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   La Hollande Burlesque    
Christian Deterink 

 

 

Het appartement was uitgelicht als een etalage. De minstens tien meter brede gevel bestond -net 

als de appartementen erboven, onder en naast- geheel uit glas. Een gouden rechthoek van licht, 

waarin duidelijk een woonkamer te zien was, met een ruime living, daarachter de keuken en nog 

verder daarachter de badkamer en entree. Aan de rechter zijde de grote slaapkamer annex 

studeerkamer, waar Teun achter de computer achter zijn bureau zat. Hiervoor het nu lege balkon, 

dat doorliep over de volle breedte van de woning. In de woonkamer lag Amélie behaaglijk op de 

bank te kijken naar de televisie. RTL-Boulevard moest dat zijn, op dit tijdstip van de dag.  

Het appartement van zijn buren deed Tim altijd denken aan een poppenkast, waarbij de 

woonruimtes aan één kant waren opengewerkt. Hierdoor was hij -in eerste instantie ongewild- 

een deelgenoot geworden van een deel van hun beider levens.  

Ze waren er vorige zomer komen wonen. Tim wist het zich nog goed te herinneren, alhoewel hij 

maar weinig had gezien van hun verhuisactiviteiten. Iets waar hij later spijt van had gekregen. 

Want hoe was die verhuizing gegaan? Wie had hen geholpen? Hadden ze ruzie gehad? Had drie 

grote koelvriescombinatie al in hun woning gestaan, of hadden ze die zelf drie trappen 

opgesleept? Het was een lacune in zijn kennis over hen die hem stoorde.  

Tim keek toe hoe Amélie opstond van de bank en naar de keuken liep. Ze ging een sapje halen in 

de keuken, waarschijnlijk gewoon een juutje, of anders van dat bittere grapefruitsap, dat Tim zelf 

verafschuwde.  

Toch een juutje, constateerde Tim, toen Amélie weer terug kwam lopen. Hij zoomde weer uit 

met zijn verrekijker om te bekijken waar Teun mee bezig was. Nog steeds aan het computeren. 

Doordat zijn scherm wat schuin stond vanavond kon Tim moeilijk zien wat hij aan het doen was. 

Waarschijnlijk één van die beleggingssites; het was nog te vroeg op de avond voor de porno waar 

hij zich geregeld aan bezondigde.  

Tim verzat in zijn stoel. Hij draaide de verrekijker -hij had drie maanden geleden een bijzonder 

exemplaar voor vogelaars op statief weten te bemachtigen- van hem weg en droomde weg bij de 

aanblik van Amélie op de bank.  

Hoe voelde ze zich vandaag, vroeg hij zich af? Ze had de laatste week onder hoogspanning 

gestaan en zij en Teun hadden diverse malen flinke woordenwisselingen gehad. Wellicht had het 

iets te maken met het werk, want op internet had Tim verontrustende berichten gehoord over 

haar bedrijf (iets met een naderend faillissement). Maar het kon ook zijn dat Amélie eindelijk iets 

vermoedde over Teun's schuinsmarcheerderij. Hoe het ook zij, sinds enkele dagen leek de storm 

weer wat te zijn geluwd.  
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Tim rekte zich uit, stond op en liep naar de slaapkamerdeur. In de hal sloot hij deze omzichtig 

achter zich, voor hij de deur naar de woonkamer opende. Te allen tijde moest voorkomen 

worden dat er licht in de kamer viel. Zijn "donkere kamer" noemde Tim deze voor hem zelf, 

want in zekere zin was het de ontwikkelingsruimte waarin hij zijn eigen, nooit eindigende film 

ontwikkelde. "The Teun and Amélie Show". Zoiets.  

Hij rommelde wat in de keuken en legde een plastic bak met lasagne in de magnetron. Hierna 

liep hij naar de woonkamer en deed de tv aan. Niet dat hij echt van plan was te gaan kijken, hij 

deed het meer voor de show. Ook in zijn appartement bevonden zich immers geen gordijnen. Hij 

had ooit wel eens overwogen deze op te hangen, maar ergens beviel de gedachte hem wel dat hij 

hier net zo zichtbaar was voor Amélie en Teun, als zij voor hem. Kijken en bekeken worden. 

Niet dat deze zich ooit voor hem geïnteresseerd leken te hebben, maar ze moesten niet het idee 

krijgen dat hun overbuurman een zonderling zou kunnen zijn. Dat zou namelijk wel eens het 

einde van de show kunnen betekenen. En daarom moest hij zich naturel gedragen...  

Hij kon zich niet bedwingen voor hij ging zitten heel even naar het raam te lopen en een snelle 

blik te werpen. Weinig nieuws aan de zon: Amélie en Teun hadden zich nog niet geroerd.  

Het piepje van de magnetron klonk en Tim liep weer naar de keuken. Hij at zijn maaltijd op 

achter de tv terwijl hij afwezig een actualiteiten-programma bekeek. Hij betrapte zichzelf erop dat 

hij zelfs nu dacht aan Amélie en Teun en moest zich inhouden om niet sneller te eten.  

 

Een klein half uur later, nadat hij de half opgegeten bak lasagne had weggegooid en de vuile vaat 

in de afwasmachine had gezet, zat Tim al weer op zijn vertrouwde stekje in zijn geheel 

verduisterde kamer. Hij voelde zich opgewonden en had het gevoel dat er iets bijzonders stond te 

gebeuren. Hij probeerde te voorspellen wat: een definitieve ruzie? Misschien wel een verzoening? 

Hij hoopte stiekem toch op het laatste, want beide lagen hem inmiddels dicht aan het hart.  

Tim pakte de verrekijker en zag dat Amélie nu keek naar Onderweg Naar Morgen; haar vaste 

soap. De serie kon hem niet boeien, maar ergens begreep Tim toch wat Amélie bewoog het te 

volgen. Want deed hij zelf niet hetzelfde? Zijn buren namen in zijn leven inmiddels een 

belangrijke plaats in.  

Hoe hij aan hen verslingerd was geraakt, wist hij al niet eens precies meer. In eerste instantie was 

hij waarschijnlijk vooral gefascineerd geweest door het feit dat ze de buitenwereld zo binnen 

lieten in hun privébestaan. Het huishouden open en bloot, alsof ze moesten bewijzen dat ze niets 

te verbergen hadden. Tim had moeten denken aan de verwondering die dit fenomeen had 

opgewekt bij buitenlanders, zoals een zekere fransman die door W.F. Hermans eens was 

aangehaald. Tim had de passage erbij gezocht: "Wij Nederlanders doen dit, zegt de Fransman 

Miraud in zijn boekje La Hollande burlesque om bij onze medeburgers niet de vunze gedachte te 

doen opkomen dat we, zodra het lamplicht brandt en we ons achter gesloten gordijnen veilig 

wanen, gaan eten met open mond, smakken, op de grond spugen, onze echtgenoten uitkleden om 

lichaamsstraffen toe te dienen, of onze broeken naar beneden doen om met ieder die zich 

grijpbaar onder ons dak bevindt, ontuchtige handelingen te verrichten." Tim had de betekenis van 

het woord "burlesque" achterhaald, dat zowel "bizar" als "kolderiek" kon betekenen en zich 
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dikwijls afgevraagd wat Amélie en Teun zouden antwoorden als hij zou zeggen dat ze de 

hoofdrol speelden in een klucht. Maar eigenlijk begreep hijzelf nog steeds niet goed wat nou was 

bedoeld met "La Hollande Burlesque".  

Het had hem er niet van weerhouden om Teun en Amélie te blijven bespieden. Het had nog 

enkele maanden geduurd voor het begrip bij Tim was doorgesijpeld dat het meer een soort 

desinteresse was. Voor henzelf, in dat goed verlichte appartement was er immers geen 

buitenwereld, maar een, 's avonds vaak donkere, omgeving die hen net zo min aanging als een 

landschapje aan de muur. Zij kwamen niet op het idee om gordijnen op te hangen, omdat ze niet 

op het idee kwamen dat die ergens voor nodig waren.  

Op dit moment had Tim nog kunnen stoppen met zijn geloer en gespied. Maar toen was hij al 

een brug gepasseerd: hij had Teun en Amélie inmiddels goed leren kennen. Hij wist waar ze 

werkten, hij herkende hun vrienden en had op allerlei manieren (internet, de buren, een doos oud 

papier van hen die hij ooit in handen had gekregen) zich in hun levens ingegraven.  

Nog steeds had het niet hoeven door te gaan, maar juist in deze tijd was Tim ontslagen. Opeens 

had hij tijd over gehad en als vanzelfsprekend was hij de leemte in zijn eigen leven gaan invullen 

met zijn Teun en Amélie.  

En wat volgde in de maanden was een tafereel waar volgens Tim geen soap tegenop kon. De 

eerste echtelijke ruzie bijvoorbeeld. Het feestje dat uit de hand liep en waarbij Teun vanaf zijn 

eigen balkon kotste. Hoe ze steeds minder vaak seks met elkaar hadden (alhoewel ze het licht 

altijd uitdeden, kon ook Tim dit nog goed volgen omdat ze dan ook nooit de gordijnen sloten).  

En toen was er een nieuwe vrouw ten tonele verschenen. Teun had haar altijd overdag 

meegenomen naar het appartement en hun seks was aanmerkelijk woester en zichtbaarder. Alsof 

ze ervan uitgingen dat de buren, net als Amélie, wel niet thuis zouden zijn. Het was een wending 

geweest die het voyeurisme van Tim alleen nog maar deed toenemen. En zo had hij bijna niets 

gemist van Teun's smeerlapperij en de immer voortdurende ruzies. Hoe Teun steeds vaker weg 

was en Amélie dan uithuilde bij vriendinnen. Waarschijnlijk over haar verslechterde relatie, of 

had ze zijn ontrouw doorzien? Het was een vraag die Tim tot op de dag van vandaag had 

gekweld. 

 

De soap was inmiddels afgelopen en Amélie liep naar de keuken om koffie te zetten. Dat deed ze 

altijd als ze samen thuis waren, om daarna samen het RTL4 nieuws te kijken. De ruzies 

begonnen vaak pas daarna, alsof die ook inmiddels deel uitmaakten van hun dagschema. 

Teun kwam de woonkamer binnen lopen. Hij vouwde de krant op en bracht wat spullen naar de 

keuken. Hierna zaten ze naast elkaar neer op de bank, beide een mok in de hand (kopjes en 

schoteltjes gebruikten ze alleen bij bezoek). Na het nieuws ontstond er een geanimeerd gesprek en 

Tim vroeg zich af wat hun gespreksonderwerp was. In tegenstelling tot vaker de laatste tijd leek 

de sfeer niet te verslechteren. Sterker nog, na een uurtje ging de tv weer aan en vleide Amélie zich 

tegen Teun aan. Een verzoening? Tim zat op het puntje van zijn stoel toe te kijken. Ze lachten. 

Amélie streek Teun's hals. Teun drukte een kus op haar wang. Ze bewogen zich dichter tegen 

elkaar en begonnen elkaar te zoenen. Tim's hoofd tolde: blijkbaar hadden ze het uitgepraat. Was 
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die maîtresse buitenspel gezet? Was Teun weer teruggekeerd bij zijn eigen vrouw? Het leek erop, 

want de opgelaaide passie was voelbaar. Amélie lag inmiddels op Teun en diens handen bewogen 

over haar lichaam. 

Tim drukte zijn oog nog dichter tegen de verrekijker toen het stel traag zoenend overeind kwam 

van de bank. Amélie lachte toen Teun haar in zijn armen naar de slaapkamer droeg. Tim bewoog 

zijn verrekijker mee en zag hoe Amélie in de slaapkamer achterwaarts op het bed werd gegooid. 

Ergens onderweg was haar bloesje al opengegaan en ze trok deze snel uit, terwijl Teun op haar 

klom. Andere kledingstukken volgden. Ze doen de gordijnen toch wel dicht, dacht Tim verward. 

…of het licht toch wel uit? Maar geen van beide gebeurde: het leek alsof het stelletje in de 

hervonden passie haar omgeving vergeten was. Teun lag intussen tussen Amélie's gespreide 

benen en zoende haar ontblote borsten. Ze kronkelde toen Teun zijn weg naar beneden 

vervolgde. Niet veel later richtte Teun zich op om zich in enkele bruuske bewegingen te ontdoen 

van zijn broek en boxer. Even leek het alsof hij met zijn door lust verteerde blik recht naar Tim 

keek. Toen werd hij door zijn vrouw alweer omlaag getrokken. 

Tim moest verzitten op zijn stoel en merkte enigszins verbaasd op dat het tafereel hem 

allesbehalve onberoerd liet. Hij streek over zijn kruisstreek en overwoog ondertussen hoe erg het 

was als hij net als Teun zijn broek liet zakken. Ach, niemand zag hem toch? Haastig gespte hij de 

riem open. Ondertussen kon Tim zijn ogen niet van het schouwspel afhalen. Wat zich daar in die 

slaapkamer afspeelde was volstrekt ongekend: de seks was ongelooflijk. Onderuit gezakt op zijn 

stoel had hij nog met slechts één hand de verrekijker vast. Hij merkte niet dat hij licht hijgde en 

keek toe het stel tekeer ging. 

Amélie zat inmiddels voorover op haar hurken, terwijl Teun vanachter tegen haar aan schokte. 

De twee lijven bewogen als één. Tim merkte dat zijn eigen opwinding al een hoogtepunt naderde. 

Amélie had haar blik naar buiten -nee, naar hem!- toegekeerd en het leek wel alsof ze verbonden 

waren. Hij strekte zich nog meer uit op de stoel en juist op het moment dat hij voelde dat zijn 

eigen hoogtepunt niet meer was af te wenden en hij één arm boven zich had gestrekt, schampte 

zijn linkerhand de muur en de lichtknop. 

Hetzelfde moment baadde zijn eigen kamer in het licht. Beschenen door een 60 watt peertje en 

intussen klaarkomend achter zijn verrekijker, zag Tim dat Amélie hem meteen opmerkte en 

verstarde. Een moment later Teun ook en hun bewegende lijven stokten als een vastgelopen 

machine. Paniek maakte zich meester van Tim. Wanhopig schoot zijn vrije hand achterwaarts 

over de muur maar op de één of andere manier kon hij de lichtknop niet meer vinden. 

Machteloos keek Tim toe hoe Teun opsprong en hem met rood hoofd iets toeriep. Amelie had 

zich met geschokte starende ogen opgericht en probeerde zichzelf te bedekken. Teun liep nog 

steeds schreeuwend naar het raam en Tim meende "vuile klootzak" op zijn lippen af te lezen. En 

als zijn boodschap al niet duidelijk mocht zijn, bewoog hij hierna een hand in een horizontale 

beweging langs zijn hals. Tenslotte trok hij met woeste bewegingen de gordijnen dicht. 

Tim ging rechter op zitten in zijn stoel. Hij voelde hoe het bloed naar zijn hoofd was getrokken 

en hij zweette. Zijn hart klopte als een dolle. Alles kapot, dacht hij, alles kapot! De schande! 
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Onwillekeurig schoot die term weer door zijn hoofd. "La Hollande Burlesque". Het bizarre, 

kolderieke Holland. Tim besefte dat hij nu pas ten volle begreep wat die Fransman had bedoeld. 

 
 


