maar drie dagen, dan zou hij weer 

bij hem zijn… 

De vijf dagen samen waren voorbij gevlogen. Behalve zwemmen en lekker 

van de zon en elkaar genieten bij het meertje, had hij Eddy ook een stuk beter 

leren kennen. Hij was veel bedachtzamer en meegaander dan hijzelf. Hij was 

gewend zelf beslissingen te nemen, Eddy niet. Eddy moest alles overleggen en 

als zijn vader het niet goed vond, dan gebeurde het niet. Geen wonder dat hij 

zijn vader niet durfde te vertellen dat hij een vriend had, want als hij het niet 

goed vond, konden ze het verder wel schudden. Wel jammer dat Eddy het niet 

aandurfde rechtstreeks tegen zijn vader in te gaan zoals zijn broer altijd had 

gedaan, maar goed, hij begreep het wel. Waarom zou hij nu nog een fikse ruzie 

met zijn vader riskeren? Nog maar anderhalve week, dan verhuisde hij naar een 

studentenflat, dan kon hij doen en laten wat hij wilde. 

Over anderhalve week woonde Eddy ineens ook een stuk dichterbij, dan was 

het veel makkelijker om elkaar te zien. Dan kon hij zelfs bij hem blijven slapen 

als hij de dag erna moest werken, want Eddy's flatje was maar een half uurtje 

rijden bij zijn werk vandaan. 
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Hij had Eddy gevraagd wanneer hij zijn rijbewijs ging halen, want dan zou 

hij 's avonds ook eens bij hem kunnen komen. Eddy was in de lach geschoten, 

had hem grinnikend verteld dat dat nog wel een paar jaar kon duren. Niet 

begrijpend had hij hen aangekeken. "Hoezo?", had hij gevraagd. 

"Mijn vader vindt het onzin dat ik m'n rijbewijs haal", had Eddy geantwoord. 

"Hij vindt het niet nodig zolang ik studeer. Ik heb dan toch een OV 

studentenkaart? Bovendien, waar zou ik het geld voor een autootje vandaan 

moeten halen?"  

Eddy had hem spottend aangekeken. "Zo redeneert hij altijd. Hij vraagt mij 

niet waarom ik iets wil, hij vult zelf in waarom het onzin is. Zo simpel is het." 

"Maar dan zoek je toch een baantje", had hij Eddy voorgesteld. 

Daarop was Eddy in de lach geschoten. "Een baantje? Mijn vader doet me 

wat! Studeren en werken gaat niet samen, vindt hij. Werken leidt af en zorgt er 

alleen maar voor dat ik minder tijd aan mijn studie kan besteden. En dat 

allemaal voor een auto die ik niet nodig heb!" 

Hoofdschuddend had hij Eddy aangekeken. "Die vader van jou geeft je niet 

echt veel ruimte, is het wel?", had hij opgemerkt. 

"Tja," had Eddy geantwoord, "het is niet anders. Ik heb me er jaren geleden al 

bij neergelegd. Zelfs Diede kon onmogelijk van hem winnen en ik heb geen zin 

in ruzie om alles. Dan haal ik mijn rijbewijs liever als ik klaar ben met mijn 

studie."  

Nonchalant had Eddy zijn schouders opgehaald, alsof het hem weinig 

uitmaakte. "Ergens heeft hij ook wel gelijk, hoor. Ik heb een OV studentenkaart 

dus wat moet ik dan met een auto? En het is natuurlijk ook hartstikke duur, 

waarom zou ik dan een auto nodig hebben?", had hij er aan toe gevoegd. 

Hij kon zich maar moeilijk voorstellen dat Eddy het echt geen probleem vond 

dat zijn vader hem zo kort hield, maar goed, Eddy was het blijkbaar gewend. 
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Toch bleef hij het vreemd vinden dat Eddy alles wat zijn vader wilde, zonder 

tegenstribbelen, deed, alleen maar omdat hij hem niet wilde teleurstellen. 

Gelukkig waren zijn eigen ouders in dat soort dingen heel anders, die 

vonden het prima toen hij vertelde dat hij na de HAVO wilde gaan werken.  

Hij grinnikte. Toch deed Eddy niet alles wat zijn vader wilde, want ondanks 

dat Eddy wist dat zijn vader het nooit goed zou vinden dat hij een vriend had, 

had hij die mooi wel! Oké, hij durfde het hem dan wel niet recht in zijn gezicht 

te zeggen, maar toch… Eddy had hem wel gewoon gevraagd bijna een hele 

week bij hem te komen logeren zonder dat zijn vader dat wist! 

Zou Eddy dat vaker doen? Achter zijn vader's rug om zijn eigen gang gaan? 

Of was dit de eerste keer? De indruk die hij van Eddy had, was dat hij tot nu toe 

altijd keurig had gedaan wat zijn vader wilde. Om problemen te voorkomen, 

omdat hij geen zin had in ruzie. Omdat hij niet net zo'n teleurstelling voor zijn 

vader wilde zijn als zijn broer… 

Ineens drong tot hem door wat dat betekende. Eddy loog zijn vader voor om 

hem te kunnen zien! Aan de ene kant streelde dat zijn ego, maar aan de andere 

kant voelde het verkeerd, wilde hij niet dat Eddy door hem ging liegen.  

Hij dacht terug aan wat zijn moeder had gezegd toen hij thuis verteld had dat 

hij bij Eddy ging logeren. Ze had gelijk, dit was niet goed. Hij nam zich voor 

het er zondag met Eddy over te hebben. Eigenlijk was het toch ook idioot? Eddy 

kon toch niet zijn hele leven naar de pijpen van zijn vader blijven dansen, 

alleen maar omdat hij hem niet wilde teleurstellen? Hij moest Eddy overtuigen 

eerlijk te blijven. Zo erg kon het toch niet zijn? 

Nu hij er zo over nadacht, had hij het gevoel dat Eddy zich er zelf ook niet 

echt goed bij voelde. Het was begonnen die eerste avond toen zijn moeder 

gebeld had. Op de bank in de kamer hadden ze elkaar uitgekleed, langzaam, 
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nieuwsgierig… Voorzichtig hadden ze elkaar gestreeld en gekust. Jezus, wat 

was dat fijn geweest! Maar toen ging Eddy's telefoon… 

Remco's gezicht betrok. Sinds dat gesprek was Eddy anders. Het leek wel 

alsof hij zich betrapt voelde, maar dat sloeg natuurlijk nergens op. Zijn moeder 

was alleen maar benieuwd geweest of ze het samen leuk hadden. Nu hij er zo 

eens over nadacht, vond hij het eigenlijk best vreemd dat Eddy, sinds dat 

gesprek, thuis zo terughoudend was terwijl hij daar buitenshuis geen last van 

had. Zoals bij het meertje, daar waren ze elke middag naartoe gegaan. 

Ongestoord hadden ze er in hun nakie gezwommen en heerlijk van elkaar 

genoten. Ja, daar bij het meertje had Eddy zich op zijn gemak gevoeld, daar 

was hij vrij en ongeremd geweest. Heel anders dan bij hem thuis. Thuis wilde 

Eddy wel hangen op de bank voor de TV of samen een computerspelletje 

spelen, maar zodra hij wat verder wilde gaan, hield hij de boot af. Behalve dan 

als ze naar bed gingen, dan vond hij het wel weer oké. 

Remco schudde zijn hoofd. Niet teveel over nadenken… Nog anderhalve 

week, dan verhuisde Eddy naar een studentenflat, dan kraaide er geen haan 

meer naar wat ze deden. 

*** 

Eddy kon de slaap niet vatten. Telkens weer dwaalden zijn gedachten af naar 

Remco. Glimlachend trok hij het kussen waar Remco op had gelegen naar zich 

toe, drukte er zijn neus in en snoof zijn geur, die nog vaag in het kussen hing, 

op. Hij sloot zijn ogen en zag Remco's naakte lichaam weer voor zich. Overal 

sproetjes. Grappige, lieve, kleine sproetjes. Hij had er lijntjes tussen getrokken, 

net zoals vroeger, met van die cijfertjes die samen een tekening vormden als ze 

met elkaar verbonden werden.  
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Zuchtend trok hij het kussen nog dichter tegen zich aan. Waarom kon hij 

thuis nou niet gewoon zeggen dat hij verliefd was op Remco? Waarom moest 

hij er zo stiekem over doen? Zou hij toch zijn moeder in vertrouwen nemen? 

Zou ze hem steunen? Hij twijfelde. Als zijn vader argwaan kreeg, plaatste hij 

haar natuurlijk wel in een lastige positie. Hij kon toch niet van haar verwachten 

dat ze voor hem zou liegen? Dat ging wel erg ver… Nee, hij kon het beter nog 

even voor zich houden, het was nog maar anderhalve week. Bovendien, Remco 

begreep het intussen wel. Hij had inmiddels wel door dat zijn vader alles op 

alles zou zetten om het onmogelijk te maken elkaar nog te zien. Zijn vader was 

in staat hem alsnog te verbieden op kamers te gaan en dan kon hij het verder 

helemaal wel schudden. Dan zat er weinig anders op dan te doen wat zijn 

vader van hem verwachtte en daar hoorde verkering met Remco beslist niet bij. 

Nee, dan was het maar beter was om niks te zeggen. In ieder geval niet zolang 

hij nog thuis woonde. Nog een paar dagen, dan zouden we elkaar weer zien. 

En dan nog een week, dan was hij vrij…  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Nerveus trommelt Remco met zijn vingers op het stuur. Hij heeft zijn auto 

geparkeerd op de carpoolplek langs de snelweg. Het is inmiddels meer dan een 

half uur geleden dat hij Eddy's broer aan de lijn heeft gehad en nog steeds heeft 

hij geen telefoontje van Eddy gehad. 

"Please, bel nou", fluistert hij voor zich uit. Hij heeft het niet meer van de 

zenuwen! Het onbestendige gevoel dat hij al een paar dagen probeert te 

onderdrukken, valt niet meer te negeren. Vanaf het moment dat hij bij Eddy 

voor de dichte deur stond, wist hij dat het foute boel was. Hij kon maar aan één 

ding denken, naar Eddy's ouders gaan, zijn vriend helpen!  

Tranen schieten in zijn ogen als hij terugdenkt aan het gesprek met Eddy's 

moeder. Zoals ze op hem reageerde, dat kan toch alleen maar betekenen dat 

Eddy vreselijk in de problemen zit? Hij kan zich wel voor zijn kop slaan! 

Waarom heeft hij hem niet serieus genomen? Eddy heeft toch zo vaak gezegd 

dat hij bang is dat zijn vader hem wat aandoet als hij tegen zijn wil ingaat?  

Remco kreunt wanhopig. "Kom op Eddy, bel me nou…" 

Eddy is in orde, had zijn moeder gezegd. Ja, ja… Waarom zei ze dan dat hij 

hem met rust moest laten? En waarom is hij dan nu bij zijn broer? Dat klinkt 

alsof hij gevlucht is, weg van zijn vader. Dat kan niet anders dan betekenen dat 

er iets ergs gebeurd is!  

Aan de andere kant, Diede heeft ook gezegd dat alles goed is met Eddy. 

Misschien valt het dan toch wel mee. Maar waarom belt hij dan niet? Waarom 

reageert hij dan niet op zijn sms'jes? Eddy wist toch dat hij zou komen? 
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"Rustig blijven, Remco", spreekt hij zichzelf toe. "Hij belt zometeen echt wel 

en dan kan je naar hem toe." Een vage glimlach glijdt over zijn gezicht. De 

gedachte Eddy's stem zo te horen, stelt hem een beetje gerust. Hij zucht diep. 

Twee piepjes doorbreken de stilte in de auto. Van het één op het andere 

moment gieren de zenuwen opnieuw door zijn lijf. Met trillende handen pakt 

hij zijn telefoon. 

"Wat???" Lijkbleek staart hij naar het schermpje van zijn telefoon. "Oh nee", 

kreunt hij zachtjes. "Dit is niet waar…" 

Als een bezetene begint hij te typen… 

*** 

"Zo, die hoeft zich geen zorgen meer te maken", zegt Eddy nadat hij op 

'verzenden' heeft gedrukt. Enigszins opgelucht zet hij zijn telefoon uit, het 

probleem 'Remco' is voorlopig even opgelost. 

"Wat is er nou eigenlijk gebeurd, Eddy?" Diede kijkt hem indringend aan. "Ik 

bedoel, ik weet wel dat je je niks kunt herinneren, maar je weet toch wel 

waarom?" 

Eddy trekt zijn benen op, slaat zijn armen er omheen en kijkt strak voor zich 

uit.  

"Eddy? Zeg eens wat…" 

Maar Eddy reageert niet. 

"Laat hem nou maar", bemoeit Merel zich met het gesprek. 

"Heeft het met papa te maken?", gaat Diede gewoon verder. 

Langzaam knikt zijn broertje. 

Diede fronst zijn wenkbrauwen. "Wat heeft hij gedaan?", wil hij weten. 
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Eddy haalt zijn schouders op. "Niks bijzonders." 

"Hoezo, niks bijzonders? Kom op Eddy, praat eens tegen me!" Diede schudt 

hem door elkaar. "Jij snijdt je polsen toch niet door om niks?" 

"Ach man, hou op," snauwt Eddy. "Ik heb er nu geen zin in, oké?" 

"Niks geen zin, dan maak je maar zin!", windt Diede zich op. "Ik wil weten 

wat er gebeurd is. Eddy, ik ben me kapot geschrokken! Jouw flat… man… het 

leek wel een slagveld! Dat doe je toch niet zomaar?" 

"Diede!" Merel kijkt hem vermanend aan. "Kalmeer een beetje!" 

"Sorry", verontschuldigt Diede zich snel. "Ik wil je niet onder druk zetten of 

zo, maar je hebt me zo laten schrikken, Eddy." 

Eddy zucht eens diep. "Mag het een andere keer, Diede. Ik wil er echt nog 

even niet over nadenken. Ik ben moe." 

Verslagen kijkt Diede zijn broertje aan. "Ik snap het echt wel, hoor. Ik ken 

papa toch?" 

Eddy zucht. "Dat weet ik wel, maar toch… Ik ben jou niet, Diede. Ik kan dit 

niet." 

"Wat kan jij niet? Jongen, zeg het nou maar gewoon!", probeert Diede nog 

één keer. 

"Papa is al zo teleurgesteld in jou", fluistert Eddy. "Hij was zo boos, Diede…" 

Eddy slikt. "Ik kan het gewoon niet." Een traan glijdt over zijn wang. "Ik wil 

geen ruzie." 

Zachtjes wrijft Diede over Eddy's rug. "Rustig maar, ik snap het wel." 

"Ik wil slapen", zegt Eddy ineens. "Nergens meer aan denken. Rust in m'n 

kop." 

*** 
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"Waarom ben je zo laat?", wilde Remco weten nadat ze elkaar op het perron 

begroet hadden. 

Vanochtend had hij een sms'je van Eddy gekregen waarin stond dat hij pas 

vanmiddag kon komen omdat hij zijn vader 's ochtends moest helpen. Hij vond 

het maar vreemd dat Eddy hun afspraak op het laatste moment had veranderd. 

Afgelopen vrijdag, nadat zijn ouders thuis waren gekomen uit Londen, had 

Eddy laten weten dat hij zondag de hele dag kon komen. Waarom moest hij 

dan nu ineens zijn vader helpen? 

"Oh," bromde Eddy, "wen er maar aan. Dit soort dingen flikt mijn vader altijd. 

Vlak voor ik de deur uit wilde gaan, riep hij me terug en zei dat hij in de tuin 

wilde werken." 

"En toen moest jij helpen?" Remco pakte Eddy's hand vast en trok hem mee 

richting de parkeerplaats voor het station. 

"Hm hm", knikte Eddy. "Snoeiafval en onkruid in zakken stoppen. En toen dat 

klaar was, moest ik steentjes uit het gras halen zodat hij het gazon kon maaien. 

Eigenlijk wilde hij dat ik zou blijven tot hij klaar was met grasmaaien zodat ik 

het gras ook nog op kon ruimen, maar hij kon me de boom in. Ik heb die 

steentjes snel gedaan en ben er toen tussenuit gepiept. Had hij maar niet 

moeten zeggen dat ik hem 's ochtends moest helpen", grinnikte Eddy. 

"Wat een eikel", flapte Remco eruit. Hij liet Eddy's hand los en liep om zijn 

auto heen. "Hij kan toch wel een beetje rekening houden met jouw afspraken?" 

"Je snapt het nog steeds niet, hè?", zuchtte Eddy. "Mijn vader vindt dat ik, 

zolang ik onder zijn dak woon, moet doen wat hij zegt. Wat ik wil, is niet 

belangrijk. Een afspraak met een vriend kan wel wachten, vindt hij, de tuin niet. 

Zo simpel is het." 

Remco stak zijn autosleutel in het slot. "Dat jij dat pikt!" Over het dak van 

zijn auto heen keek hij Eddy aan. "Ik was allang een keer uit m'n vel 

gesprongen!" 
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"Ach Remco, dat heeft geen zin. Ik probeer gewoon een beetje onopvallend 

m'n gang te gaan. Geen problemen creëren, dan heb ik het minste last van 

hem." 

"Krijg je dan geen problemen omdat je weg bent gegaan voor het klaar was?", 

wilde Remco weten terwijl ze instapten.  

"Hij had toch gezegd dat ik hem 's ochtends moest helpen? Nou dan!" 

Triomfantelijk keek Eddy Remco aan. "Ik kan toch niet eeuwig naar zijn pijpen 

dansen?" 

"Goed zo!", knikte Remco. "Laat je niet gek maken door die vader van jou. Is 

hij nou helemaal van de pot gerukt? Je hebt recht op je eigen leven hoor!", 

mopperde hij er achteraan terwijl hij de motor startte. 

*** 

Het was druk en lawaaierig. Van alle kanten schalde muziek door elkaar 

heen. Met z'n zevenen wurmden ze zich, zo goed en zo kwaad als het ging, 

tussen de mensenmassa door richting de botsautootjes.  

Jorick en Jeffrey waren met het idee gekomen. Ze wilden met Gwen en 

Maaike naar de kermis en hadden Remco, Eddy en Wim gevraagd mee te gaan. 

Eddy had Remco even apart genomen en hem opgebiecht dat hij geen geld 

had. Het extraatje dat zijn moeder hem, voor hij van huis ging, toe had gestopt, 

was opgegaan aan het treinkaartje.  

Remco had hem lachend aangekeken. "Geen probleem, dan betaal ik toch", 

had hij gezegd.  

Eddy voelde zich knap lullig en had erop gestaan dat hij het later terug zou 

betalen, maar daar wilde Remco niks van weten. "Jij bent mijn vriend, ik 

tracteer", zei hij beslist en daarmee was voor Remco de kous af. 
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Ieder met vijf muntjes, stonden ze niet veel later bij de botsautootjes te 

wachten. Zodra de autootjes stopten, renden ze de baan op in een poging er 

één te bemachtigen voor iemand anders dat deed. Eddy had er als eerste eentje 

te pakken en wenkte Remco naast hem te komen zitten. Gelukkig lukte het de 

anderen ook voor de nieuwe ronde begon.  

Jorick en Gwen zaten, net als Jeffrey en Maaike, bij elkaar, Wim had een 

autootje voor zich alleen. Hij had de grootste lol als het hem lukte de anderen, 

zonder dat ze het aan zagen komen, flink te raken.  

Volkomen onverwacht schoot hijzelf ineens keihard naar voren. "Hé 

motherfucker!", brulde hij terwijl hij zich omdraaide om te zien wie van zijn 

vrienden hem te grazen had genomen. Maar in plaats van één van zijn 

vrienden, zag hij het lachende gezicht van een donkerharig meisje voor zich. 

"Oops, sorry", verontschuldigde hij zich snel. 

"Geeft niks hoor. Zie maar dat je me kan pakken!", daagde ze hem uit en ging 

er als een speer vandoor. 

"Wacht maar jij," riep Wim vrolijk, "ik krijg je wel!" Hij draaide zijn stuur om 

en gaf gas. 

"Kijk hem nou!" Remco stootte Eddy aan en wees naar Wim. "Mijn broertje 

heeft sjans, geloof ik…"  

Uit het niets botsten Jorick en Gwen tegen hen aan.  

"Fuck, eikel!", lachte Remco.  

"Beetje opletten, jullie!" grinnikte Jorick. 

"Moet je Wim zien", grijnsde Remco. "Hij zit achter een meisje aan!"  

"Wel heel letterlijk", lachte Jorick toen hij Wim als een idioot achter een 

meisje aan zag scheuren. "Kom, we gaan hem helpen!" 

Maar voor ze de kans kregen het meisje klem te rijden, stopten de autootjes 

en stapte het meisje uit. Ze draaide zich nog een keer om en stak lachend haar 

tong uit. 
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"En nu?", vroeg Maaike toen ze een kwartier later door hun muntjes heen 

waren en uitstapten.  

Jeffrey sloeg zijn arm om haar heen. "Zal ik eens een mooie knuffel voor je 

winnen?", lachte hij. "Kom mee, naar de schiettent!" 

"Wacht even", zei Wim plotseling toen ze langs de grijpmachines liepen. 

"Lukt het?", grijnsde hij terwijl hij naast het donkerharige meisje dat hem bij de 

botsautootjes had uitgedaagd, ging staan. Geconcentreerd probeerde ze één 

van de horloges in de vitrine te pakken te krijgen. 

Het meisje keek op. "Waar lijkt het op?", lachte ze spottend. "Zie jij al een 

horloge om mijn pols?" 

"Zal ik het eens proberen?", vroeg Wim. 

Ze deed een stap opzij om hem ruimte te geven. "Be my guest", gebaarde ze. 

Naast haar stonden twee meiden te gniffelen. Met een hoogrode kleur 

draaide het meisje zich naar haar vriendinnen en gebaarde dat ze op moesten 

houden. 

"Kijk eens!" Trots hield Wim een horloge omhoog. 

Verbaasd keek het meisje hem aan. "Huh? Eh… dank je wel", hakkelde ze 

overdonderd. 

"Wacht, dan doe ik hem even om", stelde Wim voor. Voor ze antwoord kon 

geven, had hij haar linkerhand al vastgepakt. "Hoe heet je eigenlijk?' 

"Wow, hij laat er ook geen gras over groeien", grijnsde Jeffrey die, samen met 

de anderen, van een afstandje stond toe te kijken. "Misschien moeten we die 

meiden maar meevragen." 

"Strak plan," reageerde Remco, "anders staan we hier morgen nog!" Hij liep 

op zijn broer af. "Zou je ons niet even voorstellen?", lachte hij terwijl hij Wim 
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op zijn schouder tikte. "Ik ben Remco, broer van dit hier." Hij stak zijn hand 

naar het meisje uit.  

"Sanne", stelde ze zichzelf voor. "En dit zijn Emma en Britt, mijn beste 

vriendinnen." 

Ondertussen waren de anderen er ook bij komen staan en werden er over en 

weer handen geschud. Emma en Britt hielden Remco en Eddy goed in de gaten. 

"Wat moeten die van ons?", fluisterde Eddy terwijl hij Remco aanstootte. "Ik 

zou haast denken dat ze een oogje op ons hebben." 

"Denk je?" fluisterde Remco terug. "Hmm, daar weet ik wel wat op!" Hij 

legde zijn handen op Eddy's heupen en trok hem naar zich toe.  

Eddy hield zijn adem in toen Remco hem kuste. Onwillekeurig kreunde hij. 

Fuck, dit bleef lekker! 

Volkomen overdonderd staarden de drie meiden hen aan. 

"Jammer dat ik straks alweer naar huis moet", zuchtte Eddy toen Remco hem 

weer losliet. "Ik zou veel liever wat langer blijven." 

"Dan blijf je toch slapen", stelde Remco glimlachend voor terwijl hij met zijn 

hand langs Eddy's wang streek. "Bel gewoon je ouders op en zeg dat je 

morgenochtend naar huis komt." 

Eddy beet op zijn lip. Zijn vader kennende, zou hij precies willen weten 

waarom hij bij Ton wilde blijven slapen. En als hij, in de ogen van zijn vader, 

geen goeie reden had, zou hij er op staan dat hij naar huis kwam. Nee, dan kon 

hij beter zijn moeder bellen en het haar vragen. Zij dacht sowieso dat hij bij 

zijn vriendin was in plaats van bij Ton. Ze zou vast wel begrijpen dat hij wilde 

blijven slapen. Maar zou ze hem ook toestemming geven zonder zijn vader erin 

te kennen? Hij betwijfelde het…  

Als hij nou eens een sms'je stuurde en daarna zijn telefoon uitzette? Dan kon 

hij er ook geen problemen mee krijgen. Nou ja, problemen kreeg hij morgen 
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natuurlijk toch wel, maar deze nacht zou zijn vader hem in ieder geval niet 

meer af kunnen pakken! Hij lachte en keek Remco verliefd aan. "Ik stuur zo wel 

een berichtje", zei hij. De gedachte aan zijn vaders reactie drukte hij snel weg, 

dat kwam morgen wel… 

"Gaaf!" Remco streelde zachtjes over zijn arm. 

"Zijn jullie echt homo? Of proberen jullie ons een beetje op stang te jagen?", 

vroeg Britt aarzelend terwijl ze Eddy en Remco onderzoekend aankeek. 

Gwen schoot in de lach. "Helaas dames, als jullie van plan waren deze twee 

heren aan de haak te slaan, komen jullie van een koude kermis thuis!"  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'Eddy, please… Kunnen we er over praten, ik wil je niet kwijt. Kom alsjeblieft 

naar huis, ik wacht op je.', leest Remco terug voor hij op 'verzenden' drukt. 

"Fuck Eddy", kreunt hij. "Doe me dit niet aan. Ik bedoelde het toch niet zo?" 

Verslagen legt hij zijn hoofd tegen het stuur. Hoe heeft hij nou zo stom 

kunnen zijn? Eddy heeft hem toch verteld dat zelfs zijn moeder hem 

waarschuwde te zorgen dat zijn vader niks in de gaten zou krijgen? Geen 

wonder dat ze zo vijandig reageerde toen hij naar Eddy vroeg. Hij had Eddy in 

de steek gelaten en niet zo'n beetje ook! Natuurlijk nam zijn moeder hem dat 

kwalijk! Waarom heeft hij Eddy ook niet serieus genomen? 

"Eikel!", scheldt hij op zichzelf. "Mooie vriend ben jij… Alleen maar bezig 

zijn met jezelf en je vriend in de kou laten staan." 

*** 

Driftig veegt Eddy de tranen uit zijn ogen. Onrustig draait hij heen en weer, 

hij kan de slaap niet vatten. Telkens weer dwalen zijn gedachten af naar Remco 

en telkens weer wellen er nieuwe tranen op. Verdomme, waarom maakt zijn 

vader het hem ook zo moeilijk? 

"Stop hiermee, Eddy. Dit slaat nergens op. Raap jezelf bij elkaar en vergeet 

hem", spreekt hij zichzelf streng toe. "Je weet dat het beter is zo."  

Hij zucht diep. Zijn vader heeft gewoon gelijk, Remco is niet goed voor hem. 

Door hem heeft hij er een zootje van gemaakt! Voor hij Remco leerde kennen, 
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was er niks aan de hand. Hij had leuke vrienden, geen problemen thuis, deed 

het goed op school en zou gaan studeren. En kijk nu eens! Ruzie met zijn vader, 

zijn studie verkloot, geen contact meer met zijn vrienden. Hij is gaan liegen en 

bedriegen, alleen maar om bij Remco te kunnen zijn en is zelfs gaan drinken 

met nog meer stommiteiten tot gevolg… 

Hij walgt van zichzelf, hij had verstandiger moeten zijn! Het is gewoon zijn 

eigen domme schuld… Hij heeft zich mee laten slepen door zo'n stomme 

verliefdheid en nu vertrouwt zijn vader hem niet meer, ook al heeft hij 

toegegeven dat hij fout is geweest. 

Voor de zoveelste keer draait hij zich om en zucht. Verdomme, zijn hele leven 

doet hij zijn best niet zo te worden als zijn broer en zomaar ineens zet hij alles 

op het spel, alleen maar omdat hij in een supermarkt op Terschelling een leuke 

jongen tegenkwam. Hoe heeft hij zo stom kunnen zijn! 

Zijn pas verworven vrijheid kan hij nu verder wel op zijn buik schrijven. Zijn 

vader zal de komende tijd beslist op de meest onverwachte momenten op de 

stoep staan om te controleren of Remco niet bij hem is. Nou, daarover hoeft hij 

zich geen zorgen te maken, Remco is definitief verleden tijd.  

Misschien over een tijdje, als zijn vader hem weer vertrouwt. Misschien dat 

hij dan wel weer eens iemand tegenkomt zoals Remco. Misschien dat het dan 

wel kan. Als zijn vader hem al ooit weer gaat vertrouwen… 

"Fuck, Remco", kreunt hij zachtjes. Opnieuw prikken de tranen achter zijn 

ogen. 

*** 

"Hannah, André!" Verbaasd kijkt Diede zijn broertjes beste vriend en zijn 

vroegere buurmeisje aan. "Kom binnen", nodigt Diede hen uit. 
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"Mama belde en vertelde wat er gebeurd is." Hannah slikt een brok in haar 

keel weg. "Is alles goed met Eddy? We zijn zo geschrokken…" 

"Hij slaapt net weer." Diede gaat hen voor naar de kamer. "Schat? Dit is 

Hannah, mijn oude buurmeisje, en André, Eddy's beste vriend." 

"Hoi," begroet Merel Eddy's vrienden, "Ik ben Merel, Diede's vriendin. Ga 

zitten jongens, willen jullie wat drinken?" Zonder af te wachten staat ze op en 

loopt naar de keuken. "Cola goed?", vraagt ze terwijl ze de koelkast opentrekt. 

Zwijgend schenkt ze voor beiden een glas in. 

"Mama zei dat Eddy niks wil zeggen over waarom hij het gedaan heeft", gaat 

Hannah verder. "Heeft hij tegen jou ook niks gezegd?" Gespannen kijkt ze 

Diede aan. 

"Niet echt", reageert Diede. "Eigenlijk alleen maar dat hij zich er niks van 

herinnert omdat hij dronken was. Verder wil hij er niet over praten. Hoezo? 

Weet je iets?" 

Merel zet de cola op de tafel en gaat naast Diede zitten. Aandachtig luistert 

ze naar het gesprek tussen Diede en Eddy's vrienden. 

"Misschien." Nerveus friemelt Hannah met haar vingers.  

André wrijft zachtjes over haar been. "Zeg het nou maar gewoon, Hannah", 

moedigt hij haar aan. "Als het klopt wat we denken, helpen we Eddy er alleen 

maar mee." 

"Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft," begint Hannah aarzelend, 

"maar het zou kunnen." 

"Vertel dan", dringt Diede aan. Hij schuift naar het puntje van zijn stoel. 

*** 
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"Zolang je onder mijn dak woont, duld ik van jou geen tegenspraak", sprak 

zijn vader met stemverheffing. "Je had op z'n minst kunnen zeggen dat je nog 

niet klaar was voor je wegging!"  

"En dan had je me laten gaan?", reageerde Eddy spottend. 

"Nee, natuurlijk niet", kaatste zijn vader geïrriteerd terug. "Eerst je werk 

afmaken, dan je vrienden. Nu moest ik verdorie zelf nog steentjes rapen en het 

gemaaide gras opruimen. En dan blijf je ook nog eens zomaar slapen…" 

Tegen het einde van de ochtend was hij thuisgekomen. Hoe dichter de bus 

het dorp waar hij woonde was genaderd, hoe nerveuzer hij werd. Onderweg 

had hij het berichtje gelezen dat zijn moeder hem gisteravond nog had 

gestuurd. Ze vroeg hem hoe laat hij vandaag thuis zou komen. Het stelde hem 

een beetje gerust, kennelijk maakten zijn ouders er niet echt een probleem van 

dat hij was blijven slapen. Toch was die vreemde spanning in zijn buik niet 

weggegaan. Zijn moeder was zijn vader niet, dat wist hij maar al te goed. En 

dat bleek nu maar weer eens heel duidelijk… 

"Dat bedoel ik dus," reageerde Eddy triomfantelijk, "daarom zei ik niks. Je 

had het toch niet goed gevonden." Hij keek zijn vader uitdagend aan. "Ik ben 

achttien, pap! Dan kan ik wel onder jouw dak wonen, maar dat geeft jou nog 

niet het recht te bepalen wat ik doe!" 

Klets! Voor Eddy er erg in had, had zijn vader hem met zijn vlakke hand en 

klap in zijn gezicht gegeven. "En nou is het afgelopen met die grote mond van 

jou!" schreeuwde hij boos.  

Eddy dook weg voor zijn vader hem een tweede klap kon geven. 

"Alfons!", riep Lea verschrikt.  

"Niks, Alfons", tierde haar man. "Het wordt tijd dat hij zich eens wat 

verantwoordelijker gaat gedragen! Die onbenullige afspraakjes van hem!"  
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Hij richtte zich weer tot Eddy. "Of wou je beweren dat je je vrienden ook 

voor laat gaan als je zelf iets belangrijks te doen hebt?" Briesend van kwaadheid 

stond hij voor Eddy. "Nou? Wat heb je daarop te zeggen?" 

Eddy hield zijn mond stijf dicht. Hij kende zijn vader. Nu wat zeggen, zou 

hem alleen maar kwader maken, zelfs al gaf hij hem volledig gelijk. 

"Nee, Eddy," tierde zijn vader halsstarrig verder, "dit heeft niks met mij te 

maken, dit heeft met jou te maken. Jij bent alleen maar met jezelf bezig, je 

wordt al net zo brutaal en egoïstisch als je broer! Ga uit mijn ogen, ik wil je 

voorlopig niet meer zien!" Gebiedend wees hij richting de trap. "Naar je kamer! 

Denk jij maar eens goed na over wat je hebt gedaan!" 

Eddy wist niet hoe snel hij zich uit de voeten moest maken. Met tranen in 

zijn ogen vloog hij de trap op, naar zijn kamer. In de spiegel inspecteerde hij 

zijn gezicht. Zijn linkerwang zag vuurrood. Als je goed keek, zag je zelfs de 

vorm van een hand in de rode vlek. 

"Klootzak", schold hij zachtjes voor zich uit. "Wie is hier nu de egoïst? 

Stomme eikel!" Boos liet Eddy zich op zijn bed vallen.  

Plotseling schoot hij in de lach. Oké, zijn vader had hem dan wel een klap 

verkocht en hem naar zijn kamer gestuurd, maar was dat nou alles? Dat viel 

toch eigenlijk best mee? Hij grinnikte zachtjes. Daarvoor had hij gisteravond 

wel een kei-gezellige avond met Remco en de rest gehad! Voor het eerst had hij 

een biertje gedronken. Jorick had het hem niet eens gevraagd, hij had hem 

gewoon een glas gegeven.  

En hij had gezellig staan kletsen met Sanne. Haar vader was dierenarts. 

Geboeid had hij geluisterd hoe ze enthousiast vertelde dat ze wel eens 

meehielp in de praktijk van haar vader. Dat leek hem echt leuk, de hele dag 

met dieren bezig zijn! Hij had haar verteld over de honden en zijn spinnen. Ze 

had gezegd dat ze best eens een vogelspin wilde vasthouden. Lachend had hij 

haar uitgenodigd een keer langs te komen nadat hij verhuisd was, als zij kon 
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regelen dat hij een keertje bij haar vader mee mocht helpen. "Deal", hadden ze 

hun afspraak bekrachtigd.  

Zou ze het echt doen? Het leek hem mega-leuk om in een 

dierenartsenpraktijk te helpen!  

Later, toen hij met Remco op zijn kamer was, had hij Remco verteld wat hij 

met Sanne afgesproken had. "Waarom doe je daar dan niks mee?", had Remco 

gevraagd. "Lijkt me leuker dan verplicht een studie te moeten volgen die je 

vader voor je in gedachten heeft…" 

Samen hadden ze online informatie opgezocht over een opleiding voor 

dierenartsassistent. Mogelijkheden zat, zelf als BBL-opleiding! Dan zou hij 

kunnen werken en leren tegelijkertijd. Het idee trok hem enorm aan, maar ja, 

hoe moest hij dat zijn vader vertellen? Die zou een BBL opleiding en daarnaast 

werken beslist veel te min voor hem vinden… 

Hij zuchtte. Eerst maar eens verhuizen, daarna zou hij wel verder zien. 

*** 

"Red je het verder, Eddy?" Met een bezorgde blik in haar ogen keek Lea haar 

zoon aan. 

"Tuurlijk mam, alles is verhuisd, ik hoef de boel alleen nog maar op z'n plek 

te zetten." 

Eddy stond met zijn moeder voor het kleine aanrecht in de open keuken. Zijn 

vader zette de laatste dozen op de grond in het piepkleine slaapkamertje en 

liep, zonder iets te zeggen, weer naar buiten. 

"Denk je dat hij ooit nog weer bijdraait?", vroeg Eddy zijn moeder terwijl hij 

zijn vader nakeek.  

De hele week had zijn vader hem geen blik waardig gegund en geen woord 

tegen hem gesproken, zelfs tijdens de verhuizing bleef hij hem negeren. 
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Zwijgend had hij de dozen die Eddy ingepakt had, in de auto gezet en zonder 

iets te zeggen had hij ze op Eddy's nieuwe adres naar binnen gedragen.  

Naarmate het doodzwijgen voortduurde, voelde Eddy zich steeds 

ongemakkelijker. Vooral omdat zijn vader zo duidelijk liet merken dat hij zijn 

afspraak om hem te verhuizen wel nakwam, zelfs al was hij boos op hem! Dat 

was zijn manier om hem te laten voelen dat hij vond dat Eddy echt verkeerd 

bezig was geweest. 

"Ach Eddy, geef hem even de tijd. Als jij het straks goed doet met je studie en 

laat zien dat je geen onverantwoordelijke dingen doet, komt het wel weer 

goed", stelde zijn moeder hem gerust. 

Eddy knikte. "Ik hoop het", zuchtte hij. 

"Nou, dan gaan we maar. Als er iets is, bel je, hè?", glimlachte zijn moeder. 

"Maak je niet druk, mam, ik red me wel", lachte Eddy terwijl hij met zijn 

moeder naar de voordeur liep.  

Zijn vader stond al beneden op de parkeerplaats. Eddy beet op zijn lip. Hij 

wilde blijkbaar niet eens afscheid nemen. Verdomme, waarom deed hij nou zo 

moeilijk?  

"Trek het je niet aan, Eddy", zei zijn moeder, die hem wel zag kijken. "Je kent 

hem toch? Geniet nou maar van je vrijheid", knipoogde ze en drukte hem twee 

briefjes van honderd euro in zijn hand. "Voor een groter bed", lachte ze 

geheimzinnig.  

Eddy glimlachte flauw, zijn moeder's toespeling op zijn vermeende vriendin 

negerend. "Wil je hem bedanken voor zijn hulp?", vroeg hij timide. "Zeg maar 

dat ik er erg blij mee was." 

Lea streek kort met haar hand door zijn haar. "Da's goed, jongen." Ze 

omhelsde haar zoon en gebaarde haar man dat ze eraan kwam. 
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In gedachten keek Eddy zijn ouders na. Het vrat aan hem dat zijn vader zo 

teleurgesteld in hem was. Toch kreeg hij het niet voor elkaar excuses aan te 

bieden, want diep in zijn hart bleef hij vinden dat zijn vader onredelijk was. 

Ook al wist hij best het niet zo netjes van hem was geweest om zomaar weg te 

gaan terwijl zijn vader dacht dat hij hem zou helpen. 

Ineens verscheen er een brede lach op zijn gezicht. Een witte Renault Clio 

draaide de parkeerplaats voor de flat op.  

"Eindelijk", grijnsde Eddy. Ongeduldig trok hij zijn vriend naar binnen. 

Nieuwsgierig liep Remco door. "Leuk!", lachte hij. "Klein, maar wel leuk." 

Goedkeurend keek hij om zich heen. "Nu nog wat meer spullen en een groter 

bed, dan is het echt 'ons' plekje." Hij pakte Eddy's handen vast, trok hem, breed 

grijnzend, naar zich toe en kuste hem zachtjes. Zijn tong likte langs zijn lippen, 

zijn handen gleden langs zijn rug naar beneden en bleven rusten op zijn billen.  

Eddy duwde hem zachtjes achteruit, de slaapkamer in. Remco liet zich 

achterover op het bed vallen en trok hem over zich heen. Lachend keken ze 

elkaar aan.  

Eddy's hand schoof onder Remco's shirt, duwde de stof omhoog. Hij kuste 

zijn buik. "Je bent zo mooi," fluisterde hij zachtjes, "zo lekker zacht…" Hij 

grinnikte. "En zo hard!" Ongeduldig maakte hij Remco's broek los en trok de 

ruwe spijkerstof naar beneden.  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26 

"Hé", stoot zijn buurman hem aan als hij voor de zoveelste keer zijn tekst 

kwijt is en er volledig naast zit. "Waar zit jij met je gedachten?", fluistert hij 

geïrriteerd. 

Alfons kijkt verschrikt op. "Sorry", fluistert hij terug. Even luistert hij waar ze 

zijn gebleven en dan zingt hij weer uit volle borst mee. Maar al snel dwalen zijn 

gedachten opnieuw af… 

Wat nou als die jongen niet opgeeft? Wat nou als hij contact blijft zoeken? 

Straks is Eddy weer thuis, wat als hij dan ineens bij hem op de stoep staat? Dan 

mag Eddy nu wel inzien dat die jongen een verkeerde invloed op hem heeft, 

maar is dat genoeg? Heeft hij de ruggengraat om 'nee' te zeggen?  

Eddy is zo'n slapjanus, hij laat zich vast weer overhalen.  

Alfons rilt bij de gedachte aan wat zijn zoon met die jongen heeft gedaan. Hij 

kan zich wel voor zijn kop slaan dat hij niks in de gaten heeft gehad. Er zijn 

toch aanwijzingen zat geweest waaruit hij had kunnen afleiden dat Eddy met 

dingen bezig was die niet deugden?  

Neem nou die keer dat hij naar die spinnententoonstelling was geweest. Eddy 

had gezegd dat die tentoonstelling tot zeven uur zou duren en dat hij dus ruim 

op tijd thuis zou zijn. En wat gebeurde er? Hij kwam bijna een uur te laat! 

Lea vond dat hij er niet zo'n probleem van moest maken. Volgens haar was 

Eddy oud en wijs genoeg en zou hij niet in zeven sloten tegelijk lopen. Maar 

daar ging het niet om, het ging er om dat Eddy zich niet aan de afspraak had 

gehouden. En dus had hij hem voor straf een week huisarrest gegeven.  
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Dat was de eerste keer geweest dat hem het gevoel bekroop dat Eddy geen 

haar beter was dan zijn broer. Eddy speelde het alleen slimmer, tenminste, tot 

hij die jongen had leren kennen dan, want toen begon hij steken te laten vallen.  

Hij had Eddy nooit blindelings moeten vertrouwen, per slot van rekening 

heeft hij aan zijn broer een voorbeeld gehad van hoe hij het niet moest 

aanpakken! Hij had zich moeten realiseren dat Eddy's ogenschijnlijk 

probleemloze leventje slechts een toneelstukje was om hem een rad voor de 

ogen te draaien.  

Verdomme, waarom is hij zo goed van vertrouwen geweest? 

"Wat heb jij vandaag, man", fluistert zijn buurman als hij opnieuw zijn tekst 

kwijt is. "Hou je hoofd erbij of stop ermee." 

"Sorry," verontschuldigt Alfons zich mompelend, "je hebt gelijk."  

Zo onopvallend mogelijk schuifelt hij tussen zijn mede-koorleden door naar 

achteren. Met een verbeten trek om zijn mond zoekt hij een rustig plekje 

achteraan op het plein waar het koor staat te zingen. Normaal gesproken is hij 

één van de leden die vol overgave meezingt, maar vandaag kan hij zich er niet 

op concentreren. Voortdurend dwalen zijn gedachten af naar Eddy…  

Aan de ene kant is hij opgelucht dat hij bij zijn broer zit. Nu hoeft hij hem 

tenminste niet steeds onder ogen te komen, want hij walgt van die 

schuldbewuste blik, dat zielige gedoe en die aandachttrekkerij. 

Aan de andere kant maakt hij zich zorgen. Wat als Eddy Diede in vertrouwen 

neemt? Als Diede de kans krijgt Eddy tegen hem op te zetten, zal hij er niet voor 

terugdeinzen dat ook te doen, ook al denkt Lea misschien dat het zo'n vaart 

niet zal lopen. Straks maakt Diede hem nog wijs dat hij niks verkeerd heeft 
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gedaan en moedigt hij hem aan ermee door te gaan. Dan weet ineens iedereen 

wat er aan de hand is! 

Zou Eddy dat doen? Zou hij zijn broer vertellen wat hij heeft gedaan?  

Vast niet! Hij heeft niet eens het lef gehad om het hem te zeggen toen hij er 

rechtstreeks naar vroeg. Hij schaamde zich er overduidelijk vreselijk voor. En 

terecht!  

Hoe haalde hij het ook in zijn hoofd om tegen zijn wil in te gaan? Wist die 

jongen dan niet dat hij het voor zijn eigen bestwil had gedaan?  

Gelukkig snapt Eddy inmiddels dat hij hem niet voor niets heeft verboden met 

die jongen om te gaan en luistert hij nu wel.  

Had hij dat maar eerder gedaan, dan was dit allemaal niet gebeurd. 

Toen het telefoontje van het ziekenhuis kwam, had hij meteen geweten wat 

er aan de hand was. Die keer dat die jongen bij hun thuis was geweest, had hij 

het al gezien. Die jongen wilde meer dan alleen bevriend zijn met Eddy. Maar 

zo is Eddy niet, dat weet hij gewoon, zo heeft hij hem niet opgevoed! En Eddy, 

naïef als hij is, had natuurlijk niks in de gaten gehad. Precies zijn moeder, veel te 

goedgelovig en makkelijk te beïnvloeden. Hij had zich overduidelijk door die 

jongen mee laten slepen en schaamde zich daar zo voor, dat hij niemand meer 

onder ogen durfde te komen. 

Alfons is zwaar teleurgesteld in hem. Niet alleen omdat hij is gaan liegen en 

bedriegen om die jongen te kunnen ontmoeten, maar vooral ook omdat hij de 

ballen niet had hem onder ogen te komen en het eerlijk te vertellen! Daar was 

hij te laf voor, dat durfde hij niet. In plaats daarvan had hij zich volgegoten en 

geprobeerd er een eind aan te maken. 

Nee, dan heeft hij nog meer respect voor Diede. Die zegt tenminste wat hij 

vindt, die durft tenminste op te komen voor wat hij wil.  
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Misschien is het maar beter ook dat Eddy niks wil zeggen, zijn moeder zou de 

schande nooit te boven komen! 

*** 

"Jammer dat jouw vrienden er niet zijn." Remco leunde tegen het aanrecht en 

keek toe hoe Eddy stokbrood sneed. "Zou leuk zijn ze eens te ontmoeten." 

"Jij bent lekker", grinnikte Eddy. "Als die het zouden weten van ons, weet 

mijn vader het binnen de kortste keren ook. Hannah houdt thuis haar mond 

echt niet en als haar moeder het weet, kun je er donder opzeggen dat ze het 

verder vertelt!" 

"Heb je nog bier, Eddy", riep Jorick. "We staan droog!" 

"In de koelkast. Help jezelf, ik ben bezig", riep Eddy lachend terug.  

Jorick, Jeffrey en Wim waren, samen met Gwen, Maaike en Sanne 

langsgekomen om zijn flatje, waar hij nu een week woonde, in te wijden. Sinds 

de kermis waren Wim en Sanne onafscheidelijk. Eddy kon het goed vinden met 

Sanne, vooral omdat ze, net als hij, een zwak voor dieren had. Ze had hem 

verteld dat ze het met haar vader over hem had gehad en gezegd dat haar vader 

het leuk vond als hij een dagje mee kwam lopen in de praktijk. Hij mocht 

maandag al langskomen om kennis te maken, daarom had hij met Remco 

afgesproken dat hij morgen met hem mee naar huis zou gaan en zou blijven 

slapen. Remco zou hem dan maandagochtend bij de praktijk van Sanne's vader 

afzetten.  

"Lukt het? Of moet ik even helpen", vroeg Jorick nadat hij drie flesje bier uit 

de koelkast had gepakt. 
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"Nee, het is goed zo. Ik ben al klaar." Eddy pakte het mandje met stokbrood 

op en draaide zich om. "Neem jij de salades mee, Rem?" 

Remco knikte. "Hebben jullie nog wijn, dames?", vroeg hij terwijl hij de 

salades op het tafeltje naast Eddy's nieuwe tweezitsbankje zette.  

Grijnzend hielden Gwen en Sanne hun glas omhoog. Remco grinnikte en 

liep terug naar de keuken om een nieuwe fles open te maken.  

Eddy plofte neer op de bank en keek hem na.  

Zes weken geleden hadden ze elkaar voor het eerst ontmoet. Wat was er veel 

gebeurd sindsdien! Het was niet makkelijk geweest elkaar te zien de afgelopen 

weken, maar het was gelukt; zijn vader had niks in de gaten gehad en nu was 

hij vrij! Eindelijk hoefde hij niet meer stiekem te doen en konden Remco en hij 

net zo vaak bij elkaar zijn als ze wilden…  

"Komen jouw vrienden niet?", vroeg Maaike ineens. 

"Ja, waarom zijn die er niet?", wilde Gwen weten. 

"Eddy is nog niet uit de kast, dat heeft hij toch verteld?", antwoordde Remco, 

terwijl hij de meiden een nieuw glas wijn inschonk. 

"Ja, en?", reageerde Gwen. "Dat is toch geen reden om ze niet uit te 

nodigen?" 

"Weten jouw ouders niet dat je homo bent?", vroeg Sanne, Eddy verbaasd 

aankijkend.  

Eddy schudde zijn hoofd. "Mijn vader heeft een bloedhekel aan homo's", 

verklaarde hij. "Het leek me verstandiger te wachten tot ik uit huis was." 

"Jemig, Eddy, wat heftig…" Sanne keek hem geschrokken aan. "En nu?" 

"Zijn moeder weet het wel, hoor", reageerde Remco voor Eddy de kans kreeg 

Sanne's vraag te beantwoorden. "En zij vindt het leuk voor ons." 
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Eddy verschoot van kleur. Shit, waarom moest Remco nou over zijn moeder 

beginnen? Hij had helemaal geen zin om tegenover iedereen te doen alsof zijn 

moeder het wist. Dat Remco dat dacht en dat hij dat zo gelaten had, was al erg 

genoeg!  

"Heb je m'n spinnen al gezien?", veranderde hij snel van onderwerp terwijl 

hij Sanne aankeek. Zonder haar antwoord af te wachten begon hij enthousiast 

te vertellen. Geïnteresseerd kwam Sanne overeind en tuurde in het terrarium. 

Remco keek zijn vriend onderzoekend aan. Kreeg hij nou een rooie kop toen 

hij over zijn moeder begon?  

Plotseling werd hij afgeleid door zijn broertje, die door Sanne achterna werd 

gezeten toen hij er vandoor ging omdat ze Milo over zijn arm wilde laten 

lopen. Gierend van de lach maakte ze Wim uit voor mietje omdat hij bang voor 

een spin was! 

Ach, hij zou het zich wel verbeeld hebben… 

*** 

Eddy lag, leunend op zijn elleboog, naast Remco op bed. Gisteravond waren 

ze beiden als een blok in slaap gevallen. Wim, de tweeling en hun vriendinnen 

sliepen in de kamer op de door hun zelf meegebrachte luchtbedden. Het was 

hartstikke gezellig geweest, hoewel hij, zeker voor zijn doen, wel wat te veel 

had gedronken. Toch had hij goed geslapen en voelde hij zich nu prima. 

Traag wreef hij met zijn voet langs Remco's been. Zijn hand schoof onder 

zijn shirt en streelde zijn borst. Hij voelde Remco's warme handen over zijn rug 

glijden.  
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Langzaam boog Eddy voorover, keek hem diep in zijn ogen en streek met zijn 

hand door zijn haar. Plagend likte hij met zijn tong langs zijn lippen. Remco 

zuchtte.  

Zacht strelend zoenden ze elkaar. Eerst voorzichtig, maar al snel vuriger. 

Eddy drukte zich dicht tegen Remco aan en kreunde genietend. Remco's 

handen duwden zijn shirt omhoog. In één beweging trok hij het over zijn 

hoofd. Remco lachte naar hem. Zo lief, die kuiltjes in zijn wangen… 

Ongeduldig duwde Eddy nu ook Remco's shirt omhoog. Een waanzinnige 

kriebel trok door zijn buik toen hij Remco's naakte borst zag. God, wat was hij 

sexy! Nooit had hij er ook maar een seconde bij stil gestaan dat hij zo als een 

blok zou vallen voor al die sproeten…  

Remco op zijn beurt, kon zijn ogen niet van Eddy afhouden. Ademloos keken 

ze elkaar aan.  

"Fuck, Eddy", fluisterde Remco hees. "Ik hou van je…" 

Eddy kwam overeind. "Echt waar?" Zijn hart ging tekeer als een gek terwijl hij 

Remco verwachtingsvol aankeek. 

"Echt waar", glimlachte Remco verliefd. 

"Ik ook van jou", fluisterde Eddy en drukte opnieuw zijn lippen op die van 

Remco. 

"Wanneer ga je het thuis nou vertellen van ons", vroeg Remco toen ze elkaar 

weer loslieten. "Ik bedoel, als we echt van elkaar houden, kun je toch moeilijk 

net blijven doen alsof we alleen maar bevriend zijn?" 

Eddy zuchtte. Daar begon hij alweer! Hij wist wel dat hij tegen Remco 

gezegd had dat hij zijn vader zou vertellen dat hij een vriend had als hij het 

huis uit was, maar hij had geen idee hoe hij dat aan moest pakken. Want 

behalve dat zijn vader er beslist niet blij mee zou zijn dat zijn jongste zoon 

homo was, had hij hem ook verboden met Remco om te gaan. Hoe moest hij 
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dan vertellen dat Remco zijn vriend was? Dat kon toch helemaal niet als ze 

elkaar na die ene keer niet meer gezien hadden. 

"Misschien moet ik maar eens beginnen met te vertellen dat ik op jongens 

val," begon hij aarzelend, "en dan over een tijdje pas zeggen dat ik verliefd ben 

op jou. Dan kan hij eerst een beetje aan het idee wennen."  

Remco knikte. "Misschien is dat wel een goed idee." Geruststellend streelde 

hij Eddy's arm. Hij wist ondertussen wel hoe moeilijk Eddy dit vond. 

"Ik zou volgend weekend naar huis kunnen gaan", stelde Eddy voor. 

Lachend kuste Remco hem. "Fijn! Ik heb niet zoveel zin me nog lang voor je 

vader te verstoppen." 

"Zou de rest al wakker zijn?", begon Eddy over iets anders. "Ik begin een 

beetje honger te krijgen." 

"Anders maken we ze toch wakker", grinnikte Remco. "Kom, eten!" Hij hees 

zichzelf overeind en trok Eddy mee omhoog.  

"Nog eentje", bedelde Eddy lachend terwijl hij zijn lippen tuitte. 

"Gek!", lachte Remco en kuste zijn vriend een laatste keer voor hij zich 

omdraaide en de slaapkamer uitliep. 

Eddy keek hem na en beet op zijn lip. Nu kon hij er niet langer meer 

onderuit, nu moest hij zijn vader wel vertellen dat hij op jongens viel. Nog één 

week… Brr, dat kwam wel akelig dichtbij! Hij hoopte maar dat zijn vader niet 

al te boos zou zijn en dat hij hem nog zou willen zien. Maar goed, Remco had 

wel gelijk, hij kon niet zijn hele leven lang doen alsof er niets aan de hand was.  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27 

"Heeft Eddy jou iets verteld over ons weekend op Terschelling?", vraagt 

Hannah. 

"Weekend op Terschelling?", reageert Diede. "Nee, daar heeft hij niks over 

gezegd. Wat heeft dat weekend ermee te maken?" 

"Misschien niks, misschien alles", reageert Hannah voorzichtig. "Eddy heeft 

tijdens dat weekend een jongen leren kennen die volgens jouw vader een 

slechte invloed op hem heeft." 

"Oh nee, hè?", valt Diede haar in de rede. "Heeft mijn brave broertje een 

foute vriend opgeduikeld? Waar ken ik dat toch van?" Hij lacht schamper.  

"Jouw vader denkt dat hij door die jongen in de problemen is gekomen, dat 

hij drugs is gaan gebruiken en is gaan drinken en zo", gaat Hannah 

onverstoorbaar verder. 

"Kom op Hannah!", roept Diede uit. "Dat geloof je toch zelf niet? Als ik 

vroeger één biertje had gedronken, was ik in zijn ogen al stomdronken en als ik 

één keer een jointje rookte, was ik meteen zwaar verslaafd! En dat kwam 

volgens hem allemaal door mijn zogenaamd verkeerde vrienden!" 

"Hé man! Doe es kalm", maant Merel. "Laat haar eens uitpraten." 

Hannah schudt haar hoofd. "Nee, dat geloof ik ook niet, zo stom is Eddy 

niet. Maar ik denk wel dat die jongen er iets mee te maken heeft." 

"Hoe bedoel je?", vraagt Diede niet begrijpend. 

"Misschien moet je hem dat zelf maar vragen", antwoordt Hannah terwijl ze 

een beetje ongemakkelijk heen en weer draait.  
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"Kom op Hannah! Je kan toch wel gewoon zeggen wat je denkt?", reageert 

Diede verontwaardigd. 

"Toe Hannah, zeg het nou maar", moedigt André haar aan. 

"Nee, Eddy moet zelf maar beslissen of hij het je wil vertellen of niet." 

Vastberaden schudt Hannah haar hoofd. "Misschien heb ik het wel helemaal 

fout en dan is hij straks boos op mij omdat ik het tegen jou heb gezegd." 

"Ze heeft wel een beetje gelijk, Diede", mengt Merel zich in het gesprek. 

"Zo'n goeie band hebben jij en Eddy natuurlijk niet." 

"Maar hij zit nou wel hier", voert Diede ter verdediging aan. "Dat zegt toch 

wel iets over hoe hij nu tegen mij aankijkt, of niet?" 

"Dat zegt iets over hoe erg hij in de knel zit", zegt Merel resoluut. "Ik snap 

Hannah wel. Vermoedens kunnen iemand vreselijk in verlegenheid brengen als 

ze niet blijken te kloppen." 

"Oké," zucht Diede gelaten, "dan zal ik hem zelf wel naar die jongen 

vragen." 

Hannah knikt opgelucht. "Zeg hem maar dat je van mij gehoord hebt dat 

jullie moeder mijn moeder heeft verteld dat hij in de problemen is gekomen 

door die jongen. Als ik gelijk heb, is dat vast genoeg om hem aan het praten te 

krijgen." 

*** 

"Eddy? Word eens wakker, ik moet met je praten." Diede zit op de rand van 

het bed en schudt zachtjes aan Eddy's schouder. 

"Huh? Wat is er?" Slaperig kijkt Eddy zijn broer aan.  

"Hannah en André waren hier", begint Diede.  
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"Fuck!" In paniek schiet Eddy overeind. "Hoe weten die dat ik hier ben? Wat 

heb je gezegd?" 

"Rustig maar", stelt Diede hem op zijn gemak. "Hannah heeft van haar 

moeder gehoord wat er is gebeurd en maakt zich zorgen over je. Dat is toch 

niet zo gek?" 

"Oh Shit! Heeft mama alles doorverteld? Dat wil ik niet! Waarom kan ze haar 

mond nou nooit eens houden?" Tranen schieten in zijn ogen. 

"Hé! Dat is toch niet zo erg?" Geruststellend pakt Diede zijn rechterhand 

vast. "Mama moest haar verhaal kwijt, denk ik. Bij papa kan ze dat niet, dat 

weet jij net zo goed als ik." 

Wanhopig kijkt Eddy zijn broer aan. "Verdomme, waarom laat niemand me 

met rust? Ik doe toch niks verkeerd?" 

"Nou, ik noem dat toch niet echt niks verkeerds", knikt Diede richting Eddy's 

linkerhand. 

"Het was een ongelukje, echt waar… Ik had gewoon teveel gedronken…" 

"Waarom vertel je nou niet wat er is gebeurd Eddy? Je maakt mij niet wijs dat 

je zomaar je polsen doorsneed omdat je dronken was. Denk je dat ik me nooit 

wanhopig heb gevoeld vroeger?" 

Zwijgend staart Eddy voor zich uit, een traan rolt over zijn wang.  

"Eddy?" Diede kijkt hem indringend aan. "Zeg eens wat. Waarom was jij 

dronken? Klopt het wat papa denkt? Of is er iets anders aan de hand?", voegt 

hij er voorzichtig aan toe. 

Verschrikt kijkt Eddy op. "Fuck! Wat heeft die klootzak gezegd? Hij had nog 

zo beloofd er met niemand over te praten!" Boos laat hij zich achterover 

zakken en draait zich met zijn rug naar zijn broer toe. 

"Papa heeft niks gezegd." Geruststellend streelt Diede Eddy's rug. "Hannah 

vertelde dat mama haar moeder verteld heeft dat papa denkt dat jij bent gaan 
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drinken en drugs bent gaan gebruiken door een jongen die je op Terschelling 

hebt leren kennen, maar zij gelooft dat niet…" 

"Oh nee", kreunt Eddy. Razendsnel denkt hij na. Wat heeft Hannah zijn 

broer nog meer verteld? Zou ze gezegd hebben dat ze gezien heeft dat hij die 

jongen kuste? Als dat zo is, weet Diede wat er aan de hand is. Diede zal hem 

voor gek verklaren, tenzij… "Wat Hannah gezien heeft, was een vergissing. Ik 

heb niks met hem, echt niet", gooit hij er uit terwijl hij zich omdraait. 

Verbaasd kijkt Diede hem aan. "Wat bedoel je?" 

"Nou gewoon, die kus was alleen maar om hem te bedanken." Eddy knippert 

met zijn ogen om zijn tranen de baas te blijven. 

"Kus? Welke kus?" 

*** 

"Eddy gaat dit weekend thuis vertellen dat hij homo is." Remco prikte een 

frietje aan zijn vork en stak het in zijn mond. 

"Echt waar?" Vera draaide zich naar Eddy. "Goed van je!", lachte ze terwijl ze 

Eddy goedkeurend op zijn schouder klopte. "Fijn dat jullie dan tegenover jouw 

ouders niet langer verstoppertje hoeven te spelen", voegde ze eraan toe. 

"Nou," reageerde Remco, "zover is het nog niet hoor. Hij gaat nog niet 

meteen zeggen dat ik zijn vriend ben." 

"Waarom niet?", wilde zijn moeder weten. 

"Ik wil mijn vader eerst een beetje aan het idee laten wennen", verklaarde 

Eddy. "Hij moet echt helemaal niks van homo's hebben en ik ben bang dat hij 

ontploft als ik hem vertel dat Remco en ik al een tijdje wat hebben." 

"Denk je niet dat hij dat zelf wel zal bedenken?", mengde Thijs zich in het 

gesprek. "Jullie trekken zoveel met elkaar op…" 
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Eddy beet op zijn lip. Remco's ouders hadden er natuurlijk geen idee van dat 

zijn ouders niet wisten dat Remco en hij elkaar überhaupt zagen. Hoe zou zijn 

vader dan op het idee moeten komen dat Remco zijn vriend was? Maar ja, dat 

kon hij natuurlijk niet tegen Remco en zijn ouders zeggen. 

"Misschien kun je maar beter alles in één keer vertellen, Eddy", opperde Vera. 

"Even door de zure appel heen bijten, dan heb je het maar gehad." 

"Dat zei ik ook al", mompelde Remco met volle mond.  

"Nee…" Eddy schudde zijn hoofd. "Geloof me, het is beter als ik het in 

etappes doe. Ik ken m'n vader." 

"Ach jongen, ik denk dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen", stelde Vera 

hem gerust. "Maar goed, je moet het doen zoals jij het wilt." Glimlachend keek 

ze Eddy aan. "Ik vind het in ieder geval heel goed dat je de eerste stap gaat 

zetten." 

Remco's vader knikte instemmend. "Ik ook", lachte hij. "Het komt wel goed, 

jongen, let maar op!" 

"En je moeder weet het immers al?", deed Remco een poging zijn vriend op 

te monteren. "Zij zal je heus wel helpen, hoor." 

"Oh ja, dat is waar ook", riep Vera uit. "Jouw moeder weet het al! Dan zou ik 

me maar helemaal niet zo druk maken. Nergens voor nodig, lijkt me…" 

Eddy keek een beetje benauwd. Hulp van zijn moeder? Zelfs al zou het zo 

zijn dat ze het wist, dan nog hoefde hij niet op haar steun te rekenen. Ze had 

nog nooit de kant van haar kinderen gekozen. Hoe vaak had hij haar niet tegen 

Diede horen zeggen dat hij niet zo dwars moest zijn en moest doen wat zijn 

vader wilde?  

Maar ja, Diede maakte het ook wel erg bont… Wat had zijn moeder dan 

moeten zeggen? Dat het niet erg was dat hij drugs gebruikte? En dat het niet erg 
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was dat hij er op school een zootje van maakte? Nee, zoals Diede zich 

gedroeg, dat kon echt niet door de beugel, dat snapte hij zelf ook wel.  

Toch had hij er een hard hoofd in dat zijn moeder zijn kant zou kiezen, 

daarvoor was ze veel te bang voor zijn vader. Remco's ouders konden dan wel 

denken dat het zo'n vaart niet zou lopen, hij wist wel beter! Zijn vader zou 

beslist uit zijn vel springen! En zijn moeder? Zij zou er waarschijnlijk alleen 

maar huilend bij staan en zeggen hoe erg ze het allemaal vond… 

Maar ja, Remco had wel gelijk, hij kon moeilijk zijn hele leven in de kast 

blijven zitten… 

"En wat zei Remco nou?", ging Thijs ineens over op een ander onderwerp. 

"Ga jij morgen een dagje meelopen in de praktijk van Sanne's vader?" 

"Hmm hmm", knikte Eddy. 

"Wat leuk", ging Remco's vader verder. "Voor de lol of wil je d'r wat mee?", 

informeerde hij belangstellend.  

"Weet niet", antwoordde Eddy zonder al te veel interesse. "Misschien…" In 

gedachten nog steeds bij zijn vader, prikte hij lusteloos in zijn friet. 

Thijs keek Remco vragend aan.  

Remco haalde zijn schouders op. "Ik dacht dat jij zei dat het je heel erg leuk 

leek om in een dierenartsenpraktijk te werken?", richtte hij zich tot Eddy. "Je was 

er zo enthousiast over…" 

"Ben ik ook," reageerde Eddy, ineens weer vrolijk. "Het lijkt me echt kei 

leuk!" 

"Nou, dan heb jij je ouders aankomend weekend misschien nog wel meer te 

vertellen", lachte Remco's vader.  

"Eerst maar eens kijken of het echt zo leuk is als ik denk", merkte Eddy op. 

Het idee om zijn vader ook nog te moeten vertellen dat hij een andere 

opleiding wilde gaan doen, trok hem niet echt aan. Nee, als hij al besloot van 
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opleiding te switchen, dan kon zijn vader dat maar beter niet weten! Verdorie, 

hij was zich behoorlijk in de nesten aan het werken… Hoe moest hij dit 

oplossen? Hij zuchtte diep. Waarom maakte zijn vader het hem ook zo 

moeilijk? Waarom mocht hij niet gewoon doen wat hij zelf wilde? Zo erg was 

dat toch niet? 

*** 

"En? Hoe was het?", wilde Remco weten toen Eddy naast hem op de 

passagiersstoel neerplofte. 

Vanochtend had hij Eddy, voor hij naar zijn werk ging, bij de praktijk van 

Sanne's vader afgezet en nu kwam hij hem weer ophalen. 

"Kei leuk man!", begon Eddy enthousiast. "Eerst mocht ik helpen bij het 

spreekuur. Mensen binnenlaten en dingen aangeven die Sanne's vader nodig 

had. Er was een poes met een ontstoken oog, die moest ik vasthouden en later 

werd er door de dierenambulance een hond met een gebroken pootje 

gebracht… Zo zielig, hij was aangereden en ik mocht zijn chip uitlezen zodat 

Jessica, de assistente van Sanne's vader, zijn baasje kon bellen. En 's middags, 

toen de dieren die geopereerd waren weer opgehaald waren, heb ik de 

dierenverblijven schoongemaakt", ratelde Eddy aan één stuk door. 

"Kalm, kalm," grinnikte Remco, "haal eerst eens even adem!" 

"Oh sorry," grijnsde Eddy. "Het was ook zo leuk!" 

"Dat heb ik in de gaten, ja", lachte Remco terwijl hij zijn auto de weg 

opdraaide.  

"Sanne's vader zei dat als ik wil, ik morgen nog wel een dagje mag komen", 

glunderde Eddy. "Hij vond dat ik het heel goed heb gedaan." 

"En? Doe je dat?", wilde Remco weten. 
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Eddy knikte. "Zeker weten! Hij zei ook dat hij me graag in de praktijk wil 

hebben als ik besluit om de opleiding voor dierenartsassistent te gaan doen." 

"Wow Eddy, gaaf man! Ga je dat doen?" 

"Het was wel erg leuk…" Er klonk een lichte aarzeling door in zijn stem. 

"Maar?", vroeg Remco terwijl hij opzij keek. 

"Mijn vader", zuchtte Eddy. "Die vindt het vast niet goed." 

"Ja maar Eddy, het gaat er toch niet om wat hij vindt? Het is jouw leven, jij 

moet toch doen wat jij leuk vindt?" 

"Ik weet het niet, Rem", aarzelt Eddy. "Ik hoor het hem nu al zeggen… Jij hebt 

meer in je mars, jongen. Dierenartsassistent is ver beneden jouw niveau", deed 

hij zijn vader na. 

Remco schoot in de lach. 

"Ja, lach maar jij, jouw ouders zijn een stuk makkelijker. Mijn vader meent 

het hoor, hij zal me beslist inwrijven dat ik lui ben omdat ik een opleiding wil 

doen die beneden mijn niveau ligt."  

"Nou en? Laat hem denken, dat is toch zijn probleem? Je bent achttien, dan 

mag je toch zeker wel zelf beslissen wat je met de rest van je leven gaat doen?" 

Eddy zuchtte. "Ergens heb je wel gelijk. Ach, eerst morgen nog een dagje 

meelopen, dan kan ik altijd nog beslissen." Hij lachte alweer.  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28 

Volkomen overdonderd staart Diede zijn broertje aan. "Oh mijn God, ik 

geloof dat ik begin te snappen waarom Hannah niks wilde zeggen! Ben jij… 

kan het zijn dat jij verliefd op die jongen bent?" 

Langzaam glijdt er een traan over Eddy's wang. Hij zucht een keer en knikt. 

"Oh Eddy… Jemig… Waarom heb je me dat niet verteld? Je weet toch wel 

hoe ik daarover denk?" 

"Daarom juist", fluistert Eddy.  

Niet begrijpend schudt Diede zijn hoofd. "Dacht je dat ik je niet zou 

helpen?" 

"Ik ben bang", antwoordt Eddy zachtjes. "Bang dat jij vindt dat ik het papa 

moet vertellen en dat durf ik niet." 

"Jemig… Eddy… En daarom besloot jij er maar een eind aan te maken?” 

Verbijsterd kijkt Diede hem aan. "En nu? Waar is die jongen? Weet hij dit?" 

Gelaten haalt Eddy zijn schouders op. "Ik heb het uitgemaakt", fluistert hij 

met trillende stem. "Het kan niet, papa vermoordt me als hij het weet." 

"Ja maar… je kunt toch niet je hele leven doen wat papa wil? Kom op, Eddy! 

Denk eens na!”, houdt Diede hem voor. 

Tranen stromen inmiddels over Eddy's wangen. "Ik dacht," snikt hij, "als ik 

me nu een tijdje gedeisd hou, laat papa me wel weer met rust. Misschien 

later…" Zijn stem slaat over. "Als hij me weer vertrouwt…" 

"Maar papa weet het toch niet?", vraagt Diede verbaasd. "Ik snap er niks 

van. Waarom vertrouwt hij je niet?" 
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"Omdat ik Remco stiekem op heb gezocht terwijl hij dat verboden had", 

bekent Eddy snikkend. "Ik heb er zo'n zootje van gemaakt, Diede. Daar valt 

alles wat jij vroeger uitgevreten hebt, bij in het niet." 

"Als je nu eerst eens vertelt wat er precies gebeurd is", stelt Diede voor. 

"Misschien kunnen we dan samen bekijken hoe we het op kunnen lossen." 

Aarzelend kijkt Eddy zijn broer aan. Zal hij open kaart spelen? Wat heeft hij 

nu nog te verliezen? Niks toch? Hij haalt een keer diep adem, veegt de tranen 

uit zijn ogen en begint te vertellen.  

Hij vertelt hoe hij Remco leerde kennen, hoe hij op slag verliefd op hem werd 

en hoe hij hem stiekem op is blijven zoeken terwijl zijn vader hem dat verboden 

had. Zo goed en zo kwaad als hij kan, legt hij zijn broer uit dat hij Remco 

weliswaar heeft verteld hoe zijn vader over homo's denkt en dat hij daarom niet 

uit de kast durft te komen, maar dat hij hem nooit heeft verteld dat zijn vader 

het überhaupt niet goed vindt dat hij met hem omgaat. Hij vertelt Diede dat hij 

bang is dat Remco niet zal begrijpen dat hij echt niet tegen zijn vader in durft te 

gaan om het voor hem op te nemen of voor zichzelf op te komen en dat hij 

daarom maar net deed alsof zijn ouders wisten waar hij was. 

"Oh Eddy", fluistert Diede. "Dat komt door wat er met mij is gebeurd, of 

niet?" 

Eddy knikt. "Ik ben zo bang dat papa net zo over mij gaat denken als over 

jou. Ik weet zeker dat er vreselijke ruzies van gaan komen en dat wil ik niet", 

fluistert hij met trillende stem. "Dat kan ik mama toch ook niet aandoen?", 

voegt hij er zachtjes aan toe. 

Diede antwoordt niet, zijn gedachten dwalen af naar vroeger. Hij ziet zijn 

moeder weer voor zich, hoe ze met tranen in haar ogen toekeek… Diep in zijn 

hart neemt hij het haar nog steeds kwalijk dat ze het nooit voor hem opnam. 

"Diede?", vraagt Eddy als zijn broer niet reageert. "Zeg eens wat?" 
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"Huh? Oh… eh… sorry… Ja, nee, natuurlijk niet!", reageert Diede enigszins 

verstrooid.  

"Hij is zo lief, Diede!", lacht Eddy verlegen. "Ik weet zeker dat je het snapt 

als je hem zou kennen." 

"Maar waarom heb je het dan uitgemaakt?", vraagt Diede verbaasd. 

"Dat was ik ook niet van plan, maar ik kon niet anders", zucht Eddy 

verdrietig. 

Geruststellend streelt Diede zijn arm. "Papa hoeft het toch niet te weten, 

Eddy? Als jij het niet wil vertellen, is dat je goed recht hoor! Je bent volwassen, 

je woont op jezelf…" 

Eddy schudt zijn hoofd. "Dat gaat niet meer. Papa weet dat Remco homo is", 

antwoordt hij timide. "Blijkbaar had hij dat al in de gaten toen hij die ene keer 

bij ons thuis was. Blijkbaar was dat de reden waarom hij niet wilde dat ik met 

hem omging. Net als vroeger bij jou, met Peter… Papa was zo kwaad toen hij 

ontdekte dat ik Remco, achter zijn rug om, op had gezocht en toen durfde ik 

niet meer te zeggen dat ik ook…" 

"Wel verdomme!", valt Diede hem in de rede. "Hij heeft je toch niet 

aangeraakt, hè? Als die lul jou wat aangedaan heeft, maak ik hem af!", briest hij 

woedend. 

"Nee, nee," sust Eddy hem snel, "hij heeft niks gedaan, daar kreeg hij de 

kans niet voor. Toen lag ik al in het ziekenhuis…" Opnieuw glijdt er een traan 

over zijn wang. 

*** 

"Oké, ik ga het doen." Resoluut hakte Eddy de knoop door. "Je hebt helemaal 

gelijk, het gaat mijn vader niks aan welke opleiding ik doe." 
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Ze zaten dicht naast elkaar op Remco's bed, over de brochure van het ROC 

gebogen. Eddy had gisteren nog een dag in de praktijk van Sanne's vader 

meegelopen en was alleen maar enthousiaster geworden. Hij wist het zeker, dit 

was wat hij wilde! Sanne's vader had hem een leer-werkplek aangeboden en 

dat had hem definitief over de streep getrokken.  

"Goed zo! Kies voor jezelf, het is jouw toekomst." Remco grijnsde breeduit. 

"Komt mooi uit dat je dit weekend naar huis gaat, kun je het meteen aan je 

ouders vertellen." 

Eddy's gezicht betrok. "Dat wordt wel een heel heftig weekend dan", aarzelde 

hij. "Vertellen dat ik homo ben en dan ook nog eens meteen vertellen dat ik een 

andere opleiding ga doen… Ik weet niet hoor", reageerde hij hoofdschuddend. 

"Je vader eet je heus niet op, hoor", probeerde Remco hem gerust te stellen. 

"Als je bij je ouders net zo enthousiast bent over die opleiding als hier, snapt hij 

vast wel dat je dit echt wil!" 

"Denk je?" Onzeker keek Eddy zijn vriend aan. 

"Hmm, hmm", beaamde Remco volmondig. "Als ik jou was, zou ik ook gelijk 

vertellen dat je al een tijdje een vriend hebt, dan ben je in één keer van alles 

af", moedigde hij Eddy aan. 

"Maar wat als ik gelijk heb? Wat als mijn vader wel laaiend wordt?", piepte 

Eddy benauwd. 

"Waarom ben jij toch zo bang voor je vader?", viel Remco geïrriteerd uit. 

"Wat wil je nou, man? De rest van je leven verstoppertje spelen? Als je maar 

weet dat ik daar geen zin in heb, hoor! Ik zie het echt niet zitten om tegenover 

jouw familie en vrienden altijd te moeten doen alsof we alleen maar bevriend 

zijn. Als dat is wat jij wilt, dan doe je dat maar zonder mij!" 

Eddy schrok, had hij dat goed gehoord? Zei Remco nu dat hij niet verder 

wilde als hij het thuis niet vertelde? Remco had makkelijk praten, hij had thuis 
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alle vrijheid. Hij mocht het dan wel een goed idee vinden om uit de kast te 

komen, zelf dacht hij daar heel anders over! 

Maar ja, Remco had wel een punt natuurlijk. Hij kon tegenover zijn ouders 

en vrienden moeilijk zijn hele leven doen alsof hij hetero was. Zijn vader zou 

zich op een gegeven moment echt wel eens af gaan vragen waarom hij nooit 

een vriendin had en zijn moeder zou beslist niet opgeven voor hij zijn 

vermeende vriendin aan haar had voorgesteld. Hoewel… Hij zou natuurlijk 

kunnen zeggen dat hij het uitgemaakt had. Zou ze dat geloven? Misschien 

wel…  

Meteen drukte hij de gedachte weer weg. Nee, dat was geen optie. Remco 

had gelijk, dit kon zo niet langer doorgaan. Hij zuchtte. Er zat niks anders op, 

hij moest het zijn ouders wel vertellen als hij Remco niet kwijt wilde. 

"Oké dan", zwichtte hij uiteindelijk. "Ik ga het dit weekend vertellen."  

"Yes!", grijnsde Remco. "Hoef ik me eindelijk niet meer te verstoppen en kan 

ik jouw vrienden ook eens leren kennen. Misschien kunnen we over een tijdje 

dan wel gaan samenwonen", stelde hij opgewonden voor. 

"Doe eens kalm, man!", reageerde Eddy gespannen. "Laat me nu eerst thuis 

alles maar eens vertellen, dan zien we daarna wel verder." 

*** 

"Hoe laat zal ik zondag bij je zijn?", vroeg Remco terwijl hij met zijn rug 

tegen één van de reclamezuilen op het perron leunde. Hij had zijn armen om 

Eddy's middel geslagen en hield hem dicht tegen zich aan. 

Vanochtend waren ze samen naar het ROC geweest om Eddy aan te melden 

voor de opleiding dierenartsassistent. Toen dat geregeld was, had Eddy Sanne's 

vader gebeld om hem het goede nieuws te vertellen. Hij had met hem 
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afgesproken dat hij over twee weken zou beginnen. En nu stonden ze op het 

station te wachten op Eddy's trein. 

"Eén uur?", stelde Eddy voor. "Dan kan ik 's ochtends nog rustig met mijn 

ouders brunchen en hebben wij de rest van de dag lekker samen." Glimlachend 

legde hij een hand achter Remco's nek, trok zijn hoofd naar zich toe en kuste 

hem.  

Remco trok Eddy nog dichter tegen zich aan en kuste hem vol overgave 

terug. Even verdween de wereld om hen heen, tot het geluid van de naderende 

trein hen terug naar de realiteit bracht en hen dwong elkaar los te laten. 

"Bellen als er iets is, hè?", drukte Remco Eddy op het hart toen hij aanstalten 

maakte om in te stappen. "Ik kom je meteen halen als het moet", voegde hij 

eraan toe. 

"Maak je niet druk, het komt wel goed", reageerde Eddy alsof er niks aan de 

hand was. Hij gaf Remco een laatste kus, stapte in en zocht een plaatsje bij het 

raam.  

Terwijl de trein langzaam begon te rijden, zwaaide hij vrolijk lachend naar 

Remco die hem op het perron na stond te kijken. Maar tegen de tijd dat de trein 

het station uitreed, hadden de lachrimpels rond zijn ogen en mond 

plaatsgemaakt voor denkrimpels in zijn voorhoofd. Nu hij niet langer hoefde te 

doen alsof er niks aan de hand was, kon hij het onrustige gevoel in zijn lijf niet 

meer onderdrukken.  

Aan de ene kant was hij trots op zichzelf omdat hij had besloten een 

opleiding te gaan doen die hij echt leuk vond. Aan de andere kant zag hij er als 

een berg tegenop het zijn vader te moeten vertellen. Vooral omdat hij hem ook 

moest vertellen dat hij verliefd op Remco was. Zijn vader zou uit zijn vel 

springen als hij dat hoorde, dat wist hij zeker! Was het niet omdat hij homo 

was, dan was het wel omdat hij Remco, ondanks dat hij het hem verboden had, 
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toch was blijven zien. Hij zou niet alleen boos op hem zijn, hij zou zwaar 

teleurgesteld in hem zijn omdat hij zijn vertrouwen beschaamd had… 

Eddy beet op zijn lip. Wat zou hij nu graag wat meer op zijn broer willen 

lijken! Die had schijt aan zijn vader, die deed gewoon waar hij zin in had. 

Maar ja, zo was hij nu eenmaal niet… 

Misschien moest hij zijn vader eerst maar eens vertellen dat hij een andere 

opleiding ging doen. Wie weet viel zijn reactie wel mee, vond hij het goed van 

hem dat hij een duidelijke beroepskeuze had gemaakt. En zo niet, dan kon hij 

altijd nog beslissen of hij dit weekend wel of niet uit de kast wilde komen.  

Zou Remco dat begrijpen? Of meende hij wat hij gezegd had?  

De schrik sloeg Eddy om het hart! Wat als Remco het uit zou maken als hij 

thuis niks zou vertellen? Dat wilde hij niet… Misschien kon hij dan maar beter 

zeggen dat hij het thuis wel verteld had maar dat zijn vader niks meer met hem 

te maken wilde hebben. 

Ineens klaarde zijn gezicht op. Dat was het, zo moest hij het spelen! Gewoon 

zeggen dat hij het verteld had en dat zijn vader hem eruit gegooid had… 

Opgelucht haalde hij adem. 

*** 

Langzaam slenterde Remco terug naar zijn auto. Zijn gedachten waren bij 

Eddy. Jammer dat hij niet wat zelfverzekerder was. Maar goed, hij ging het toch 

maar doen!  

Hij glimlachte, nog een paar dagen, dan zouden ze elkaar weer zien. En dan 

was er niks meer wat een relatie in de weg stond… 
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*** 

"Pap?" Ongerust nam Eddy zijn telefoon op toen hij zijn vader's naam in de 

display zag staan. 

Het was inmiddels bijna negen uur 's avonds. Nadat hij thuis was gekomen, 

had hij zijn PC opgestart en was gaan gamen om niet telkens aan het weekend 

te hoeven denken. Maar hoe hij zijn best ook deed zijn aandacht bij het spel te 

houden, telkens weer spookte zijn vader door zijn hoofd. En nu belde hij 

ineens… 

"Alles goed? Er is toch niks gebeurd, hè?", vroeg Eddy gespannen. 

"Misschien kun jij dat beter vertellen", reageerde zijn vader op ijzige toon. 

"Hoezo?", vroeg Eddy niet begrijpend. "Wat moet ik vertellen?" Een akelig 

voorgevoel bekroop hem. 

"Draai er niet omheen, jongen", hoorde hij zijn vader op barse toon zeggen. 

"Je weet dondersgoed wat ik bedoel!" 

"Huh? Wat?", stamelde Eddy. De zenuwen gierden ineens door zijn lijf.  

"Ik was vanavond in de stad," ging zijn vader onverstoorbaar verder, "en raad 

eens wie ik daar tegenkwam?" 

Eddy kreunde. Dit voorspelde niet veel goeds… 

"Ton", hoorde hij zijn vader zeggen. 

"Oh shit", stootte Eddy geschrokken uit. Angstzweet stond plotseling op zijn 

rug. 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"Ik heb er zo'n zootje van gemaakt", snikt Eddy opnieuw. 

"Rustig maar, het komt wel weer goed", kalmeert Diede zijn broertje en ook 

zichzelf. 

"Hoe dan?", snottert Eddy terwijl hij zijn broer met betraande ogen aankijkt. 

"Ik ben Remco kwijt, papa is vreselijk teleurgesteld in me en vertrouwt me niet 

meer, mama is doodsbang dat ik mezelf nog een keer wat aan doe… En dan 

weten ze nog niet eens dat ik met m'n studie wilde stoppen", komt er zachtjes 

achteraan. 

Diede spert zijn ogen open. "Wat? Jij? Met je studie stoppen? Waarom dat 

dan? Jij kan zo goed leren! Dat snap ik even niet…" Stomverbaasd kijkt hij zijn 

broertje aan. 

"Ik wil helemaal niet studeren, ik wil gewoon werken en leren. Remco zei dat 

ik voor mezelf moest kiezen. Het is mijn toekomst, zei hij. En toen heb ik me 

over laten halen." Hij zucht gelaten. 

Diede grinnikt. "Sorry Eddy, maar die Remco heeft wel gelijk. Het is jouw 

leven, jouw toekomst, niet dat van papa." 

Wezenloos staart Eddy naar zijn broer. Tranen druppen op het kussen. 

"Hé!", probeert Diede hem op te beuren. "Kom op man, we lossen het 

samen wel op, oké? Ik help je." Hij wrijft zijn broertje geruststellend over zijn 

schouder. "En Merel ook", voegt hij eraan toe. 

Eddy schudt zijn hoofd. "Nee," zegt hij beslist, terwijl hij zijn tranen 

wegveegt. "Dat hoeft niet, ik heb het al opgelost. Ik ga gewoon studeren. Papa 

heeft gelijk, ik had naar hem moeten luisteren. Remco heeft een slechte invloed 
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op mij. Als ik hem niet had leren kennen, was er niks aan de hand geweest, dan 

had ik gewoon gedaan wat papa van me verwachtte." 

Diede kreunt. "Eddy! Hoor je wel wat je zegt?" Met moeite weet hij de 

woede, die opnieuw in hem opkomt, te onderdrukken. "Je hebt toch niks 

verkeerd gedaan?" Vol ongeloof kijkt hij zijn broertje aan. "Het enige wat je 

wilt, is jezelf zijn. Dat ga je toch niet aan de kant zetten, alleen maar om papa 

tevreden te houden?"  

Langzaam begint tot hem door te dringen dat Eddy, die vroeger thuis overal 

zo makkelijk doorheen leek te rollen, blijkbaar nooit iets anders heeft gedaan 

dan zichzelf wegcijferen uit angst voor zijn vader. Brave Eddy die nooit iets 

verkeerd deed, verwende Eddy die alles mocht…  

Nee, Eddy die op eieren liep om te zorgen dat hij niets deed wat zijn vader 

niet goed vond, die nooit iets vroeg waarvan hij wist dat het niet mocht en die 

er alles aan deed te voorkomen dat zijn vader een reden zou hebben hem net 

zo te behandelen als zijn broer!  

Tot hij verliefd werd, op een jongen welteverstaan. Geen wonder dat hij niks 

gezegd heeft en gewoon stiekem zijn gang is gegaan! Hij weet natuurlijk 

dondersgoed hoe zijn vader over homo's denkt… 

"Het is te laat, Diede", zegt Eddy zachtjes terwijl hij zijn hoofd schudt. 

"Remco wil niet verder als ik thuis niet vertel dat ik homo ben." 

"Heeft hij dat gezegd?" 

Eddy knikt. "Hij ziet het niet zitten om zijn hele leven verstoppertje te moeten 

spelen." 

"Maar jij hebt hem niet verteld waarom je niet uit de kast durft te komen", 

reageert Diede meteen. "Ik bedoel, hij weet niet waarom jij zo bang voor papa 

bent, toch?" 
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Eddy schudt zijn hoofd. "Nee", fluistert hij timide. "Remco denkt dat het wel 

mee zal vallen, dat papa wel bij zal draaien. Hij snapt het gewoon niet", zucht 

hij. 

"Denk je dan niet dat hij op z'n minst moet weten wat er precies aan de 

hand is? Misschien begrijpt hij het dan wel en is hij best bereid er rekening mee 

te houden." 

"Denk je?" Hoopvol kijkt Eddy zijn broer aan. 

"Bel hem nou maar op! Vraag hem hierheen te komen en vertel hem alles", 

moedigt Diede hem aan. "Wat heb je te verliezen? Als je niks doet, ben je hem 

sowieso kwijt." 

"En papa dan? Als papa ontdekt dat ik weer contact met Remco heb…", 

jammert Eddy angstig. 

"Wat wil je dan, Eddy? Remco nooit meer zien? Wil je dat echt? Denk na, 

jongen, als je nu niet voor jezelf opkomt, wanneer dan wel? Of wil je je hele 

leven blijven doen wat papa van je verwacht? Wie is er nou belangrijker? Papa 

of Remco?" Gespannen kijkt Diede zijn broertje aan. 

"Je hebt gelijk", geeft Eddy toe. Hij pakt zijn telefoon van het nachtkastje. "Ik 

hoop maar dat hij het begrijpt en niet boos is…" 

*** 

Al meer dan twee uur staat Remco op de parkeerplaats voor Eddy's flat te 

wachten. Gespannen houdt hij de omgeving in de gaten. Hoe meer tijd 

verstrijkt, hoe meer hij overtuigd raakt dat Eddy niet komt. Plotseling schrikt hij 

op van het geluid van zijn telefoon. 

 "Eddy?", vraagt hij aarzelend als hij opneemt. "Ben jij het?" 

"Remco", hoort hij Eddy zeggen. 
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"Eddy! Is alles goed met je? Wat is er gebeurd? Waar ben je?" Op van de 

zenuwen vuurt Remco de ene vraag na de andere op hem af. 

"Bij m'n broer en nee, alles is niet goed", klinkt het zachtjes aan de andere 

kant van de lijn. "Ik moet met je praten, Rem. Kan je hierheen komen?" 

*** 

"Dus nog één keer, wat heb je mij te vertellen?", herhaalde zijn vader op 

barse toon. 

Eddy's hart bonkte in zijn keel. "Niks", was het enige dat hij uit wist te 

brengen. 

"Denk jij nou dat ik gek ben?", ging zijn vader ongeduldig verder. "Wat 

verberg jij voor mij? Waar ben jij geweest? Nou? Komt er nog wat van? Ik heb 

niet de hele avond de tijd!"  

"Gaat je niks aan", gooide Eddy er ineens uit. "Ik ben geen klein kind meer! 

Bemoei je met je eigen zaken en laat me met rust!"  

"Wát zeg jij?", klonk het aan de andere kant van de lijn. "Nou moet het niet 

gekker worden!" Hij klonk oprecht verbaasd. "Jij liegt mij voor en dan zou ik 

me er niet mee mogen bemoeien? Ik vraag het je nog één keer Eddy, wáár was 

jij?" 

"Wat maakt het uit waar ik was?", reageerde Eddy opstandig. "Als ik het had 

willen vertellen, had ik dat wel gedaan." 

"Dus je hebt wel iets te verbergen", concludeerde zijn vader triomfantelijk. 

"Ik wist het wel! Nou, zeg op! Waar was jij? Wat heb je gedaan?", drong hij aan. 

"Ach man, hou op", snauwde Eddy. "Als ik het je vertel, word je toch alleen 

maar boos!" 
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"Zeg jongeman, let jij eens op de toon die je tegen mij aanslaat! Ik ben je 

vader, niet één van je vrienden", zei zijn vader streng. 

"Het is toch zeker zo?", reageerde Eddy verontwaardigd. "Als jou iets niet 

aanstaat, begin je meteen te schelden en verbied je het! Vind je het gek dat ik 

dan maar niks zeg?" 

Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn. "Oké", bond zijn vader in. 

"Ik weet het goed gemaakt. Jij vertelt mij waar je was en ik beloof je dat ik niet 

boos word." 

Eddy aarzelde. "Echt niet?", vroeg hij, verbaasd over zijn vader's plotselinge 

omslag. 

"Hé, als jij niks verkeerds hebt gedaan, waarom zou ik dan boos worden?", 

reageerde zijn vader laconiek. 

Eddy twijfelde. "Als ik nou met iemand om zou willen gaan die jij niet ziet 

zitten," begon hij voorzichtig, "en ik zou dat gewoon vertellen… Zou je me dan 

laten gaan?" 

"Natuurlijk", antwoordde zijn vader. "Je bent achttien, Eddy. Waarom denk je 

dat ik je op kamers heb laten gaan? Jongen, ik ken jou toch? Jij bent oud en wijs 

genoeg om zelf te bepalen met wie je omgaat en wat je doet. Ik zal het er vast 

niet altijd mee eens zijn, maar daarom hoef jij nog geen dingen voor mij te 

verbergen!" 

Eddy dacht na. Meende hij dat nou? Had hij zich dan helemaal voor niks 

zo'n zorgen gemaakt?  

"Oké dan," begon hij aarzelend, "ik was bij Remco." 

"Remco?", herhaalde zijn vader, duidelijk geschrokken. "Die jongen die jij 

een keer bij ons thuis hebt uitgenodigd?" 

"Die ja", lachte Eddy opgelucht omdat hij het eindelijk gezegd had. 
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"Ik dacht dat ik duidelijk was geweest toen ik zei dat ik niet wilde dat je met 

die jongen omging", reageerde zijn vader ogenschijnlijk kalm, maar met een 

dreigende ondertoon in zijn stem.  

"Zie je wel! Ik wist het wel!", riep Eddy verontwaardigd uit. "Je had me nooit 

laten gaan als ik het gezegd had. Achttien of niet, jij bepa…" 

"Je hebt gewoon gelogen!", viel zijn vader hem boos in de rede. "Nog niet 

eens alleen over waar je was, maar ook toen je zei dat je die jongen niet meer 

zou zien! Wat val jij me tegen, zeg…" 

"Wat moest ik anders?", verdedigde Eddy zichzelf. 

"Je had moeten luisteren!, wond zijn vader zich verder op. "Die jongen deugt 

niet Eddy, dat heb ik je toch duidelijk gezegd? Een lapzwans is het, een smerige 

aandachttrekker!" Hij hijgde van boosheid. 

"Dat is niet waar!", riep Eddy, zijn vriend verdedigend. 

"Oh nee?", schreeuwde zijn vader. "Heb jij niet gezien hoe hij naar je keek? 

Man, die knul kleedde je zowat met zijn ogen uit! Die jongen wil wat van jou 

Eddy, en zo ben jij niet, zo hebben wij jou niet opgevoed!" 

Geschrokken hield Eddy zijn mond. Verdomme, hij wist het! Dus toch! 

Daarom wilde hij niet dat hij met hem omging! 

"Daar schrik jij van, hè?", hoorde hij zijn vader zeggen. "Dat had jij niet 

gedacht van dat vriendje van je, hè? Die smeerlap is er alleen maar op uit om 

jou zo ver te krijgen dat je dingen met hem doet die je niet wilt!" 

"Remco heeft niks gedaan wat ik niet wilde", reageerde Eddy snel. 

"Kan me niet schelen! Ik wil niet dat je met hem omgaat, hoor je! Geloof me, 

vroeg of laat probeert hij wat. En dan? Wil jij net zo'n achterbakse smeerlap 

worden als hij? Nee toch? Nou dan!", schreeuwde Alfons woedend. "Ik breek 

zijn beide benen als ik er ooit achter kom dat hij aan je gezeten heeft!" 
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Met bonkend hart ijsbeerde Eddy door de kamer. Zijn vader wilde Remco wat 

aandoen? Hij zag hem er voor aan… No way dat hij nu nog zou vertellen hoe 

het zat! 

"Heb ik jou niet gezegd dat die jongen een verkeerde invloed op je zou 

hebben?", hoorde hij zijn vader nog steeds tekeer gaan. "Nou? Zeg eens wat! 

Heb ik gelijk gekregen, of niet? Voor jij die jongen kende, loog je nooit, Eddy. 

Nooit, zeg ik je! En moet je jezelf nu eens zien? Liegen en bedriegen doe jij, en 

dat allemaal voor die smerige jongen! Je stelt me teleur Eddy, vreselijk teleur… 

Je bent nog erger dan je broer! Die had tenminste de ballen om eerlijk te zijn 

en de consequenties te aanvaarden voor zijn gedrag. Maar jij? Jij ben te laf om 

me recht in m'n gezicht te zeggen wat je doet!", tierde hij. "Hier is het laatste 

woord nog niet over gesproken! Dit weekend moeten jij en ik maar eens een 

goed gesprek van vader tot zoon hebben!"  

Met die woorden verbrak hij de verbinding. 

Verslagen zakte Eddy op de bank neer. Een gesprek van vader tot zoon… Hij 

rilde bij de herinnering aan de vele gesprekken van vader tot zoon die zijn 

broer had gehad. Die hadden hem steevast blauwe plekken of gekneusde 

ribben opgeleverd. Verdomme, wat moest hij nu? Krampachtig probeerde hij 

grip te krijgen op zijn gedachten. 

"Kalmeer Eddy", sprak hij zichzelf toe. "Rustig. Neem een glas wijn, relax…" 

Met trillende handen schonk hij een glas in, dronk het in één keer op en 

schonk een tweede glas in.  

Een teleurstelling, had zijn vader hem genoemd. Een lafaard, een 

leugenaar… Hij kromp in elkaar en nam een flinke slok wijn. 

Wat had hij dan moeten doen? Zijn vader recht in zijn gezicht zeggen dat hij 

verliefd op Remco was? Net als zijn broer, de confrontatie aangaan?  
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Op van de zenuwen dronk hij in één teug de rest van zijn glas leeg en 

schonk het meteen weer vol. 

Hij had toch geen keuze? Zijn vader zou hem de deur hebben gewezen, net 

als zijn broer. Als hij hem van te voren tenminste niet had afgemaakt… 

Tranen prikten achter zijn ogen toen hij zich ineens herinnerde hoe hij op de 

dag dat zijn broer thuis vertrok, samen met zijn moeder, onderaan de trap had 

staan luisteren. Diede was gezakt voor zijn examen en zijn vader was razend 

geweest!  

"Gelukkig ben jij niet zoals je broer", huilde zijn moeder. Ze trok hem dicht 

tegen zich aan en sloeg haar armen liefdevol om hem. "Zorg maar dat je vader 

geen reden heeft zo boos op jou te worden", hield ze hem voor. 

En dat had hij gedaan. Jarenlang had hij zich geschikt naar zijn vader's wil. 

Want zoals zijn broer, zo wilde hij beslist niet zijn! Dat leverde alleen maar 

problemen op…  

"Ga uit mijn ogen, ik wil je hier nooit meer zien!", schreeuwde zijn vader 

boven tegen zijn broer. "Je bent mijn liefde niet waard, stuk onbenul! Een 

eigenwijze nietsnut ben je! Als jij je leven wil vergooien, moet je dat zelf maar 

weten, maar niet onder mijn dak! Voor mij besta je niet meer! Mijn huis uit, jij 

bent mijn zoon niet meer!" 

"Denk je dat ik hier nog langer wil blijven?", schreeuwde zijn broer terug. 

"Rot toch op met je achterlijke ideeën, klootzak! En blijf van me af! Als jij mij 

nog één keer aanraakt, geef ik je aan!"  

Zijn vader lachte schamper. "Denk jij werkelijk dat iemand jou gelooft? 

Iedereen weet toch wat voor een waardeloos stuk vreten jij bent? Nee, jongen, 
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als jij denkt mij zwart te kunnen maken, heb je het goed mis! Iedereen zal 

denken dat je gestoord bent, dat je onder invloed van drugs bent… Zo kennen 

ze je toch allemaal?" 

En zijn vader had gelijk gekregen, niemand geloofde Diede. Net zoals 

niemand hem zou geloven, net zoals Remco hem niet zou geloven…  

Tranen stroomden inmiddels over zijn wangen. Jarenlang had hij zijn best 

gedaan geen fouten te maken. En nu? Nog erger dan zijn broer was hij, had zijn 

vader gezegd. Zijn moeder zou er kapot van zijn als ze het zou weten. En 

Remco? Die was hij sowieso kwijt, het kon gewoon niet… 

"Oh God", kreunde hij getergd. Wanhopig goot hij zijn derde glas wijn naar 

binnen en vulde het nog een keer bij. De kamer draaide om hem heen, het 

kostte hem de grootste moeite zijn gedachten nog logisch te rangschikken. 

Driftig veegde hij de tranen uit zijn ogen.  

"What de hell", lalde hij. "Remco geloof me to nie… Wat maakut danog uit… 

Pwoost!" Hij hief zijn glas in de lucht. 

"Vock!", vloekte hij met dubbele tong toen hij het glas tegen de rand van de 

tafel kapot stootte.  

"Au! Sjit!" Met een van pijn verwrongen gezicht trok hij de scherf waaraan hij 

zich gesneden had, uit zijn pols. Gebiologeerd keek hij toe hoe het bloed op de 

grond drupte… 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30 

Nerveus parkeert Lea haar auto een stukje verderop in de straat en stapt uit. 

De afgelopen uren heeft ze flink nagedacht en uiteindelijk heeft ze een besluit 

genomen. 

"Mam", begroet Diede haar verbaasd nadat hij de deur geopend heeft. "Wat 

doe jij hier? Weet papa dit?" Hij fronst zijn wenkbrauwen. 

"Diede," zegt Lea zachtjes. "Mag ik even binnenkomen? Ik moet met jullie 

praten." 

"Eh…ja… ik weet niet", aarzelt Diede stuurs. "D'r komt zo een vriend van 

Eddy. Ik weet niet of Eddy het wel zo fijn vindt als jij er dan bent.' 

Lea knikt. "Remco zeker?" Ze kijkt haar zoon strak aan. 

"Kom je controleren?", reageert Diede, direct op zijn hoede. "Is papa er 

soms ook?" Snel steekt hij zijn hoofd om de deur en speurt de straat af.  

Lea lacht flauwtjes "Maak je geen zorgen, papa is met het koor weg, 

optreden." 

"Oké dan, kom maar even. Maar als Eddy wil dat je weggaat…" 

Lea knikt opnieuw. "Dan ga ik", vult ze hem aan. 

"Mama?" Geschrokken springt Eddy op als zijn moeder de kamer 

binnenkomt. "Wat doe jij hier?" In paniek kijkt hij zijn broer aan. 

Diede haalt zijn schouders op en gaat naast Merel zitten. 
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"Rustig maar, jongen", stelt Lea haar jongste zoon op zijn gemak. "Ik weet 

dat Remco zo komt en dan ga ik weer." 

"En dan ga je papa zeker vertellen dat hij hier is geweest?", reageert Eddy 

boos. Verdorie, waarom heeft hij zich ook door zijn broer over laten halen 

Remco te bellen?  

"Dat ga ik inderdaad", antwoordt Lea resoluut. "En ik ga hem ook vertellen 

dat hij op moet houden", voegt ze er strijdlustig aan toe.  

Verwonderd schudt Diede zijn hoofd. "Ophouden? Waarmee?" 

"Hiermee", zegt Lea terwijl ze haar zoons om beurten aankijkt. "Ik heb veel 

te lang m'n mond gehouden", zucht ze. "Jongens, ik heb vanmiddag lang 

nagedacht en een besluit genomen. Of papa dat nu leuk vindt of niet, ik vertik 

het nog langer de schijn op te houden." 

Met open mond staart Diede zijn moeder aan. "Bedoel je dat je…" 

Vastberaden knikt Lea. "Ik bedoel dat ik m'n mond niet langer houd over hoe 

hij jullie behandelt, alleen maar omdat hij zonodig tegenover zijn familie moet 

bewijzen dat hij het zoveel beter voor elkaar heeft dan zij. Het is genoeg 

geweest!" Nerveus wrijft ze in haar handen.  

Dan richt ze zich tot Eddy. "Sorry dat ik niet tegen papa in ging toen hij je 

verbood Remco te zien. Ik heb niks tegen Remco hoor, volgens mij is hij een 

hele aardige jongen", glimlacht ze. 

"Geeft niks, mam", stamelt Eddy overdonderd. "Je kon er toch niks aan 

doen?" Hij twijfelt. Zal hij haar vertellen hoe het zit tussen Remco en hem? 

Remco staat zo op de stoep, dan zal hij het voor zijn moeder toch niet meer 

verborgen kunnen houden. Hulpzoekend kijkt hij zijn broer aan. 

Diede knikt hem bemoedigend toe.  

Hij haalt diep adem. "Mam," begint hij aarzelend, "Remco en ik… nou ja… 

wij eh…" 
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"Zijn verliefd op elkaar", vult Lea hem lachend aan. "Ja, dat had ik zelf ook al 

uitgevogeld, jongen." 

Eddy kleurt tot achter zijn oren. "Maar… Hoe dan?", hakkelt hij verbaasd. 

Voor Lea de kans krijgt zijn vraag te beantwoorden, gaat de bel. 

"Daar zal je hem hebben", grinnikt Diede. "Perfecte timing, die vriend van 

jou." 

"Wacht maar, ik doe wel open," reageert Merel snel. Voor Diede er iets 

tegenin kan brengen, is Merel al onderweg naar de voordeur. 

"Oké, dan kom ik een andere keer wel terug." Lea kijkt haar jongste zoon 

aan. "Ik wil alleen maar dat je weet dat ik achter je sta. Praten doen we later 

wel, jongen." 

"Mama wacht!", reageert Eddy als zijn moeder aanstalten maakt te 

vertrekken. "Blijf alsjeblieft, ik kan je steun goed gebruiken." Smekend kijkt hij 

haar aan.  

Verbaasd blijft Lea staan. 

"Remco weet nog van niks", verklaart hij terwijl er een traan over zijn wang 

biggelt. "Ik heb het uitgemaakt nadat…" Hij slikt een keer en wrijft zijn wang 

droog. "Papa was zo teleurgesteld en ik was zo bang…" 

"Oh lieverd, kom hier…" Lea slaat haar armen om hem heen en wrijft 

troostend over zijn rug. "Het komt wel goed, jongen", fluistert ze zachtjes.  

*** 

"Hoi", begroet Merel Remco als ze de deur voor hem open doet. Ze steekt 

haar hand uit. "Merel", stelt ze zich voor. "Diede's vriendin." Nieuwsgierig kijkt 

ze hem aan. 
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"Waar is Eddy?", Opgefokt en bezorgd negeert Remco Merel's uitgestoken 

hand. "Hij zei dat hij hier is. Waar is hij? Ik moet hem echt spreken!" 

"Rustig maar", probeert Merel hem te kalmeren. "Eddy is hier, hij wacht op 

je. Kom maar", wenkt ze hem terwijl ze terugloopt naar de kamer.  

Ongeduldig loopt Remco haar achterna. "Eddy!", roept hij zodra Merel de 

kamerdeur opent. 

Snel maakt Eddy zich los van zijn moeder en draait zich om. "Remco", piept 

hij benauwd. Zijn hart gaat als een razende tekeer. Hoe zal Remco reageren? 

"Shit man… wat is er met jou?" Bezorgd wijst Remco naar Eddy's ingegipste 

pols. "Heeft je vader dat gedaan? Wat is er gebeurd?" Dan ziet hij Eddy's 

moeder staan."Waarom bent u hier? Waarom zei u dat Eddy me niet wilde 

zien?" 

"Huh? Heb jij mijn moeder gesproken?", vraagt Eddy verbaasd. 

Remco knikt. "Ik was bij je ouders thuis en jouw moeder heeft me er 

praktisch uitgesmeten. Waarom deed u dat?" Boos kijkt hij Eddy's moeder aan. 

"Ik bedoel, u weet toch wat Eddy voor me betekent? Snapte u dan niet dat ik 

doodongerust was omdat ik maar niks van hem hoorde?" 

"Rem…" Eddy legt zijn hand op Remco's arm. "Ze wist van niks", fluistert 

hij. 

"Huh? Wat bedoel je? Wat wist ze niet?"  

"Van ons…" 

"Hoezo wist ze dat niet? Je zei toch dat…" 

"Ga zitten, dan zal ik het je uitleggen", zucht Eddy gelaten. 

*** 
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"U mag naar hem toe", hoorde Alfons de dokter zeggen. "Hij ligt op kamer 

214." 

Terwijl Lea nog stond te praten met de dokter, haastte Alfons zich naar Eddy's 

kamer. Hij wilde hem beslist spreken voor zijn vrouw erbij zou zijn.  

Vanaf het moment dat het telefoontje van het ziekenhuis kwam, wist hij wat 

er aan de hand was. Het kon niet anders, Eddy had zich door die jongen laten 

verleiden! Alfons was zich kapot geschrokken! Voortdurend moest hij 

terugdenken aan het telefoongesprek met Eddy gisteravond.  

Tegenover Lea had hij wijselijk zijn mond gehouden over dat gesprek. Hij 

wist precies hoe ze zou reageren als hij haar zou hebben verteld wat hij met 

Eddy besproken had, ze zou de rest van de avond alleen maar hebben zitten 

huilen en daar had hij geen zin in… 

Eddy had ontkend dat die Remco dingen met hem had gedaan die hij niet 

wilde en hij had hem geloofd. Maar sinds het telefoontje van het ziekenhuis, 

was de betekenis van Eddy's verklaring keihard tot hem doorgedrongen. Op 

zich had Eddy niet echt gelogen, er was niks gebeurd wat hij niet wilde, 

simpelweg omdat hij zich ervan had laten overtuigen dat hij het wél wilde. 

Eddy had zich, in al zijn naïviteit, met mooie praatjes gewoon door die jongen 

laten verleiden. Dat kon niet anders!  

Dus toen hij hem er gisteravond op wees dat hij niet zo was als die jongen, 

om de eenvoudige reden dat hij hem zo niet had opgevoed, was hij zich 

natuurlijk wezenloos geschrokken, bang dat ontdekt zou worden wat hij met 

die jongen had uitgespookt! Logisch dat hij niks wilde zeggen en hem niet 

onder ogen durfde te komen, hij schaamde zich natuurlijk kapot, want hij wist 

dondersgoed hoe hij over dit soort dingen dacht. Dus wat deed die lafaard? 

Aandacht afleiden en zielig doen om zijn straf te ontlopen… Nou, daar trapte 

hij mooi niet in! 
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Verbeten klemde Alfons zijn kaken op elkaar. Hij geneerde zich dood voor 

zijn jongste zoon! Liegen en bedriegen deed hij, en dat alleen maar om met die 

jongen te kunnen rotzooien! Wat een smeerlap! Waar had hij dit aan verdiend?  

Hij hoopte maar dat hij er nog op tijd bij was om het tij te keren en Eddy in 

te laten zien dat dit echt niet kon, vóór het ziekenhuis hem met een psychiater 

zou laten praten. Want dan had je de poppen aan het dansen, daar kon je 

donder op zeggen! Als Eddy zo'n kwakzalver zou vertellen over zijn escapades 

met dat vriendje van hem, zou hij vast en zeker gestimuleerd worden ermee 

door te gaan. Zo ging dat tegenwoordig. 

Maar dat kon hij niet laten gebeuren. Zo was Eddy niet, hij had zich alleen 

maar door die jongen laten meeslepen… Nee, zo'n psychiater zou beslist meer 

kwaad doen dan goed. Vuile was kon je maar beter binnenhouden, was zijn 

mening. Problemen losten ze zelf wel op. Zijn zoon had geen psychiater nodig, 

hij had gewoon zijn vader nodig om hem weer op het juiste pad te krijgen. Dat 

was alles… 

*** 

"Eddy?" Alfons stak zijn hoofd om de deur. "Ben je wakker?" 

"Papa?" Moeizaam kwam Eddy overeind. 

"Waar ben je toch mee bezig, jongen?", ging zijn vader hoofdschuddend op 

de stoel naast het bed zitten. "Ik ben me kapot geschrokken, Eddy!" 

"Dat was niet m'n bedoeling", fluisterde Eddy timide. 

"Het was die jongen, hè?, sprak Alfons op zachte toon. "Hij heeft je ertoe 

aangezet, of niet?" 

 Apathisch staarde Eddy's voor zich uit. Zijn hart bonkte in zijn keel, het 

koude zweet brak hem uit. Hij kreeg geen woord over zijn lippen. Tranen 

welden op in zijn ogen. 
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"Jongen, je hoeft het niet langer te ontkennen. Ik snap het wel. Je schaamde 

je natuurlijk zo, dat je me niet meer onder ogen durfde te komen, of niet?" 

Alfons legde zijn hand op Eddy's schouder.  

Met vochtige ogen keek Eddy zijn vader aan en schudde zachtjes zijn hoofd. 

"Het was een ongeluk, papa", fluisterde hij "Ik was dronken en toen stootte ik 

een glas kapot…" 

"Doe nou maar niet zo zielig", reageerde Alfons geïrriteerd. "Ik heb je wel 

door, hoor." 

"Maar het was echt zo", piepte Eddy angstig. "Ik was dro…" 

"Wat denk jij nu, Eddy? Dat ik gek ben of zo?", viel zijn vader hem 

ongeduldig in de rede. "Toen het ziekenhuis belde, wist ik meteen wat er aan 

de hand was! Ontken het maar niet, jij hebt met die jongen lopen vozen, of 

niet?" Triomfantelijk keek hij Eddy aan. "Wat dacht je? Als ik m'n polsen 

doorsnijd, krijgt die ouwe wel medelijden met me? Dan wordt hij niet boos? 

Nou, mooi niet! Schijterd!", siste hij tussen zijn tanden. 

Eddy kromp in elkaar. Wanhopig probeerde hij zijn tranen de baas te blijven 

maar hij kon niet voorkomen dat zijn wangen steeds natter werden. 

"Ja, nu lig je te janken, hè? Mietje! Nee Eddy, ik spaar je niet omdat je jezelf 

het ziekenhuis in hebt geholpen. Dat is precies waar jij op gehoopt had, of 

niet?" Alfons keek hem indringend aan. "Weet je wat me nou zo tegenvalt van 

je?", ging hij verder. "Dat je niet eens de ballen hebt me recht in m'n gezicht te 

zeggen dat je fout bent geweest en dat het je spijt! Een lafaard ben je, een 

achterbakse leugenaar!" 

De woorden van zijn vader sneden door Eddy's ziel. Hij wist dat zijn vader 

gelijk had, hij had gelogen en hij was laf. Zijn vader zou hem ongenadig 

aangepakt hebben als hij eerlijk was geweest, net zolang als nodig was om hem 

'sorry' te laten zeggen en hem te laten beloven dat hij zoiets nooit meer zou 

doen. Hij wist dat hij het onderspit zou delven, dat zijn vader het onmogelijk 
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zou maken Remco te blijven zien. En hij wist wat hem te wachten stond als hij 

dan toch tegen hem in zou blijven gaan. Bovendien was Remco duidelijk 

geweest, hij had geen zin in verstoppertje spelen… Als hij dan toch niet mocht 

zijn wie hij was, wat voor zin had het dan allemaal nog? 

Hij had zich zo ellendig gevoeld gisteravond. Bang voor afwijzing door zijn 

vader, intens verdrietig omdat hij Remco miste en wist dat hij hem nooit meer 

zou zien.  

Wat er precies gebeurd was, kon hij zich niet eens herinneren, daarvoor had 

hij teveel gedronken. Het enige wat hij nog wist, was dat hij zich kapot 

geschrokken was toen de vingers van zijn linkerhand er ineens helemaal slap 

bij hingen en alles onder het bloed zat.  

Het was nooit zijn bedoeling geweest er zo'n zootje van te maken, hij wilde 

alleen maar overal vanaf zijn. Af van alle leugens waarin hij verstrikt was 

geraakt, af van alle verwachtingen waaraan hij niet kon voldoen en af van de 

teleurstelling die zijn vader zo overduidelijk liet merken. Hij wilde gewoon met 

rust gelaten worden, meer niet. En toen ineens was er bloed, heel veel bloed… 

In paniek had hij zijn arm afgebonden en 112 gebeld. 

Schuldbewust keek Eddy zijn vader aan. "Papa, alsjeblieft…Het spijt me zo… 

ik… ik doe het… nooit meer… echt niet", snikte hij zachtjes. 

"Het is goed, jongen, je hebt je door die jongen gewoon laten verleiden tot 

dingen die je anders nooit zou doen. Je bent ook zo goedgelovig en naïef, net 

je moeder", zei zijn vader, ineens vol begrip. "En dat ziet zo'n jongen, Eddy. Zo 

iemand als hij weet een jongen zoals jij er precies uit te pikken", ging hij 

geruststellend verder. "Ik snap best dat je je kapot schaamde en me niet onder 

ogen durfde te komen. Maar om dan zo zielig te doen en je polsen door te 

snijden… Je had het toch kunnen vertellen? Ik had het echt wel begrepen." 

Hoofdschuddend stond hij op. 
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"Niemand hoeft dit verder te weten, Eddy", zei hij ineens op 

samenzweerderige toon. "We zeggen gewoon dat je teveel gedronken had, dat 

je je niks herinnert. En je houdt je mond verder over die Remco, begrepen? Ik 

moet er niet aan denken dat je moeder te weten komt wat je met die knul hebt 

uitgespookt, ze zal de schande niet te boven komen!" 

Krijtwit zakte Eddy achterover, tranen stroomden ineens over zijn wangen. 

Zijn moeder… Daar had hij nog helemaal niet aan gedacht! Ze zou zich wel 

kapot geschrokken zijn van wat hij gedaan had! Als ze dan ook nog zou weten 

dat hij haar willens en weten had voorgelogen en haar in de waan had gelaten 

dat hij een vriendin had… Nee, dat kon hij haar niet aandoen. 

"Rustig maar Eddy, het is goed zo, we hebben het er niet meer over", 

probeerde zijn vader hem te kalmeren. "Je snapt nu in ieder geval dat het voor 

je eigen bestwil was toen ik je verbood met die jongen om te gaan, of niet? 

Moet je zien wat hij je heeft opgeleverd? Alleen maar problemen, toch?" 

Eddy keek op. "Je hebt gelijk", snikte hij. "Alleen maar problemen…" 

Opgelucht keek zijn vader hem aan. "Ik ben blij dat je dat inziet, zoon!" Hij 

klopte hem bemoedigend op zijn schouder. "Het komt wel weer goed, jongen. 

De tijd heelt alle wonden. Je hebt me weliswaar vreselijk teleurgesteld en mijn 

respect voor jou heeft een flinke deuk opgelopen, ik kom er wel weer overheen. 

Het zal tijd nodig hebben en je zult mijn respect terug moeten verdienen, maar 

het komt goed, dat beloof ik je." 

Met die woorden stond hij op en liep naar de deur. "Ik ga je moeder halen", 

zei hij terwijl hij de deur opende. "Fijn dat we zo'n goed gesprek hebben 

gehad", voegde hij er tevreden aan toe.  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31 

Eddy zucht eens diep. Diede knikt hem bemoedigend toe.  

"Ik heb mijn ouders nooit verteld dat ik naar jou toe ging", zegt hij timide. 

"Wat?", roept Remco verbaasd uit. "Dus jouw ouders wisten helemaal niet 

dat je bij mij was?" 

Eddy schudt zijn hoofd. "Mijn vader heeft me verboden met je om te gaan", 

biecht hij schoorvoetend op. "Ik deed het stiekem, zei tegen m'n ouders dat ik 

bij een vriend was." 

Verbouwereerd kijkt Remco hem aan. "Maar… Waarom? Heb ik wat 

verkeerds gedaan toen ik bij jullie was?" Oké, hij had natuurlijk wel de hele tijd 

naar Eddy zitten gluren. Zou zijn vader dat in de gaten hebben gehad?  

Hulpzoekend kijkt Eddy naar zijn broer. Merel zit naast hem op de 

armleuning van de stoel, haar arm om hem heen geslagen. Zachtjes streelt haar 

duim zijn schouder. 

"Mijn vader heeft nogal de neiging voor ons te bepalen met wie we omgaan", 

beantwoordt Diede Remco's vraag sarcastisch. "Dat flikte hij mij vroeger ook 

constant. Alleen ik trok me er geen reet van aan, ik deed gewoon waar ik zin in 

had", voegt hij er veelbetekenend aan toe. 

Remco's ogen flitsen van Eddy naar Diede en weer terug. "Dus ik was niet 

goed genoeg?", vraagt hij spottend terwijl hij Eddy aankijkt. "Wat een lul, zeg!", 

gooit hij er verontwaardigd achteraan.  

"Vertel mij wat!", valt Diede boos uit terwijl hij naar het puntje van zijn stoel 

schuift. Onmiddellijk voelt hij Merel's hand in zijn schouder knijpen en laat hij 

zich weer achterover zakken.  
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"Maar waarom heb je dat niet gewoon tegen me gezegd?", gaat Remco 

verbaasd verder. 

Eddy haalt zijn schouders op. "Ik durfde niet", zegt hij zachtjes. 

"Je durfde niet?", herhaalt Remco niet begrijpend. "Hoezo, durfde je niet?" 

Hij begint zich op te winden. "Man, ik bijt toch niet? Ben je bang voor mij, of 

zo?" 

"Nee… nee", haast Eddy zich te zeggen. 

"Wat dan?" Niet begrijpend kijkt hij Eddy aan. "Nou? Zeg eens wat?", dringt 

hij ongeduldig aan als Eddy geen antwoord geeft. "Was je bang dat ik dan niet 

bij je zou willen blijven slapen? Omdat je pappie en mammie het niet wisten? 

Godverdomme Eddy, je deed alsof je moeder het wist!" schreeuwt hij ineens. 

"Je loog gewoon tegen me!" 

Eddy krimpt in elkaar onder Remco's woorden. 

Handenwringend kijkt Lea toe. "Jongens", zegt ze sussend, in een poging de 

gemoederen een beetje te bedaren. 

Maar in plaats van te kalmeren, doet Remco er nog een schepje bovenop. 

"Waarom heb je die lul niet gewoon gezegd dat hij de pot op kon?", roept hij 

boos. "Dat hij niet bepaalt met wie jij omgaat? Of schaam je je soms voor mij?", 

smijt hij Eddy verontwaardigd voor de voeten. 

Geschrokken door Remco's felle uitval, duikt Eddy weg in de hoek van de 

bank. Tranen wellen op in zijn ogen. 

"Hé!", roept Merel Remco tot de orde. "Hou eens op jij! Denk je niet dat hij 

dat allang gedaan zou hebben als hij had gekund?" 

"Precies!", knikt Eddy, driftig in zijn ogen wrijvend om zijn tranen de baas te 

blijven. "Hoe vaak heb ik je niet gezegd dat m'n vader me wat zou doen als hij 

zou weten dat ik homo ben? En wat deed jij dan?" Boos kijkt hij Remco aan. 

"Zeggen dat het wel mee zou vallen en me voorhouden dat ik voor mezelf op 
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moest komen! Snap je dan niet dat ik dat niet kon?", huilt hij van pure 

wanhoop. 

"Rustig nou maar, jongen", sust zijn moeder. Geruststellend wrijft ze over zijn 

arm. 

"Nee!", brult Eddy, helemaal overstuur. Geïrriteerd duwt hij zijn moeder's 

hand weg en komt overeind. "Nou luisteren jullie eens een keer naar mij!" 

Huilend gooit hij eruit dat hij dacht dat het maar voor een paar weken zou 

zijn en dat hij van plan was Remco te zeggen dat zijn vader hem woedend de 

deur had gewezen toen hij uit de kast kwam. "Ik kon het echt niet, Rem… Ik 

was zo bang", snikt hij terwijl hij Remco smekend aankijkt. 

"Dus jij was van plan gewoon te blijven liegen?", IJzig kalm kijkt Remco hem 

aan. "En waarom heb je dan niks van je laten horen? Waarom was jij 

vanmiddag dan niet gewoon thuis? Nou? Waarom heb je mij Goddomme zo in 

ongerustheid laten zitten?", windt hij zich op. "Klootzak die je bent!" Woedend 

staat hij op en banjert door de kamer. 

"Omdat mijn vader het heeft ontdekt, nou goed!", gilt Eddy hem achterna. 

"Hij belde me donderdagavond op en heeft het me ontfutseld, als je het wilt 

weten!", huilt hij met gierende uithalen. "Hij dreigde je wat aan te doen!" 

Snikkend duikt hij opnieuw in de hoek van de bank. "En toen zei hij dat we het 

er van het weekend wel verder over zouden hebben…" 

Stomverbaasd staat Remco stil en draait zich om. "Jouw vader heeft mij 

bedreigd?" Met open mond staart hij Eddy aan. "Was dat waarom je geen 

contact meer opnam en het uitmaakte? Omdat je bang was dat je vader me dan 

zou vinden?" Ongelovig kijkt hij hem aan. 

Lea trekt wit weg. "Oh mijn God,' fluistert ze, "dit is niet waar…" Vertwijfeld 

schudt ze haar hoofd. 
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"De klootzak!", sist Diede woedend. "Net als vroeger met mij… Als ik hem 

toch in mijn vingers krijg…" Grimmig balt hij zijn handen tot vuisten en springt 

op.  

"Hou op allemaal!", krijst Eddy, helemaal hysterisch.  

"Diede!", roept Merel bestraffend terwijl ze hem tegenhoudt. "Kalm…" 

"Ja maar", begint Diede. Maar dan laat hij zich weer achterover zakken. 

"Oké, je hebt gelijk", zucht hij gelaten.  

"Ik was zo bang", snikt Eddy. "Snappen jullie dat nou niet?" Radeloos kijkt hij 

hen aan. 

"Jongen toch…" Zijn moeder komt naast hem zitten en streelt hem troostend 

over zijn rug. "Rustig maar", sust ze.  

"Ik kon geen kant meer op", huilt hij zachtjes. "En toen… Nou ja… ik had 

nog wijn staan van het weekend. Ik dacht… om een beetje rustig te worden…" 

Driftig veegt hij de tranen uit zijn ogen en haalt zijn neus op. "En toen stootte ik 

het glas kapot en… en toen sneed ik… in m'n pols…," stamelt hij terwijl zijn 

ogen opnieuw vochtig worden. "En toen heb ik dat stuk glas uit die snee 

gehaald en in m'n andere pols gestoken", huilt hij ineens weer met gierende 

uithalen. 

"Heb jij… Oh shit… dat meen je niet", stamelt Remco, volkomen van de 

kaart. "Oh God, Eddy…" Verslagen zakt hij voor hem op de grond. "Ik wist 

echt niet dat je zo bang was", fluistert hij met trillende stem. "Ik… het…het is 

nooit mijn bedoeling geweest je zo onder druk te zetten… Echt niet", brengt hij 

met moeite uit. "Het spijt me zo… Ik hou toch van je?" 

Met betraande ogen kijkt Eddy hem aan. "Meen je dat?", snottert hij 

verbaasd. "Ik bedoel, wil je nog steeds met mij verder dan?" Al die tijd dacht hij 
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zeker te weten dat Remco hem nooit meer zou willen zien. Net als zijn vader, 

omdat hij niet aan zijn verwachtingen kon voldoen, omdat hij gelogen had… 

Remco knikt. "Wat denk jij dan? Dat ik jou opgeef omdat je vader een lul is?" 

Een waterig lachje verschijnt op Eddy's gezicht. "Oh Rem, wat ben ik blij dat 

je dat zegt!", zucht hij opgelucht. "Ik wil je helemaal niet kwijt, maar jij zei dat 

je niet verder wilde als ik… Nou ja," hakkelt hij, "ik dacht…" 

"Lieve schat, niet meer denken", onderbreekt Remco hem geruststellend. 

Liefdevol legt hij zijn hand tegen Eddy's wang, buigt zich naar hem toe en kust 

de tranen van zijn gezicht. 

*** 

Verdrietig lag Eddy met zijn rug naar de deur op zijn zij. Nog maar een paar 

uur geleden leek alles zo mooi. Hij had het zo goed overdacht, hij zou Remco 

vertellen dat zijn vader niks meer met hem te maken wilde hebben zodat 

Remco op zou houden met te pushen. Zolang hij maar zorgde dat zijn vader er 

geen lucht van kreeg, konden ze elkaar zien zo vaak ze wilden. Het enige wat 

hij moest doen, was zorgen dat Remco niet merkte dat hij af en toe naar zijn 

ouders ging. Maar ja, dat was niet zo moeilijk, Remco had op vrijdag altijd 

koopavond en zaterdags moest hij de hele dag werken. Dus als hij op vrijdag 

naar zijn ouders zou gaan en zaterdag op tijd weer thuis zou zijn, kraaide er 

geen haan naar.  

Hij was zo tevreden geweest met die oplossing, hoe kon de wereld er dan in 

een paar uur tijd ineens zo anders uitzien? De vochtige plek op zijn kussen 

werd langzaam groter. Het lukte hem niet zijn tranen te stoppen.  

Zachtjes wreef een hand over zijn schouder. "Eddy, jongen", hoorde hij zijn 

moeder snikken. "Wat is er toch gebeurd?" 
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Langzaam draaide hij zich om. "Mam", bracht hij moeizaam uit. 

"Och, lieverd…" Lea boog zich over hem heen en trok hem voorzichtig tegen 

zich aan. "Jongen toch," huilde ze, "wat heb je nou gedaan?" 

Troostend sloeg Eddy zijn rechterarm om haar heen en wreef zachtjes over 

haar rug. Vanaf het voeteneind van het bed keek Alfons zijn zoon strak aan. 

"Ik weet het niet, mama", snotterde Eddy. "Ik had… teveel… gedronken…" 

Zijn moeder kwam overeind. "Gedronken?" Verbaasd wreef ze haar tranen uit 

haar ogen. "Hoe kan jij nou…" 

"Het was die jongen, natuurlijk", onderbrak Alfons zijn vrouw brommend. 

"Waarom heeft hij die knul anders stiekem opgezocht? Het zou me niet 

verbazen dat hij ook drugs heeft gebruikt. Als je het mij vraagt, is hij hard op 

weg net zo te eindigen als zijn broer!" 

"Alfons!" Bestraffend keek Lea haar man aan. "Maak het nou niet nog 

moeilijker voor hem", nam ze het voor Eddy op terwijl ze haar neus snoot. "Het 

is al erg genoeg, zo."  

"Het is toch zeker zo, Lea? Kijk nou hoe hij daar bij ligt? Dat gebeurt toch 

niet zomaar?", ging Alfons gewoon door. 

Lea negeerde haar man en richtte zich weer tot Eddy. "Eddy, lieverd, je kunt 

ons toch wel vertellen wat er is gebeurd?", probeerde ze hem aan het praten te 

krijgen. "Jongen, je hebt ons zo laten schrikken." Opnieuw begon ze te snikken. 

"Ik weet het echt niet meer, mama", snotterde Eddy met haar mee. "Ik… ik…" 

Door zijn tranen heen keek hij zijn moeder aan.  

"Zie je nou wat je je moeder hebt aangedaan?", bromde zijn vader nors. "En 

dat allemaal omdat je zonodig met die jongen om moest gaan! Daar kon niks 

goeds van komen, dat zag ik meteen al. Maar luisteren naar je vader, ho maar! 

Nee, eigenwijs zijn, denken dat je het beter weet… En moet je jezelf nu eens 

zien!" 
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"Het spijt me zo, pap", snikte Eddy terwijl de tranen over zijn wangen 

stroomden. 

"Zo, tijd om te gaan", zei de verpleegkundige tegen zijn ouders toen ze 

Eddy's kamer binnenkwam. "En jij krijgt van mij een pilletje zodat je een beetje 

kunt slapen", richtte ze zich tot Eddy. "Morgenochtend word je geopereerd, dan 

gaan ze je pezen hechten en in de loop van de dag komt er iemand langs om 

met je te praten." 

Eddy knikte terwijl hij het pilletje in zijn mond stopte en zijn tranen 

wegveegde. Onopvallend gluurde hij naar zijn vader die nog steeds aan het 

voeteneinde van zijn bed stond. Hij zag wel hoe hij hem nog steeds strak 

aankeek en kon wel raden wat er in hem omging…  

Nou, hij hoefde zich geen zorgen te maken, Remco was definitief voorbij! 

Nog even los van het feit dat zijn vader hem geen kans zou geven contact met 

hem te hebben, durfde hij hem sowieso niet meer onder ogen te komen. Hoe 

moest hij hem in vredesnaam uitleggen wat er gebeurd was? Remco zou hem, 

net als zijn vader, verachten omdat hij zo'n slapjanus was en omdat hij hem 

voorgelogen had. Bovendien had Remco gezegd dat hij geen zin had 

verstoppertje te spelen. Nou, verstoppertje spelen zou het wel worden als ze 

elkaar nu nog zouden blijven zien. Want als zijn vader er ooit achter zou 

komen… Nee, dat moest hij koste wat kost zien te voorkomen.  

"U mag morgenmiddag tijdens het reguliere bezoekuur weer terugkomen", 

zei de verpleegkundige vriendelijk tegen Eddy's moeder. Ze overhandigde haar 

een foldertje. "Alles staat erin", wees ze.  

Terwijl zijn ouders de kamer verlieten, bekommerde de verpleegkundige zich 

weer om Eddy. 

"Gaat het een beetje?", vroeg ze bezorgd. "Heb je pijn?" 

Eddy schudde zijn hoofd.  
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"Als je pijn krijgt, druk je maar op het belletje." Ze legde het belletje op het 

matras naast zijn rechterhand en liet hem alleen. 

*** 

"Eddy van der Meer", stelde hij zich voor aan de man die zich voorstelde als 

Frits de Wolf. 

"Zeg maar Frits", zei de man vriendelijk. "Hoe gaat het met je?" 

"Gaat wel", reageerde Eddy kortaf.  

Vier uur geleden had de plastisch chirurg, onder plaatselijke verdoving, de 

pezen in zijn linkerpols gehecht en de wond dichtgemaakt. Terwijl ze met hem 

bezig waren, waren de herinneringen in alle hevigheid teruggekomen. Steeds 

opnieuw speelde alles zich als een film in zijn hoofd af. Telkens weer voelde hij 

die opluchting toen hij het stuk glas uit de snee had getrokken. Opluchting, 

omdat de manier om overal aan te kunnen ontsnappen, ineens zo voor de hand 

lag. En telkens weer kwam de paniek toen alles ineens onder het bloed zat. 

Paniek, omdat hij de controle over zichzelf volledig kwijt was. Hoe had hij dit 

zichzelf aan kunnen doen? Hij begreep het zelf niet… Eén ding wist hij heel 

zeker, nooit mocht hij het nog zo ver laten komen. Voortaan zou hij precies 

doen wat zijn vader van hem verwachtte.  

"Wil je vertellen wat er is gebeurd?", vroeg Frits. 

"Het was een ongeluk", antwoordde Eddy rustig. "Ik had teveel gedronken en 

stootte m'n glas kapot. Toen heb ik mezelf gesneden", verklaarde hij met een 

stalen gezicht. 
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"In beide polsen? Weet je dat zeker, Eddy?" Frits keek hem onderzoekend 

aan. "Je weet dat ik een beroepsgeheim heb, of niet? Alles wat je mij vertelt, 

blijft onder ons." 

"Dat weet ik", antwoordde Eddy kalm. "Maar ik heb niks te vertellen, er is 

niks aan de hand. Het was gewoon een ongeluk, ik was dronken." 

"Oké, als jij het zegt." Bedenkelijk keek hij Eddy aan. "Mocht je toch nog 

ergens over willen praten, hier heb je mijn kaartje. Je mag rechtstreeks bellen 

als het nodig is." 

Eddy nam het kaartje aan en legde het op het kastje naast zijn bed. "Is niet 

nodig, maar toch bedankt", glimlachte hij. 

De deur van Eddy's kamer zwaaide open. Vier, in witte jassen gehulde artsen, 

kwamen binnen.  

"Collega", knikte één van hen groetend richting Frits. "Dokter de Jager", stelde 

hij zich direct daarna aan Eddy voor. "Ik heb u vanochtend geopereerd. Vind u 

het goed als mijn co-assistenten even meekijken?" 

Eddy knikte. 

Uitvoerig bekeek dokter de Jager Eddy's gespalkte pols, legde hem en zijn co-

assistenten uit wat er aan de hand was en schetste het revalidatietraject. Frits 

hield Eddy ondertussen goed in de gaten maar Eddy vertrok geen spier. 

"Het ziet er goed uit", richtte dokter de Jager zich even later weer tot Eddy. 

"Voor alle zekerheid wil ik u vannacht nog hier houden en dan mag u, wat mij 

betreft, morgen met uw ouders mee naar huis. Kunt u zich daarin vinden, 

collega?", draaide hij zich richting Frits. 

Frits knikte. "Ik zie geen reden hem nog langer hier te houden." 

"Mooi. Dan zie ik u maandag over een week terug voor controle en om te 

bepalen wanneer we met het revalidatietraject kunnen beginnen." Hij draaide 

zich om en verliet, gevolgd door zijn co-assistenten, de kamer. 
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"Dan ga ik ook maar", zei Frits. "Succes met revalideren. En je weet het, hè? 

Als je onverhoopt toch ergens over wilt praten…"  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32 

"En nou is het afgelopen!”, roept Lea vastberaden. 

Verschrikt laat Remco Eddy los. "Shit… sorry", stamelt hij geschrokken terwijl 

hij overeind komt en naast Eddy op de bank gaat zitten. 

"Nee, jullie niet," lacht Lea wrang naar Remco, "Mijn man", verduidelijkt ze 

zichzelf terwijl ze gaat zitten. 

“Hè, hè… eindelijk, ze wordt wakker!”, merkt Diede cynisch op. 

“Diede!” Merel onderbreekt hem op scherpe toon.  

“Wat nou, Diede?” Opgefokt kijkt hij zijn vriendin aan. ”Het is toch zeker 

zo? Jarenlang deed ze alsof er niks aan de hand was, alsof het allemaal aan mij 

lag en nu ineens, nu Eddy…" Woedend kijkt hij zijn moeder aan. "Waarom heb 

je die lul niet tegengehouden? Dan was dit allemaal nooit gebeurd!”, schreeuwt 

hij overstuur. 

Eddy houdt zijn handen tegen zijn oren. "Stop!", gilt hij, opnieuw helemaal 

over zijn toeren. "Ik wil dit niet!" Weer springen de tranen hem in de ogen. 

"Rustig Eddy", probeert Remco hem te kalmeren. Troostend slaat hij een arm 

om hem heen. 

“Hé!” Merel grijpt Diede vast. “Hou op!", spreekt ze hem streng toe. "Kijk 

nou eens wat jouw geschreeuw met Eddy doet!" 

"Maar Diede heeft wel gelijk, Merel", zegt Lea dapper. "Ik had hem tegen 

moeten houden. In ieder geval toen het slaan begon", voegt ze er 

handenwringend aan toe. 
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Alle kleur trekt uit Remco's gezicht. Ineens herinnert hij zich weer de keer dat 

Eddy en hij zaten te eten in het Turkse restaurant. 'Als hij weet dat jij en ik… 

Nou ja… hij breekt m'n benen', had Eddy gezegd. Remco hapt naar adem. 

Mijn God! En hij maar denken dat hij overdreef!  

"Jemig", stamelt Remco zachtjes terwijl hij Eddy dicht tegen zich aantrekt. 

"Heeft hij jou ook…?", fluistert hij. 

"Eén keer maar… Na de kermis… toen ik thuiskwam", snikt Eddy zachtjes. 

"Daardoor wist ik… hij zou me wat aandoen, Remco", hakkelt hij. 

"Jemig", stamelt Remco nog een keer. Zachtjes streelt hij Eddy's schouder. 

Enigszins opgelucht, omdat hij nu eindelijk alles weet, kruipt Eddy tegen hem 

aan. Het zou wel goed komen nu, zijn moeder had gelijk… 

"Dus je geeft het toe?" Stomverbaasd spert Diede zijn ogen open. 

"Ik kan m'n ogen er niet langer voor sluiten, Diede", zucht zijn moeder. 

"Papa had zulke hoge verwachtingen van jou. Hij wilde van jou de betere versie 

van zichzelf maken… Alles wat hij vroeger niet kon, moest jij. Of je het nu wilde 

of niet…" 

"Huh!", onderbreekt Diede zijn moeder. "Net als met die pianolessen, 

verdorie op woensdagmiddag om vier uur! Lag ik lekker in het zwembad of was 

ik met vrienden aan het crossen, kon ik naar huis voor zo'n stomme pianoles!", 

snuift hij verontwaardigd. "En als ik te laat was, dan kreeg ik een trap onder m'n 

kont!" 

"Ik weet het, jongen, ik weet het…" Lea's ogen glinsteren verdacht. "Zo ging 

het toch met alles? Papa bepaalde wat goed voor je was en als je niet deed wat 

hij wilde… Nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen…" Veelbetekenend kijkt ze 

haar zoon aan. "En ik liet het toe", voegt ze er schuldbewust aan toe. 

"Wat had je dan moeten doen? Je kon toch zelf ook geen kant op?", probeert 

Merel haar gerust te stellen. 
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"Ik had hem moeten stoppen, Merel. Ik had in moeten grijpen toen het slaan 

begon", antwoordt Lea resoluut. Ze recht haar rug. "Het deed me zo'n verdriet, 

Diede", richt ze zich berouwvol tot haar oudste zoon. 

"Dat liet je dan wel op een lullige manier merken", reageert Diede verbolgen. 

"Het enige wat je deed was toekijken en janken!"  

"Ik weet het… Ik had hem nooit moeten geloven toen hij zei dat het voor je 

eigen bestwil was en dat je het, als je niet wilde luisteren, maar moest voelen. 

Het spijt me zo, jongen", fluistert ze met trillende stem. 

"Het was gewoon zo oneerlijk." Verontwaardigd kijkt Diede zijn moeder aan. 

"Weet je nog hoe ik op m'n donder kreeg als ik met tennis eens een wedstrijd 

verloor? Dan had ik mijn best niet gedaan, zei hij, moest ik extra trainen… Maar 

als hij er niks van bakte," Diede knikt naar zijn broertje, "pfff… dan kwam dat 

gewoon omdat hij niet sportief was en mocht hij er vanaf!" 

"Ik wou helemaal niet van tennis af", komt Eddy overeind terwijl hij zijn 

tranen wegveegt. "Papa zei dat iedereen me uit zou lachen en toen durfde ik 

niet meer", geeft hij schoorvoetend toe. 

"Echt waar?" Ongelovig kijkt Diede hem aan. "Ik dacht altijd dat hij je 

voortrok, dat hij een hekel aan mij had, dat jij daarom alles mocht en ik niks." 

Eddy schudt zijn hoofd. "Hij zag mij nauwelijks staan", verklaart hij zachtjes. 

"Ik wilde zo graag dat hij trots op mij was. Maar wat ik ook deed, het was nooit 

goed, altijd ging zijn aandacht naar jou. Zelfs toen jij constant ruzie met hem 

had…" 

"Dus toen papa Diede het huis uitzette en zich ineens met jou ging 

bemoeien, was jij maar wat blij met zijn aandacht", concludeert zijn moeder 

peinzend. "En toen zette jij alles op alles om hem niet teleur te stellen en paste 

je wel op geen dingen te doen die hem boos zouden maken…" 
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Verbaasd kijkt Eddy haar aan. 

"En toen leerde je Remco kennen", vult ze verder in. "Je wist wat papa 

daarvan zou vinden. Als hij er achter zou komen, was je terug bij af, dan was 

alle moeite om in zijn gunst te komen, voor niks geweest, of niet?" 

"Ik dacht dat het gelukt was", knikt hij fluisterend. Zijn onderlip trilt verdacht. 

"En toen… belde hij…" Tranen wellen op in zijn ogen. Troostend streelt 

Remco's duim langs zijn schouder. 

"Jongens, dit kan zo echt niet langer!" Resoluut komt Lea overeind. "Jullie 

doen helemaal niks verkeerd. Er is er hier maar één die verkeerd bezig is en 

daar ga ik nu een eind aan maken", besluit ze kordaat. 

"Maar hoe dan?", piept Eddy benauwd. 

"Laat dat maar aan mij over", antwoordt zijn moeder strijdlustig. "Het is toch 

te gek voor woorden dat papa eerst Diede het huis uit jaagt en daarna jou 

aanzet tot… tot dit… 

*** 

Gespannen zat Eddy op de rand van het bed. Eén van de verpleegkundigen 

had hem geholpen met het aantrekken van de kleren die zijn moeder 

gistermiddag had meegebracht. Gelukkig lagen er nog wat spullen van hem bij 

zijn ouders thuis, anders had hij hen moeten vragen naar zijn flat te gaan. Nou, 

dat deed hij toch liever niet! Zijn moeder zou zich kapot schrikken van al het 

bloed en zijn vader zou er alleen nog maar kwader om worden. Nee, 

schoonmaken deed hij later zelf wel… 

Voorlopig zou hij een tijdje bij zijn ouders logeren, in ieder geval tot hij 

zichzelf weer kon redden. Hij zag er als een berg tegenop, want hij wist dat 

zijn vader hem geen blik waardig zou gunnen. Hij had hem teleurgesteld en 
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niet zo'n beetje ook en nu had hij geen greintje respect meer voor hem, net als 

zijn broer…  

Hij voelde zijn ogen vochtig worden en beet op zijn lip. Verdomme, waarom 

was alles zo ingewikkeld? Wat had hij nou helemaal verkeerd gedaan? Hij kon 

er toch niks aan doen dat hij verliefd was geworden op Remco?  

"Oh Remco", kreunde hij getergd. Traag gleed een traan over zijn wang. 

"Jankpot!", schold hij tegen zichzelf. "Je wist dat het fout kon gaan, wat zeur je 

nou dan?" Driftig veegde hij zijn ogen droog. 

De deur van zijn kamer zwaaide open. "Ben je zover?", bromde zijn vader.  

Eddy keek op en knikte. 

"Voor we gaan, wil ik dat jij één ding heel goed begrijpt", begon zijn vader 

streng. "Dat jij voorlopig weer thuis woont, daar ben ik niet blij mee. Het kan 

nu even niet anders, dat snap ik ook wel, maar zolang die kop van jou mij 

herinnert aan al die smerigheden die jij met die jongen hebt uitgespookt, wil ik 

jou niet tegenkomen in huis!" 

Eddy kromp in elkaar. Ondanks dat hij wist dat hoe zijn vader over hem 

dacht, sneed het door zijn ziel het hem te horen zeggen. Hij wilde hem 

voorlopig niet meer zien… Verdomme, had hij al die tijd zo zijn best gedaan 

dat te voorkomen en nou was het toch gebeurd… 

"Je zorgt maar dat je op je kamer blijft. Zeg maar dat je moe bent en wilt 

slapen, of zoiets", ging zijn vader onverstoorbaar verder. 

Eddy knikte beschaamd. Hij durfde zijn vader niet aan te kijken. 

"Goed, dan kunnen we gaan." Zonder Eddy een blik waardig te gunnen, 

draaide Alfons zich om en beende met lange passen de kamer uit.  

Terneergeslagen stond Eddy op, pakte voorzichtig zijn tas van de stoel en liep 

hem achterna, de lange gang in, het ziekenhuis uit. 
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Stilletjes kroop hij op de achterbank van de auto, uit het zicht van zijn vader. 

Vertwijfeld vroeg hij zich af waaraan hij dit verdiend had. Waarom behandelde 

zijn vader hem net als zijn broer? Hij had het toch niet expres gedaan? Diede 

verdiende het, die zocht altijd ruzie, die was gewoon dwars en eigenwijs. Toch? 

Of niet…  

Eddy twijfelde. Toen zijn vader ontdekte dat Diede verkering had, had hij niet 

veel anders gereageerd, ondanks dat Merel een meisje was. Ze was te min voor 

Diede, ze leidde hem af van zijn schoolwerk. Dus had hij Diede verboden met 

haar om te gaan. Maar Diede trok zich er niks van aan, hij bleef haar zien. Hij 

sloop gewoon stiekem het huis uit als hij huiswerk moest maken en het 

interesseerde hem geen biet als hij op zijn donder kreeg. 

Had hij eigenlijk niet precies hetzelfde gedaan als zijn broer? Oké, hij had 

dan wel gelogen over waar hij was en dat had Diede nooit gedaan. Aan de 

andere kant, dat had hem wel altijd flinke klappen opgeleverd en die had hij 

zichzelf toch maar mooi bespaard! 

*** 

Zonder een woord te zeggen, stapte zijn vader, nadat hij zijn auto op de oprit 

had geparkeerd, uit en liep naar binnen. Onhandig, zijn ene hand zat in het 

gips en de andere was verbonden, klom Eddy uit de auto en volgde hem.  

"Eddy", begroette zijn moeder hem. Verwonderd keek ze haar man na die, na 

een korte groet, doorliep naar de kamer, ging zitten en zich verschool achter de 

krant.  

"Ga zitten, jongen, wees zijn moeder naar één van de stoelen rond de 

keukentafel. "Lust je een kopje thee?" Nerveus pakte ze de fluitketel van het 

fornuis en draaide de kraan open.  

Luidruchtig schraapte Alfons zijn keel.  
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Schichtig keek Eddy zijn kant op. "Ik wil liever naar bed, mam", zei hij 

zachtjes. "Ik ben moe…" 

"Zal ik dan een kopje thee boven brengen", stelde zijn moeder voor.  

Eddy knikte, gaf zijn moeder een kus en liep de trap op. Hij voelde zijn 

vader's ogen in zijn rug branden. Als blikken konden doden… Brrr, hij wilde 

hier weg. Weg van de afkeurende blik van zijn vader. Weg van het verdriet van 

zijn moeder. Gewoon weg…  

"Mam", vroeg hij aarzelend toen zijn moeder even later met een kop thee 

zijn kamer binnenkwam. "Wil jij Diede voor me bellen?" 

Verschrikt keek Lea om. "Diede? Ik denk niet dat je vader dat goed vindt, 

jongen", schudde ze haar hoofd. 

"Maar Diede moet toch weten wat er gebeurd is?", drong Eddy aan terwijl hij 

een slok thee nam. "Hij is m'n broer!" Smekend keek hij zijn moeder aan. "Toe 

mam, dat doe je toch wel voor me?" 

Lea keek hem onderzoekend aan. "Vooruit dan maar. Als papa straks naar 

voetbal kijkt, kan ik wel even bellen." 

"Thanks, mam", lachte Eddy. "Wil je dan ook zeggen dat ik hem heel graag 

weer eens wil zien?" 

"Zou je dat nou wel doen, jongen? Als je vader dat weet…" 

Eddy haalde zijn schouders op. "Hij is toch al kwaad op me, wat maakt het 

nog uit?" 

"Maar als hij weet dat ik…" 

"Ik zeg wel dat ik hem gebeld heb als hij boos wordt", zei Eddy snel. "Toe 

mam… alsjeblieft?" 

"Ik zal zien wat ik doen kan, jongen. Maar beloven doe ik niks", zuchtte ze. 

Eddy knikte. "Ik wil slapen", gaapte hij overdreven.  
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"Dat is goed, jongen. Rust maar goed uit." Voorzichtig trok ze het dekbed 

omhoog en stopte hem lekker in. "Ik kom straks nog wel even bij je kijken", zei 

ze, terwijl ze de kamerdeur zachtjes achter zich dicht trok. 

Glimlachend draaide Eddy zich op zijn zijn. Yes! Zijn moeder zou Diede 

bellen! Hij zou wel schrikken als hij hoorde wat er gebeurd was, maar hij zou 

het waarschijnlijk ook wel snappen.  

Als hij geluk had, had Diede nog steeds net zoveel lef als vroeger. Dan zou 

het hem geen donder kunnen schelen dat zijn vader kwaad werd en zou hij zo 

snel mogelijk naar hem toe komen.  

Niet dat hij Diede iets zou vertellen over Remco… Nee, hij keek wel uit! 

Diede zou willen dat hij voor zichzelf opkwam, dat hij tegen zijn vader in zou 

gaan. Nou, dan wist hij zeker dat het nooit meer goed zou komen! Dat risico 

ging hij echt niet lopen… 

Maar misschien wilde Diede hem wel meenemen. Hij hoopte het maar, 

hoewel hij het hem nooit rechtstreeks zou vragen. Zo goed hadden ze het per 

slot van rekening nooit met elkaar kunnen vinden. Toch had hij er een goed 

gevoel over. Hij moest wel, Diede was zijn enige kans om hier weg te komen…  

Tevreden viel hij in slaap.  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33 

Even na achten parkeert Lea haar auto voor het huis. Nog een half uurtje, dan 

komt Alfons thuis. Gespannen stapt ze uit en loopt naar binnen. Wat Diede en 

Eddy haar hebben verteld, heeft haar weliswaar strijdlustig gemaakt maar 

daarmee is ze niet minder nerveus. 

Onderweg naar huis heeft ze alles de revue nog eens laten passeren. Alfons, 

die haar afgelopen donderdag vertelde dat hij van Ton had gehoord dat Eddy bij 

Remco was geweest. Klakkeloos had ze aangenomen dat het klopte wat hij zei, 

geen seconde had ze gedacht dat Eddy dat zelf, onder druk van zijn vader, 

verteld had! Veel te naïef was ze weer eens geweest. Ze had door moeten 

vragen in plaats van domweg geloven wat Alfons over Remco zei.  

Lea zucht. Had ze dat niet al veel eerder moeten doen?  

Alfons en zij kenden elkaar van kinds af aan maar hij had nooit echt oog voor 

haar gehad. Tot hij klaar was met studeren, toen ineens was ze hem opgevallen. 

Ze werkte als kassière in de plaatselijk supermarkt, maar na hun trouwen was ze 

daarmee gestopt. Zijn vrouw hoefde niet te werken, had Alfons gezegd. 

Diep in haar hart heeft ze altijd geweten dat Alfons neerkeek op haar baantje 

en gewoon niet wilde dat mensen zouden denken dat zij moest werken omdat 

ze anders niet rond konden komen. Maar goed, hij had wel gelijk, hij verdiende 

genoeg. En dus was ze tevreden met haar rol als echtgenote, huisvrouw en later 

ook moeder. 
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Eigenlijk heeft ze nooit goed begrepen wat Alfons in haar zag. Ze kon niet 

echt goed leren en was, na de huishoudschool, achter de kassa beland terwijl 

hij ging studeren. Ze bewonderde hem om zijn doorzettingsvermogen, om zijn 

wil iets te bereiken. Hij had het niet makkelijk gehad, als middelste zoon van 

een kippenboer. Zijn vader vond studeren iets voor stadse kinderen, hij wilde 

dat Alfons een degelijk vak zou leren, zoals zijn oudste broer, die dakdekker 

was geworden of zijn jongste broertje, die LTS had gedaan en bankwerker was 

geworden. Maar Alfons had zijn zinnen op iets anders gezet, hij wilde hogerop 

komen, weg uit het dorp waar hij zijn hele jeugd had doorgebracht.  

De eerste jaren na hun trouwen waren ronduit fantastisch! Alfons verwende 

haar tot op het bot. Hij had een mooi huis voor hen gekocht en nam haar 

regelmatig mee op zakenreisjes. Ze droeg prachtige kleren en dure sieraden, het 

ontbrak haar aan niets. Overal waar hij de kans kreeg, pronkte hij met haar en 

kreeg ze complimenten. Ze was er apetrots op zijn vrouw te zijn. 

Haar vriendinnen van vroeger was ze in die tijd uit het oog verloren, hun 

leven leek in niets op dat van Alfons en haar. Daarvoor in de plaats had ze 

nieuwe vriendinnen gekregen, echtgenotes van Alfons' collega's en 

zakenrelaties. 

En toen werd Diede geboren.  

Onwillekeurig glimlacht ze bij de herinnering.  

Alfons was opgetogen geweest, een zoon! De eerste nacht had hij, toen 

Diede begon te huilen, eerder bij zijn wiegje gestaan dan zijzelf. Intens gelukkig 

had ze toegekeken hoe hij Diede bezorgd op zijn arm heen en weer wiegde.  

Maar dat gevoel was niet gebleven… Alfons bemoeide zich aan alle kanten 

met de opvoeding van zijn zoon. Knettergek werd ze ervan! Niks kon ze goed 

doen, alles wist hij beter! 
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Ze had het er wel eens over gehad met vriendinnen maar die waren alleen 

maar jaloers geweest. Ze hielden haar voor dat ze blij mocht zijn dat Alfons 

hielp, dat hoefden zij thuis echt niet te verwachten.  

En dus had ze hem laten begaan.  

Huilend had ze toegekeken, al die keren dat hij Diede sloeg toen hij ouder 

werd, niet in staat er iets tegen te doen want telkens weer wreef hij haar in dat 

het haar schuld was. Ze liet hem geen keuze, zei hij. Als zij hem niet aankon, 

moest hij het wel doen… 

En Eddy, die arme jongen… Zijn vader bemoeide zich dan wel niet zoveel 

met hem, toch had juist dat bij hem zijn sporen nagelaten. Al die tijd heeft ze 

gedacht dat Eddy er goed doorheen was gerold, maar nu weet ze wel beter… 

Tranen prikken achter haar ogen, ze balt haar vuisten. Oh, hij is er zo goed 

in! Bijna vijfentwintig jaar lang heeft ze zich laten manipuleren, maar nu is het 

genoeg geweest! Vastberaden veegt ze haar tranen weg en haalt ze haar neus 

op. Hij verdient een koekje van eigen deeg… 

*** 

"En, hoe was het?", vraagt Lea ogenschijnlijk kalm als Alfons de kamer 

binnenstapt. 

"Zo, zo", bromt hij terwijl hij gaat zitten. "Ik kon m'n hoofd er niet echt 

bijhouden. Telkens was ik de tekst kwijt of zat ik er helemaal naast", moppert 

hij. "En dat allemaal door die jongen…" Alfons kijkt zijn vrouw aan. "Ik maak 

me zorgen, Lea", gaat hij verder. "Wat nou als die jongen opnieuw contact 

zoekt met Eddy? Is Eddy sterk genoeg om te zeggen dat hij dat niet wil?" 
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Hoofdschuddend neemt Lea haar man in zich op. Denkt hij nou serieus dat 

Remco de schuld is van Eddy's… nou ja… van Eddy's 'ongelukje'… Of houdt 

hij zich van den domme om zijn eigen aandeel in het gebeuren te verdoezelen? 

"Ik ben vanmiddag bij Diede en Eddy langs geweest", begint ze voorzichtig. 

Haar hart bonkt in haar keel, het zweet staat in haar handen. "Waarom heb jij 

mij niet verteld dat je Eddy donderdagavond hebt gebeld nadat je Ton tegen 

was gekomen?", gaat ze, met een dreigende ondertoon in haar stem, verder. 

"Zie je wel, ik wist wel dat Diede hem tegen me op zou zetten!", briest 

Alfons terwijl hij opspringt en door de kamer begint te banjeren. "Hij had nog 

zo beloofd zijn mond te houden! Ik doe hem wat als ik hem in mijn handen 

krijg! En Diede ook! Die jongen is maar op één ding uit, mij het leven zuur 

maken!", tiert Alfons, rood aanlopend van woede. "Je geloof het toch niet, Lea? 

Kom op zeg! Hij heeft zich de kop gewoon gek laten maken door die jongen! 

Eddy is niet zo, dat weet jij net zo goed als ik! En dat heb ik hem goed duidelijk 

gemaakt!" 

"Eddy is wel zo," onderbreekt Lea hem heel beslist. Nerveus wrijft ze in haar 

handen. "Ik heb het met eigen ogen gezien, die jongen is tot over zijn oren 

verliefd! Je kunt het accepteren of niet, Alfons. Als je maar weet dat ik aan 

Eddy's kant sta!", zegt ze dapper. 

Dreigend blijft Alfons voor zijn vrouw staan. "Durf jij tegen mij in te gaan?", 

schreeuwt hij terwijl hij, witheet van woede, zijn hand omhoog heft. 

"Toe maar, sla me maar!", daagt Lea hem uit. Ze keert hem haar wang toe. 

"Als jij mij nog één keer aanraakt, stap ik naar de politie, dan zal ik eens een 

boekje open doen over jou", hijgt ze.  

"Pfff", bijt Alfons haar toe. "Geen mens die jou gelooft!" 

"Oh nee?", lacht Lea schamper. "Eddy en Diede houden hun mond niet 

meer. Je staat alleen, Alfons, het is drie tegen één, nu!" 
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Alfons doet een stap achteruit en kijkt haar ijzig aan. "Dus jij bent van plan 

mijn goeie naam door het slijk te halen?", bast hij dreigend. 

"Alleen als jij me daar aanleiding toe geeft", antwoordt Lea zo rustig mogelijk. 

"Als jij doet wat ik zeg, is er niks aan de hand. Zo niet, dan gaan wij onze 

zilveren bruiloft niet halen en kan ik niet anders dan aangifte doen. Je kunt 

kiezen, Alfons. Of je accepteert Remco en maakt het goed met Diede, of je bent 

alles kwijt, inclusief je goeie naam… Ik neem aan dat je jezelf dat wilt besparen, 

of niet?" Triomfantelijk kijkt ze hem aan. 

Lijkbleek zakt Alfons op de bank neer. "Maar…", hapt hij naar adem. "Ik…" 

Verbijsterd kijkt hij zijn vrouw aan. "Maar… wat Eddy met die… jongen… dat is 

toch smerig?", hakkelt hij. Smekend kijkt hij zijn vrouw aan. "Wat… wat zullen 

de mensen… denken? Lea… doe me dat niet aan… alsjeblieft…" 

Ongelovig schudt Lea haar hoofd. "Dus omdat jij bang bent voor wat mensen 

denken, mag Eddy zichzelf niet zijn? Ben jij wel goed bij je hoofd?" 

Verontwaardigd kijkt ze hem aan. 

"Het is tegennatuurlijk… Lea… dat weet je toch zelf ook wel?", doet Alfons 

een zwakke poging zijn vrouw te overtuigen.  

"Tegennatuurlijk of niet, het zijn jouw zaken niet", reageert Lea resoluut. "Ik 

vind het vreselijk dat het zo moet, Alfons, maar ik zie echt geen andere 

mogelijkheid. Dus wat wordt het, een huwelijksfeest met onze jongens en Merel 

en Remco erbij, of de aankondiging dat we de vijfentwintig jaar net niet gehaald 

hebben?" Gespannen kijkt ze haar man aan. 

"Ik heb weinig keus, geloof ik", zucht Alfons verslagen. 

Weet je ook eens hoe dat voelt, denkt Lea grimmig. "Ik wist wel dat je het 

zou begrijpen", zegt ze in plaats daarvan terwijl ze hem glimlachend in zijn 

hand knijpt. 
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*** 

“Hé”, hoorde Eddy een stem. “Ben je wakker?”  

Iemand ging op de rand van het bed zitten en streelde zachtjes over zijn 

rechterhand. Diede, wist hij ineens! Zijn moeder had hem gebeld en hij was 

gekomen!  

"Hoi", fluisterde hij terwijl hij zijn ogen opendeed. 

"Hoi", zei zijn broer. "Wat is er gebeurd, jongen?", vroeg hij bezorgd.  

Eddy keek hem lang aan. Langzaam gleed er een traan over zijn wang. 

'Hé… broertje van me”, zei Diede zachtjes. Hij boog zich over hem heen, 

sloeg zijn armen om hem heen en drukte hem tegen zich aan. “Ik wil je nog 

niet kwijt”, fluisterde hij gesmoord. 

Diede liet hem weer los, keek hem opnieuw aan. “Wil je praten?” 

Eddy schudde zijn hoofd. 

“Wil je dat ik bij je blijf?” 

Hij knikte. 

Diede kroop naast hem in bed, sloeg zijn arm om hem heen en hield hem 

dicht tegen zich aan. Bewegingsloos lag Eddy in zijn armen. Af en toe zuchtte 

hij terwijl Diede zachtjes zijn haar streelde. Langzaam zakten zijn ogen weer 

dicht… 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Epiloog 

Vergenoegd kijkt Lea rond. Familie, vrienden, buren, collega's van Alfons, 

allemaal zijn ze er om hun zilveren bruiloft te vieren. Vijfentwintig jaar alweer! 

Het had niet veel gescheeld of ze hadden het niet gehaald. Haar blik blijft 

rusten op Alfons die, samen met een paar anderen, langs de dansvloer toekijkt 

hoe de jeugd zich vermaakt. Jammer dat hij nog steeds zo stug doet. Maar 

goed, Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd… Ze is allang blij dat 

Diede en Merel erbij zijn. En dan Eddy! Glimlachend kijkt ze hoe haar jongste 

zoon met zijn vriend danst. 

Met de handen op elkaars heupen wiegen de beide jongens heen en weer op 

de maat van de muziek.  

Eddy haakt zijn duimen achter Remco’s riem en trekt hem wat dichter naar 

zich toe. "Ik ben blij dat het gips eraf is", grinnikt hij fluisterend. "Kan ik je 

tenminste weer vastpakken…" Verliefd kijkt hij zijn vriend aan.  

"En ik ben blij dat we hier samen zijn", glimlacht Remco. "Hoe heeft je 

moeder dat voor elkaar gekregen?" Nieuwsgierig kijkt hij zijn vriend aan. 

Eddy haalt zijn schouders op. "Geen idee, ze wil er niks over zeggen." 

"Echt blij is je vader er niet mee, geloof ik", knikt Remco richting Alfons die 

hen, met een verbeten trek om zijn mond en gefronste wenkbrauwen, strak 

aankijkt.  

"Hij zoekt het maar uit", gromt Eddy. "Ik ben er klaar mee." Zonder aarzeling 

drukt hij zijn lippen op Remco's mond en kust hem. 
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Alfons knarst met zijn tanden. Het irriteert hem dat Eddy hem zo openlijk 

provoceert. Hij is toch duidelijk geweest? Geen aanstootgevend gedrag, had hij 

gezegd. Dat Eddy homo is, oké, maar daarom hoeft hij er nog niet zo mee te 

koop lopen! 

"Kerel!", wordt hij plotseling uit zijn overpeinzingen gehaald. "Gefeliciteerd, 

man!" Zijn jongere broer kijkt hem breed grijnzend aan. "Vijfentwintig jaar met 

dezelfde vrouw, hoe hou je het vol?" 

"Dank je, Jaap. Ja, waar blijft de tijd", mompelt Alfons, zijn ogen nog steeds 

strak gericht op zijn jongste zoon en diens vriend. 

Jaap's ogen volgen Alfons blik. "De liefde, de liefde", mijmert hij 

glimlachend. "Mooi om te zien, hè?" 

"Ze zouden zich wel wat minder opvallend mogen gedragen", bromt Alfons. 

"Ach man, weet je niet meer hoe het was toen jij en Lea pas verkering 

hadden? Ik herinner me toch dat jij niet van haar af kon blijven!", grinnikt Jaap 

plagend. 

"Ik zie hem anders liever met een meisje", bromt Alfons. 

"Maak je niet druk! Zolang hij maar gelukkig is, toch?"  

Alfons' ogen glijden langs de dansende mensen. Bijna allemaal kijken ze 

naar Eddy en Remco die helemaal in elkaar op lijken te gaan. Verwonderd stelt 

hij vast dat niemand zich stoort aan de kussende jongens. Sterker nog, hij heeft 

de indruk dat de meeste mensen het juist leuk vinden! Heeft Lea dan toch 

gelijk? Maakt hij zich druk om niks? 

"En Diede is er ook, zie ik!", stoot Jaap hem aan als hij Diede met zijn 

vriendin op de dansvloer spot. "Man, wat ben ik blij voor je!" Enthousiast klopt 

hij zijn broer op zijn schouder. "Knap van je, dat je hem weer in je hart gesloten 

hebt. Hij heeft het je toch maar flink lastig gemaakt!" 
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Gestreeld door het compliment van zijn broer, verschijnt er zowaar een 

glimlach op Alfons' gezicht. "Ach," reageert hij, "we maken allemaal wel eens 

fouten. Hij heeft zijn leven gebeterd, dan kan ik toch niet boos blijven?" 

"Helemaal waar, helemaal waar", knikt zijn broer. "Zal ook wel de invloed 

van zijn vriendin zijn, denk je niet? Leuke meid", lacht hij terwijl hij zich 

omdraait en naar Lea zwaait. "Even je vrouw feliciteren, ben zo terug." En weg 

is hij. 

In gedachten verzonken blijft Alfons achter. De verbeten trek om zijn mond is 

verdwenen. Peinzend kijkt hij naar zijn jongste zoon die zijn vriend lachend 

meetrekt de dansvloer af. Hij ziet er inderdaad gelukkig uit. Misschien moet hij 

er maar niet meer zo moeilijk over doen. Hij zucht gelaten.  

Zijn ogen zoeken Diede. Jaap vindt het knap van hem dat hij Diede weer in 

zijn hart heeft gesloten! En hij is niet de enige, bijna iedereen die hij gesproken 

heeft, heeft hetzelfde gezegd! 

Hij glimlacht, voelt zich trots worden. Trots, omdat iedereen hem zo 

grootmoedig en ruimdenkend vindt. In een opwelling loopt hij de dansvloer op 

en tikt Diede op zijn schouder. "Mag ik Merel even van je lenen?", vraagt hij 

lachend. 

Overdonderd laat Diede zijn vriendin los. "Eh… ja… natuurlijk", hakkelt hij. 

Alfons pakt Merels hand, legt zijn andere hand op haar heup en danst met 

haar weg, een verbaasde Diede achterlatend. 

Eddy en Remco hebben zich inmiddels bij Eddy's vrienden gevoegd. Remco 

zit op één van de tafeltjes, één been opgetrokken op een stoel, druk in gesprek 

met zijn vrienden. Glimlachend neemt Eddy hem in zich op. Nog maar zes 

weken geleden wist niemand van Remco en hem. En nu? Behalve zijn vader, 

die er, ondanks dat hij had gezegd dat het goed was, nog steeds moeite mee 
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heeft, vindt iedereen het leuk voor hem, zelfs Ton! Een warm geluksgevoel 

stroomt door hem heen.  

Ton heeft zijn verontschuldigingen aangeboden, zei dat hij geen idee had dat 

Eddy echt homo was. Hij heeft het hem maar vergeven. 

"Kijk je vader!", roept Hannah ineens uit. "Hij danst met Merel!" 

Alfons wenkt als hij Eddy en Remco ziet kijken.  

Verbaasd kijken de jongens elkaar aan, dan pakt Eddy Remco's hand en trekt 

hem mee, weer de dansvloer op. 

"Ik ben trots op jullie, jongens", lacht Alfons terwijl hij met Merel in zijn 

armen naar hen toe danst. "Jullie zijn een mooi stel…" 

"Waar heeft die ineens last van?", grinnikt Remco als Eddy's vader vrolijk met 

Merel verder danst. 

Niet begrijpend haalt Eddy zijn schouders op. "Geen idee, maar ik ben er wel 

blij mee", lacht hij terwijl hij zijn armen om Remco's nek slaat. Remco's 

handen wurmen zich onder zijn shirt en strelen de blote huid van zijn rug. 

"Owh", zucht Eddy genietend terwijl hij zijn ogen sluit. Weg is zijn vader, weg 

is iedereen om hem heen… Alleen Remco's zachte handen op zijn rug, zijn 

strakke lijf tegen zich aan, zijn warme adem op zijn gezicht… Hij snuift zijn 

geur op… Kreunend drukt hij zich tegen hem aan. "Weet je wel hoeveel ik van 

je hou?", fluistert hij hees in zijn oor. 

"Ik voel het", fluistert Remco terug. Teder drukt hij zijn lippen op zijn mond…  

EINDE
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