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   Bij Pyramid eet je niet!    
Christian Deterink 

 

 

Joep struikelde bijna over de drempel toen hij shoarma-zaak Pyramid binnenliep. Hij wist zijn 

evenwicht te hervinden en keek schichtig om zich heen. Gelukkig was de tent leeg, op een jongen 

en een meisje in de hoek na, die elkaar ijs aan het voeren waren en hem niet eens hadden 

opgemerkt. Maar goed dat dit niet gebeurd was in de kantine, dan had je zijn teammaten eens 

moeten horen. Joep glimlachte licht, liep met een enigszins onzekere tred de zaak in en hees 

zichzelf op een barkruk aan de bar. 

Een man in een vuil wit schort keek hem vragend aan. Deze had een duidelijk mediterraan 

uiterlijk, een Turk waarschijnlijk. Joep herkende hem niet van de vorige keren dat hij hier was 

geweest. 

“Broodje shoarma”, zei Joep schor, “en snel graag!” De Turk draaide zich zonder al te veel haast 

te maken om. 

Joep wierp verbeten een blik op zijn mobieltje. Het was al over achten. De tijd waarop hij al met 

Mandy bij haar ouders thuis had afgesrproken. Ze was al wat lichtgeraakt de laatste tijd en zou 

het niet goed opvatten dat hij te laat zou komen. En al helemaal niet als hij zou moeten gaan 

toegeven dat hij de hele vroege avond in de kantine van de voetbalvereniging had doorgebracht. 

Een glimlach gleed over zijn gezicht toen hij terug dacht aan die middag. Hoe ze kansloos 

hadden verloren van de enige club die vooralsnog had voorkomen dat ze laatste stonden in de 

competitie. Hoe drie van hun spelers het veld met rood hadden verlaten. En hoe ze het 

vervolgens op een drinken hadden gezet aan de bar. Op zeg maar gerust: zuipen! “Die derde helft 

gaan we wèl winnen!” Hij hoorde het Berry, hun spits, nog zo uitroepen. 

Joep schrok op toen het bakje met zijn shoarma voor hem op de bar werd gezet. 

“Doe nog maar een spaatje rood”, zei Joep, waarna hij aanviel. Er was geen tijd meer te 

verliezen. 

 

Op niet erg hoge snelheid reed Joep over het donkere landbouwweggetje. Ondanks zijn haast kon 

hij zich niet te veel permitteren, besefte hij zich: de auto leek nu al onwerkelijk over de weg te 

glijden. Hij klokte het blikje spa rood weg en gooide er twee pepermuntjes achteraan. Hij 

knipperde verwoed met zijn ogen en probeerde scherp te stellen. Daar zag hij de boerderij van 

Mandy’s ouders al liggen. 

Hij slikte een paar keer toen de scherpe muntsmaak zijn mond vulde. Het zou een zware avond 

worden. Koffie drinken met Mandy’s ouders voor de tv. Beleefd doen. De ogen ook nog eens 
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open houden. Een biertje zou er niet eens meteen inzitten, daar begonnen ze bij Mandy thuis niet 

aan voor tien uur ’s avonds... 

Joep zuchtte. Wie beweerde dat het hebben van een relatie geen zwaar werk was, had het 

gruwelijk mis. Misschien zat Berry nu nog steeds wel in de kantine, lekker af te pilsen. Hij was 

immers toch in-between-girlfriends, zoals die het uitdrukte. Wat een leventje! 

Daar was eindelijk de oprit naar de boerderij. Terwijl Joep instuurde keek hij nog eens naar zijn 

mobieltje, die losjes op de bijrijdersstoel lag. Kwart voor negen! Mandy zou hem vermoorden! 

Onbewust gaf hij een dot gas, alsof de seconde tijdswinst die hem dat zou opleveren de avond 

nog zou redden. Hetzelfde moment klonk er een harde bonk en leek het alsof hij over iets heen 

reed. 

Joep vloekte en remde. Het koude zweet brak hem opeens uit. Dat moest er nog maar eens 

bijkomen: dat hij brokken maakte terwijl hij al lang niet meer achter het stuur mocht zitten. Hij 

stapte uit en bekeek zijn auto. 

Niets. Geen schram, zo leek het. Of ja toch, een donkere veeg op zijn bumper. Hij boog zich 

dichterbij en ging er met zijn hand overheen. Hij veegde het weg. Goddank geen kras, dacht hij. 

Toen zag hij dat er bloed op zijn hand zat. 

Sneller ademhalend liep hij rond en toen zag hij achter de auto een donkere vorm op het oprit 

liggen. Al op grote afstand herkende hij de zwarte vacht en de rode halsband. 

 

“Waar bleef je zo lang?”, vroeg Mandy boos met de handen in haar zij. Ze stond in de 

deuropening en versperde hem de doorgang. 

Joep probeerde te glimlachen. Normaliter zou hij haar gewoon hebben verteld van de derde helft. 

Ze accepteerde best zijn wekelijkse zaterdagmiddagje met de jongens. Maar niet nu. Als ze wist 

dat hij had gedronken, achter het stuur had gekropen, en vervolgens… Hij probeerde de 

herinnering uit zijn geheugen te bannen. 

“Ik was bij Yvo thuis”, loog hij, “Beetje gamen. Heb zelfs nog meegegeten. Gewoon niet op de 

tijd gelet.”  

Mandy keek hem monsterend aan, “Ruik ik knoflook…?” 

Deze korte vraag impliceerde van alles (knoflook betekende shoarma en dat at Joep alleen als hij 

stevig gedronken had) en Joep zei snel: “We hebben spaghetti bolognese gehad. Zijn moeder is 

nogal uitgeschoten met de kruiden...” 

Mandy ontdooide meteen. Joep wist dat zij en Yvo vroeger jeugdvrienden waren geweest en dat 

ze het leuk vond dat uitgerekend haar vriendje nu weer vrienden met hem geworden was. 

“Kom binnen dan”, glimlachte ze, “de koffie wordt koud!” 

 

“Waar is Rollie eigenlijk?”, vroeg Mandy. Joep, naast haar op de bank, zei niets en slurpte 

voorzichtig aan de koffie. Deze smaakte nog smeriger dan gewoonlijk. Mandy’s moeder maalde 

haar eigen bonen, daar moest het aan liggen. Misschien mengde ze er wel paardenkeutels door. 

Zo gierig waren ze wel, hier. 



Bij Pyramid eet je niet!  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  3 

“Geen idee, zal wel buiten rondlopen…”, zei zijn schoonmoeder, “die komt wel terug”. Joep 

dacht eraan hoe hij het kattenlijkje naar de weg had gesleept en in de berm had gegooid. Als ze 

eens wist hoe fout ze het had! Hij dacht aan de ingewanden die uit het lijkje hadden gepuild en 

kreeg een zure oprisping. Hij verslikte zich en begon te hoesten. 

“Gaat het?”, vroeg Mandy bezorgd, over zijn arm strijkend. 

“Dat gekruide eten, hè?”, glimlachte Joep dapper. Maar hij voelde zich helemaal niet zo 

geweldig. Aan die kat kon het niet liggen, zo weekharig was hij niet. Misschien had hij echt 

teveel gedronken vandaag… of was de shoarma bedorven geweest. Pyramid (uitspraak: piramiet) 

had een bepaald slechte reputatie, zeker nadat de tent laatst door Rob Geus en zijn camerateam 

was bezocht: “Hier wordt ik niet vrolijk van!” Wat zei men tegenwoordig in het dorp ook al 

weer? Pyramid, daar eet je niet! En was het daar ook niet eigenlijk ongewoon rustig geweest? 

Voor een zaterdagavond nog wel? Weer kreeg Joep een zure oprisping en hij voelde koud zweet 

op zijn voorhoofd verschijnen. Met moeite klokte hij het laatste restje koffie weg.  

“We maken het niet te laat vanavond, schat”, glimlachte Mandy zorgzaam en ze klopte hem op 

zijn been. 

 

“Rollie”, klonk de opgewonden stem van Linda, “Mandy, ik heb Rollie gevonden.” Ze stormde 

de kamer binnen met haar jas nog aan en rode wangen. Joep voelde spontaan een hoofdpijn 

opkomen. Nee toch! Was dat kreng nu al gevonden? 

Mandy was opgesprongen, “Wat bedoel je? Waar?” 

“A-aan de weg”, Mandy’s kleine zusje kwam haast niet meer uit haar woorden, “Ik zag het 

toevallig toen ik er voorbij fietste…” 

Het besef daalde in bij Mandy, “Nee, niet mijn kittikatje”, kreunde ze. Iedereen in de kamer 

staarde haar aan in medelijden. Joep slikte moeilijk. 

 

Ze liepen met z’n vijven de oprit af, Mandy’s vader zwiepte met zijn zware zaklamp een 

lichtbundel het duister in. Linda droeg een emmer en riek met zich mee. Joep stommelde enkele 

stappen achter hen aan, zich steeds beroerder voelend. Hij maakte zich steeds meer zorgen. Als 

zou uit komen dat hij Mandy’s lieve katertje zou hebben verpletterd onder zijn auto, wist hij niet 

wat er zou gebeuren. Of eigenlijk wist hij het wel… 

“Daar”, wees Linda. 

De lichtbundel volgde haar wijzende hand en bleef al snel op het kattenlijkje hangen. Joep 

hoorde hoe vier mensen geschokt hun adem in hielden. Niet voor niets. Rollie zag er nog 

vreselijker uit dan hoe hij die had achter gelaten, alsof een hond of een vos of zo het lijkje al had 

aangevreten. De ingewanden lagen als een bloederige massa los in het met bloed besmeurde gras. 

Mandy jammerde zacht en liet zich op haar knieën zakken. Joep kon zijn blik niet losrukken van 

de dode kater. Terwijl Mandy’s vader het kattenlijk voorzichtig met de riek in de emmer tilde, 

drong zich een beeld in zijn hoofd op. Hoe die Turk, met een wilde blik in de ogen en een schort 

vol bloedspetters de kater vilde, aan een spies reeg en er vervolgens reepjes vlees van af begon te 

snijden. Shoarmavlees. Plotseling kwam zijn maag omhoog en kon Joep niets anders meer doen 
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dan vooroverbuigen en overgeven. In drie grote golven leegde hij zijn maaginhoud in het gras. 

Hij kreunde. 

“Och arme”, zei Mandy’s moeder en Joep voelde hoe ze een arm om hem heen sloeg, “Wordt 

het je teveel?” 

Joep keek op en zag in het schaarse licht hoe iedereen hem aanstaarde, Mandy incluis. Ze had 

een meelevende blik in haar roodbetraande gezicht. Toen gleden haar ogen omlaag en verstarde 

ze. Ze stapte op hem toe en rukte de zaklamp uit haar vader hand. 

“Spaghetti bolognese hè?” Het schokkerige licht dat viel op de kots in de berm verraadde dat haar 

hand trilde. In het gelige kots was geen rode tint te ontdekken. Stukjes halfverteerde shoarma des 

te meer. 

“Je hebt gelogen! Je bent niet bij Yvo geweest.”, zei Mandy ademloos, “Je hebt gedronken en 

bent beschonken achter het stuur gekropen…” 

Joep wist niet wat te zeggen. 

“Waarom heb je gelogen?”, Mandy’s stem klonk onbegrijpend, “Wat probeer je te verbergen?” 

De vraag bleef zwaar tussen hen in hangen. Niemand zei iets. Tot het licht van de zaklamp naar 

de emmer gleed waarin Rollie’s lijkje lag. Alsof de lichtstraal een eigen willetje had. 

“Nee, dat zou je niet! Nee, dat kan niet”, hijgde Mandy, “Joep, zeg me dat het niet zo is!” 

Een liedje van Frank Boeyen, bedacht Joep zich verwonderd. Alles ging opeens te snel; 

onwerkelijk. Hij probeerde te slikken, maar had een verschrikkelijk zure smaak in zijn mond. 

“Godverdomme!”, vloekte Mandy en ze holde met zaklamp en al de inrit op. In het voorbijgaan 

raakte ze hard Joep’s schouder. Joep keek bijna afwezig toe hoe de anderen haar volgden en zag 

hoe het woest bewegende licht van de zaklamp steeds kleiner werd. 

Seconden lang bleef hij staan in het duister, met een bonkend hoofd en een zure smaak in de 

mond die maar niet weg ging. Zijn benen leken twee keer zo zwaar toen hij eindelijk over de inrit 

terug begon te sjokken naar de boerderij. 

De anderen stonden bij zijn auto op hem te wachten. Vier paar ogen priemden dwars door hem 

heen. Mandy had de zaklamp gericht op een plek bij het achterwiel. Het duurde even voor Joep 

het zag. Helder rood bloed, wat zwarte haren. Het bewijs kon niet duidelijker zijn. 

Joep probeerde iets te zeggen. Dat het allemaal een ongeluk was geweest. Een samenloop van 

omstandigheden. Dat hij het echt wel verteld zou hebben van Rollie. Dat hij het ook heel erg 

vond. Maar er kwam geen woord over zijn lippen. 

Mandy’s ouders smoezelden wat met elkaar. Ze wierpen nog een laatste blik op Joep die weinig 

te raden overliet, zo duidelijk was hun afkeer. Toen draaiden ze zich om en liepen terug naar het 

huis. Linda volgde op hun schreden. 

“Je bent een klootzak”, zei Mandy nauwelijks hoorbaar toen ze alleen over waren, “Een 

leugenachtige klootzak! Dronken over mijn kat heenrijden!”- haar stemvolume nam snel toe en 

ze schreeuwde nu bijna - “en me erover voorliegen ook... Spaghetti bolognese! Waarover heb je 

nog meer gelogen?” 

“Schat, het was een onge-“, begon Joep. Zijn stem was schor. 
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“Hou je kop!”, gilde Mandy. De blik waarmee ze hem aankeek -een mengeling van woede, 

afkeer en van… ja wat eigenlijk- bezorgde Joep kippenvel. 

“Maak dat je wegkomt!” Met deze woorden draaide Mandy zich resoluut om en sloeg met een 

woedende zwaai van haar zaklamp de zijspiegel van zijn auto. Haar voeten knarsten in het grind 

van het tuinpad. Ze liet de voordeur zwaar in het slot vallen. 

Joep bleef wederom alleen over in het duister. Het duurde lang voor hij zich in beweging wist te 

zetten. Zijn hoofd voelde even vol als zijn maag leeg was. Hij stapte in zijn auto en startte. Zijn 

jas lag nog binnen, bedacht hij zich, maar het leek hem geen goed moment die op te halen. Hij 

keerde op het grind en reed langzaam de inrit af. Het voelde heel definitief en opeens brandden 

Joep’s ogen. 

 

Eenmaal op de weg viel zijn blik op een papiertje. Hij herkende het: de bon van Shoarmazaak 

Pyramid. Vier euro voor het broodje shoarma. Joep kon een cynische glimlach niet 

onderdrukken: alsof die niet veel duurder was geweest... 

 
 


