
Leefdrift.
Na dertien jaar gelooft niemand nog dat mijn vrouw werkelijk bestaat. Het deert me niet meer. Haar 
beperkingen zijn mijn vrijheid.
Ik hoor mijn collega's hard lachen in de kantine en trek mijn jas aan. 
De WC-deur naast de kantine vliegt open, een seconde later hangt de vriendin van een collega 
tegen me aan. Walmend naar dure parfum, goedkope witte wijn en sigaretten kirt ze aangeschoten 
in mijn oor. Zo dichtbij ruik ik zelfs de vage brandlucht van een stijltang. 
 'Blijf toch eens een keer gezellig borrelen!'  
Ik maak me met een smoes uit de voeten. Naar huis. 
Tegenover me in de tram zit een moeder met drie kinderen. Twee ervan zitten op schoot, elk op 
een mollige knie. De kleinste heeft zurig gespuugd, de tweede veegt glibberig groen onder zijn 
neus vandaan met zijn mouw. Slakkensporen. De oudste heeft een eigen stoel naast haar moeder 
en kijkt me strak aan, zich bewust van haar plaats in het gezin. De moeder staart naar buiten, alsof 
het doodnormaal is om met al dat onfatsoen in het openbaar rond te toeren. Ik voel me bekeken, 
niet alleen door dat mormel tegenover me. Mijn blik gaat vluchtig langs de andere passagiers; 
voornamelijk mensen met ziekelijk blauwe gezichten van het scherm van hun smartphone. Ik houd 
niet van het reizen van en naar mijn werk. Maar ik houd wel van mijn werk. Het is gestructureerd, 
overzichtelijk, helder en ik doe het inmiddels al jaren nagenoeg alleen. Mijn collega's laten me met 
rust. Alleen de borrels met aanhang zijn de hel. Vooral de vrouwelijke partners lijken maar één doel 
te hebben: mij vastgrijpen, binnenstebuiten keren, omschudden en verward achter laten. Ik kijk 
naar buiten, waar het grijs verandert in glanzende schemering. De natte stoepen en straten 
beginnen neonreclames, autolampen en straatlantaarns te weerspiegelen, waardoor de stad 
langzaamaan de filmische sfeer krijgt die het midden houdt tussen horrorfilms en naderende 
feestdagen. 
Bij de halte van de juwelier stap ik uit. Met een beetje geluk is het zo meteen rustiger als ik weer 
instap. Al die mensen komen in de herfst ook nog eens natgeregend de tram in. Sommigen stinken 
dan ineens naar hond. Vreemd eigenlijk dat een naar hond stinkend mens nog erger is dan 
dezelfde lucht op de beesten zelf. Ik verlang naar de winter, naar de vrieskou die geuren laat 
stollen.
De juwelier wil net gaan sluiten; speciaal voor mij doet hij de deur weer wijd open. De gluiperd 
gooit nog net de rode loper niet voor me uit. De afgelopen jaren heb ik een forse bijdrage geleverd 
aan zijn omzet. Ik doe dat niet om hem een plezier te doen, maar hij behandelt me hardnekkig 
alsof dat wel zo is. Oorbellen. Vandaag zoek ik oorbellen. Met parels, die kleuren zo prachtig bij 
het kastanjebruine haar van mijn vrouw.  
De juwelier haalt een doos en brengt die naar de toonbank met een houding die vloekt met zijn 
hebberig schitterende oogjes. Hij weet dat ik niet zonder aankoop de deur uit zal gaan. Ik loop niet 
binnen als ik niets wil kopen. 
 'Afgelopen week heb ik een uiterst zeldzame zending binnen gekregen, parels van het zuiverste 
soort! Kijkt u zelf maar, meneer Dalfsen.' 
Ik ben moe, ik wil naar huis. 
 'Doet u mij die maar.' 
Ik wijs naar een paar witgouden sliertjes met de parels er tingelend als dauwdruppels tegenaan. 
Alsof ze elk moment kunnen vallen. Als de juwelier ze optilt knik ik: de parels worden gewichtloos 
door de manier waarop ze weifelend vast lijken te houden aan de vattingen. Majestueuze tranen. 
Perfect. Ik reken af en haal nog net de volgende tram. 
Godzijdank. Er komt niemand naast me zitten. Het gevoel bekeken te worden is er nog, ik probeer 
het van me af te schudden door me te verheugen op zometeen. Thea vindt de oorbellen vast 
prachtig, met het prijskaartje heeft dat niets te maken. Gek genoeg geeft mij dat keer op keer de 
impuls om peperdure cadeaus voor haar te kopen. Zij zal ook geen moment de neiging voelen om 
mij te bedanken met seks. Niet dat ze me geen seks geeft, integendeel. Ons seksleven laat niets 
te wensen over. Of ik haar nu woest neuk of alleen maar op en in haar lig tot ik in slaap val: ik 



vergeet de tijd en de wereld en kom tot rust. Alles mag, niets moet. Mijn vreemdste fantasieën heb 
ik durven uitproberen omdat zij niets met zich laat doen uit plichtsbesef of winstbejag. 
De voorlaatste halte. Er staat een vrouw op, maar ze stapt niet uit. De tram is inmiddels bijna leeg. 
De vrouw draait zich om, loopt mijn kant op en komt recht tegenover me zitten. Haar tas, model 
oude dokterskoffer, zet ze naast zich op de bank. Ze is mooi. Snel kijk ik om me heen maar nee, er 
is verder echt niemand hier achterin. 
Ze lijkt sprekend op de vrouw die mij lang geleden aan Thea voorstelde en ik ontspan.
 'Wat zie je er moe uit, rotdag gehad op je werk?'. Ik vertel haar over de opdringerige, stinkende 
vriendin van mijn collega, verbaas me over mijn eigen openhartigheid en ga verder, over de 
oorbellen die ik vervolgens voor mijn vrouw kocht en hoe ik er nu naar verlang me in haar armen te 
vleien en te genieten van de aanblik van de watervalparels langs haar fraaie hals. 
 'Vind je het nooit moeilijk dat je je vrouw nergens mee naar toe kunt nemen?'
 'Ach. Alles elke keer uitleggen zou nog veel moeilijker zijn.'. De vrouw zegt dat ze het begrijpt. Net 
als ik haar wil vragen wie ze is remt de tram af. Gelukkig. Ik mompel goedenavond en stap uit.
Eenmaal op straat word ik nat; ik heb mijn paraplu in de tram laten staan. Dat geeft niet. We 
hebben geen hond en mijn kleren zijn altijd fris gewassen door een wasserette in de stad.  
Om de romantiek kakelvers te houden zijn er zaken die ik zorgvuldig bij Thea vandaan houd. Vuile 
was, stinkende adem in de ochtend, naar het toilet gaan, boeren, winden, vuilnis, daar wil ik haar 
allemaal niet mee lastig vallen. Romantiek stort hopeloos ineen als het dagelijks leven er bruut 
doorheen banjert. Gelukkig is veel banaals uit te besteden. Koken doe ik wel elke avond 
uitgebreid, liefst weet ik haar dan in de keuken achter me. Ik voel me zelden zo mannelijk als 
wanneer ik met levensgevaarlijk scherpe messen heel beheerst verse kruiden versnipper. 
Ik steek de sleutel in het slot en stap snuivend de hal in. Fris, bijna geurloos. Thea verdraagt geen 
parfum op haar delicate huid. Het is muisstil. Toch weet ik waar ze is: ik vleide haar vanochtend 
gemakkelijk op de bank en zette de televisie voor haar aan, het geluid uit. Deur dicht, jas uit, jas 
aan hanger, hanger aan kapstok. Ik wacht, wil nog even genieten van de stilte. Zal ik ook mijn 
schoenen alvast uitdoen? Ik hurk en maak mijn veters los. Terwijl ik mijn schoenen naast elkaar 
zet, hakken strak tegen de muur, spits ik mijn oren. Ik dacht even wat te horen. Ik recht mijn rug, 
neem het juwelendoosje in de hand en open het alvast voor ik de huiskamer in stap. Zie haar nou 
zitten daar, mijn koningin, mijn prinses, mijn alle vrouwen die ik ooit wenste in één, mijn 
Sneeuwwitje, Assepoester en Doornroosje bij elkaar in zachtroze kant, satijn en jarretelles; klaar 
om mij te ontvangen in al mijn alledaagsheid. Ik zet de televisie uit, hap naar adem en val aan haar 
voeten.
'Kijk eens Thea, ik heb wat voor je meegebracht.' 
Met trillende vingers haal ik een oorbel uit het bedje van fluweel. Voorzichtig neem ik het haakje 
tussen duim en wijsvinger en zo zacht als ik kan steek ik het in het gaatje in haar oorlel. Nog eens, 
met de andere oorbel. 
Ik laat haar los met een streling langs haar wang en blijf even hangen op mijn hurken. Vervolgens 
laat ik me gewoon op m'n kont op de grond vallen en kijk mijn ogen uit, sprakeloos. Ze laat me 
kijken zolang ik maar wil. 
Zag ik nu haar been bewegen? Ik schrik en sta op om te gaan koken. Vandaag maak ik 
bouillabaisse. Het schoonmaken van de vis en de grote garnalen is een precies werkje en ook de 
roux heeft mijn aandacht volledig nodig. 'Thea, wil je me gezelschap houden als ik het eten maak?' 
vraag ik terwijl ik haar optil. Eerlijk gezegd heb ik ineens erg veel zin om haar zonder omhaal op de 
keukentafel te leggen. De aanblik van haar ballerinaschouders met die waterval van krullen 
waartussen de parels schijnen heeft me verwarmd. De schrik deed de rest en nu ben ik gewoon 
ordinair geil. Maar dat zeg ik natuurlijk niet hardop. Waarom eigenlijk niet? Ik kan alles wat maar in 
me opkomt tegen haar zeggen, ze luistert geduldig en oordeelt nooit. Grappig hoe dat mij 
zorgvuldiger maakt, bedenk ik terwijl ik haar keurig op een keukenstoel zet. 
De voordeurbel gaat. Ik trek mijn wenkbrauwen op: er komt hier 's avonds nooit iemand aan de 
deur. Zelfs de kinderpostzegelkinderen en Jehova's hebben de moed intussen opgegeven. 
Ik leg haar linkerarm op de keukentafel, zodat ze lekker kan leunen.
De bel gaat weer, lang en dringend. Ik kom eraan verdomme, laat me mijn vrouw even neerzetten.



Met tegenzin loop ik naar de deur.  
'Deze was je vergeten.' zegt de vrouw terwijl ze mijn paraplu aan me geeft. Bijna wil ik met een 
bedankje de deur voor haar open houden. 
 'Hoe is het met Galatea?' wil ze weten.
 'Wie bent u?' 
De vrouw heeft de oorspronkelijke naam van mijn vrouw gebruikt. Dat bevalt me helemaal niet. Ik 
wil de deur snel sluiten maar ben niet snel genoeg: ze heeft haar tas in de kier van de deur 
geplant. 
 'Mag ik even binnen komen? Je begrijpt vast wel waarom we beter over je vrouw kunnen praten 
zonder dat de buren mee kunnen luisteren.' 
Ik doe een stap naar achter en laat haar over de drempel komen. Moeizaam volg ik haar naar de 
keuken. Iets zegt me dat ik dit, wat het ook zijn mag, niet wil. Ze gaat ontspannen zitten en kijkt 
aandachtig naar Thea. Ik zak aan de andere kant van de tafel tandenknarsend op een stoel.
'Hoe gaat het met je?' Ze vraagt het vriendelijk als een gemoedelijke huisarts. 
Thea sluit haar ogen. Haar dikke zwarte wimpers liggen op haar wangen. Mijn hoofd wil weg, 
tussen mijn schouders verdwijnen, het donker in. Maar ik wil niets missen, al breekt het 
angstzweet me aan alle kanten uit. Sinds wanneer kan Thea zelfstandig haar ogen sluiten? Er 
biggelt een traan over haar wang. Een traan? Ik wil opspringen, schreeuwen, de indringster de 
gang door smijten, hupla, mijn huis uit! Maar ik zit verstijfd op mijn stoel en kan geen woord meer 
uitbrengen. 
De vrouw haalt een schroevendraaier uit haar tas. Zonder verdere omhaal steekt ze de kruiskop in 
het prachtige oor van Thea en begint te draaien, tegen de klok in. Ik doe niks. De vrieskou waar ik 
even geleden nog zo naar verlangde verspreidt zich door mijn aderen en stolt mijn ledematen.
 'Je hebt in de dertien jaar dat je Galatea bemind hebt zoveel energie in haar gepompt, dat deze 
zich met de software is gaan verbinden. In feite heb je haar tot leven gewekt. En nu heeft ze last 
van leefdrift. Het komt wel vaker voor en helaas is het onomkeerbaar. Bij de laatste contrôle zagen 
we dat Galatea probeerde te bewegen. Zij hoort wat jij hoort en kijkt door jouw ogen, ze lift al een 
tijdje deels met jouw lichaam mee en dat frustreert haar enorm. Galatea wil echt leven, voor zover 
een moderne pop dat kan, maar ze zit gevangen in jouw afkeer van de buitenwereld. Leefdrift is 
mooi maar kan erg gevaarlijk worden als hij niet geleefd kan worden, begrijp je dat?' 
Ik knik en kijk schielijk naar mijn messenset op het aanrecht. De vrouw legt Thea's oor op tafel. Ze 
staat op en pakt een rol touw uit haar tas. Ik registreer alleen nog maar. 
 'Geuren komen overigens niet over.' gaat ze verder terwijl ze het begin van het touw zoekt en 
lospeutert. 
'De software blijkt in staat geluiden en beelden tussen mens en pop heen en weer te sturen, maar 
geen luchtjes.' Dat klinkt niet als een straf. De vrouw bindt mijn handen achter mijn rug aan de 
keukenstoel.
 'We denken dat het voor iedereen beter is als we de rollen omdraaien.' vervolgt ze, nadat ze een 
laatste knoop om mijn enkels heeft gelegd. Mijn spieren spannen zich pas weer als ze het mes 
pakt dat ik even geleden wilde gebruiken. Te laat. Ik kan geen kant op.
Alsof ze met haar dagelijkse routine bezig is pakt ze een theedoek en snijdt die in repen, waarmee 
ze mij vakkundig de mond snoert. Ze gaat weer naast Thea zitten en praat rustig verder. 'Ik heb je 
vastgebonden omdat je vast nog wel even gaat protesteren, dat is heel menselijk. Maar je zult 
zien: je nieuwe leven zal niet wezenlijk verschillen van het oude. Alles is geregeld.' Ze peutert 
terwijl ze praat een klein blauw bolletje in het hoofd van mijn vrouw en zet haar oor er weer aan. 
Thea knippert met haar ogen, staat op en rekt zich onwennig uit.
 'Dankjewel, dokter.' Een stralende lach, maar niet voor mij. Haar stem klinkt prachtig, hoe kan het 
ook anders. Geruststellend en zwoel tegelijk. De poppendokter ruimt haar gereedschap op, knikt 
me vriendelijk toe en vertrekt. Intussen heeft Thea zich razendsnel omgekleed. Spijkerbroek, geruit 
overhemd, cowboylaarzen. Niet mijn smaak, niet door mij gekocht. Ik verbaas me er niet eens echt 
over. Ze loopt van me vandaan, via de huiskamer richting de gang naar de voordeur en doet de 
verwarming en alle lichten uit. Dan weifelt ze. Komt ze terug? Tot de huiskamer, niet verder. Daar 
zet ze de televisie aan en zoekt een zender op die ik zelf nooit zou kiezen, het geluid net te hard. 



Ze draait het beeldscherm naar mij toe en bekijkt me tot ik ongemakkelijk begin te schuiven op 
mijn stoel. Haar prachtige ogen vertonen niet de minste emotie.
 'Maakt u zich geen zorgen, meneer Dalfsen. Alleen de juwelier zal u missen.' 
Hanneke van Dongen
Oktober 2015


