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   Stil    
Christian Deterink 

 

 

Ze ligt naast me in het bed en eindelijk is ze stil. Eindelijk is het voorbij; haar verwijten, groteske 

beschuldigingen en haar onverwachte onverzettelijkheid. Haar krijsende gegil daarna... Als een 

autoalarm dat maar blijft loeien. Hoe had ik ooit van deze vrouw kunnen houden? 

Ik sluit mijn ogen en probeer me te ontspannen. Het lukt me niet: ik voel me nog steeds opgefokt, 

boos en gefrustreerd, alsof er ergens diep in me een monster huist dat naar buiten wil. Ik zucht en 

probeer mijn ademhaling te controleren. Inademen, lange pauze, uitblazen, weer inademen, nog 

langere pauze.  

Enkele minuten ben ik hiermee ingespannen bezig, totdat ik voel hoe de elektrische lading, die 

elke vezel in mijn lichaam doet tintelen, is weggeëbd. Eindelijk kom ik een beetje tot rust. Het 

kutwijf, is mijn eerste gedachte als ik mijn ademhaling weer laat gaan. Hoe had ze het gedurfd 

mij zo te behandelen? En waar had ze het lef vandaan gehaald om opeens zo tegen me in te gaan? 

Wat had ze in godsnaam gedacht?  

Ik denk terug aan het begin van de avond. Ik was thuis gekomen in de wetenschap dat ze 

overspel gepleegd had. Overspel! En ook nog met de één of andere dooie lul van haar kantoor 

ook. Misschien was dàt nog wel het ergste, dat ze zó’n vent interessant genoeg had gevonden om 

mij mee te belazeren.  

 

“Je bent vreemd gegaan”, zei ik meteen plompverloren toen ik haar trof in de keuken.  

Ze schrok op en veegde haar handen af aan haar schort. Ze probeerde het niet te ontkennen en 

durfde me niet aan te kijken.  

Ik stapte dichterbij, “Hoe heet hij, die klootzak? Ik maak hem kapot!”  

Dit leek iets in haar los te maken. Ze keek me boos aan, “Dat gaat je niets aan!”  

“Dat gaat me verdomme wel degelijk wat aan, als je met hem het bed deelt!”  

Ze sloeg haar blik neer.  

“Nou?”  

Ze bleef volharden in haar stilzwijgen. We stonden tegenover elkaar met de eettafel tussen ons in.  

“Zal ik het dan maar zeggen?”, vroeg ik op luidere toon; “Zal ik dan maar zeggen dat het die De 

Wit is, die projectmanager” –ik sprak het woord spottend uit- “waarmee je hebt liggen 

rollebollen? Wat denk je dat ik dacht, toen ik erachter kwam, achter al die gorigheid?”  

Bij het horen van dat laatste woord keek ze op met een koele blik die ik niet van haar kende. 

Deze keer sloeg ze haar ogen niet neer.  

“Dat je het verdiend had? Dat je mij in zijn armen hebt gejaagd, Jasper?”  
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“Wàt, ben ik nu de schuldige?”, riep ik verbijsterd uit.  

Ze maakte een wegwerpgebaar, “Je weet net zo goed als ik hoe morsdood onze relatie is… Ik kon 

geen liefde meer van je verwachten… Wat moest ik?”  

“Maar je bent vréémd gegaan!”, schreeuwde ik.  

Ze kneep haar ogen dicht tot spleetjes. Ik had haar nog niet eerder zo meegemaakt. IJskoud beet 

ze me toe: “Kijk liever naar jezelf. Denk je dat ik niet weet van al jouw affaires? God, over 

gorigheid gesproken…” 

Even hapte ik naar adem, maar ik herpakte me snel, “Wat heeft dàt er mee te maken? Die paar 

akkefietjes die ik eens heb gehad. God, jullie vrouwen vergeten ook niets, hè? Maar wil je dat 

gaan vergelijken met dìt?”  

Met ineengevouwen armen staarde ze me onverzettelijk aan. Ik voelde me steeds bozer worden. 

Ik had verwacht dat ze berouw zou tonen als ik me met de waarheid zou confronteren, dat ze me 

huilend om vergeving zou vragen. Maar niets van dat alles.  

“Vijf jaar”, riep ik haar toe, “Zo lang zijn we al getrouwd, Margreet! Wat heb je in je kop 

gehaald?”  

Ze gaf geen kik en staarde me aan met samengeknepen lippen. Toen ik was uitgeraasd, zei ze met 

een stem waar ik een trilling in meende te horen: “Iets wat ik eerder had moeten doen. Ik ga bij je 

weg, Jasper!”  

Enkele momenten kon ik geen woord uitbrengen van verbijstering. In ons huwelijk was ik altijd 

degene geweest die alles had bepaald. Zo was onze relatie: ik bepaal en zij luistert, ik zorg dat er 

geld binnenkomt en zij zit thuis. Nooit had ze me een strobreed in de weg gelegd. Maar nu wou 

zíj bij mij weggaan? Margreet, die voor het altaar eeuwige trouw aan me gezworen had? 

Onmogelijk!  

Wat probeerde ze hier? Wilde zìj nu de touwtjes in handen hebben? Daagde ze me uit? Was dit 

een kwestie van wie het eerst zou toegeven? Het maakte me razend dat ze blijkbaar dacht dat ze 

van me kon winnen.  

“We gaan niet uit elkaar”, beet ik haar toe.  

“O, jawel”, zei ze meteen.  

“Dat gaan we niet!”, brulde ik en met een woedende haal schoof ik de keukentafel opzij. Een 

moment later had ik haar vast bij haar pols.  

“Dat gaan we niet”, herhaalde ik. Ik kneep haar zo hard dat het pijn moest doen.  

“Je houdt me niet tegen, Jasper”, hijgde ze.  

Ik sloeg haar één keer hard in het gezicht. Ik had me altijd voorgenomen mijn vrouw niet te 

slaan. Maar als ze me probeerde de baas te zijn, kon ik niet anders. Als het moest, dan stampte ik 

het er wel bij haar in.  

 

Ik ben blij dat ze nu gewoon naast me in bed ligt en stil is. Alsof ze het dan toch eindelijk 

begrepen heeft. Ik ervaar haar stilzwijgen naast me als een instemming. Het is alsof ze hiermee 

zegt: "Natuurlijk had je gelijk schat, vergeef me. Allicht blijf ik bij je. Vanaf nu zal ik je 
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onvoorwaardelijk trouw zijn." En dat was wat ik wil: een gedweeë en trouwe echtgenote. Is dat 

zo moeilijk te begrijpen voor zo'n vrouw?  

Ik beweeg mijn lichaam onrustig over de matras, op zoek naar een comfortabele houding en 

probeer te genieten van de stilte. Maar de gedachten blijven door mijn hoofd gaan. Het is alsof ik 

de woorden van mijn vrouw nog in de slaapkamer hoor nagalmen.  

"Ga weg!", had ze gegild, toen ik de slaapkamer was binnen gekomen om bij haar in bed te 

stappen. Natuurlijk had ik niets op haar gekrijs uitgedaan; alsof ik niet in mijn eigen bed mocht 

slapen! Ze had zich van me weggedraaid en toen ik onder de dekens een hand lichtjes op haar 

heupen legde, had ze woedend gesist: "Egoïstische klootzak!" Naast haar had ik de woede weer 

voelen aanzwellen. Nog steeds had ze me weerstaan! Opnieuw was ik genoodzaakt geweest in te 

grijpen. Deze keer was het niet bij één oorvijg gebleven… 

 

Mijn blik blijft rusten op haar donkere gestalte als ik terug denk aan onze worsteling in het bed en 

de afloop ervan. Het inzicht komt tot me in een schok. Opeens besef ik dat mijn vrouw ook in 

haar stilte me nog steeds weerstaat. Het is geen stilte van onderwerping of berouw, zoals ik eerst 

dacht; dat is het nooit geweest ook. Nee, het is een stilte van beschuldiging en afwijzing. Een 

bittere, verwijtende stilte, waarin ik meer ongelijk heb dan ooit en die erop duidt dat ìk van haar 

verloren heb. De situatie is alleen maar nog onverteerbaarder. Met al haar geschreeuw en gekrijs 

had ze me toen niet zo op mijn nummer gezet als ze nu doet, in haar volmaakte zwijgen.  

Ik richt me op om haar beter te bekijken. Daar ligt ze, met opengesperde naar het plafond 

gerichte ogen. Het grote broodmes glimt in het zachte gefilterde maanlicht en lijkt grotesk, zoals 

het daar recht in haar borst geplant is. Haar lichtblauwe avondjurk is al grotendeels donker 

gekleurd van het bloed. Ik zie dat het bloed ook de matras begint te doorweken. Daar ligt ze, de 

vrouw die me zodanig getergd heeft dat ik haar heb moeten bewerken met een mes om haar te 

overwinnen.  

Een schijnoverwinning, dus. Ik lees in haar wijd-open ogen een blik van iemand die nog steeds 

overtuigd is van haar eigen gelijk. Ik tril van woede en buig me verder over haar heen. Wat zie ik 

daar nou bij haar mond? Lacht ze daar nou? Zie ik dat nou goed dat ze haar mond in een laatste 

grijns heeft gekruld? Het vileine lachje van iemand die weet dat het pleit beslecht is?  

Woedend kom ik overeind en werp me op haar.  

"Nee, je hebt niet gewonnen", brul ik, schrijlings op haar zittend. Haar lijf is stijf, alsof ze zich in 

haar dood nog tegen me verzet. "Ik heb gelijk…" Met twee handen boetseer ik de grijns uit haar 

dode lippen.  

"Je bent dood", krijs ik, "Ík heb gewonnen." 

 
 


