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I. 

 

‘Ping’ 

 

Gabriel schoot overeind van de bank waarop hij moest zijn ingedommeld. Zijn hoofd draaide 

zich razendsnel naar zijn iCom dat een blauwig licht verspreidde in zijn schemerige kamer. Hij 

wist dat de op een klavecimbel aangeslagen fis-noot en het oplichtende scherm maar één ding 

konden betekenen en sprong op. 

Nog voor hij goed en wel zat, bewoog hij zijn vinger op het touchscreen al richting ‘Inbox’. Eén 

nieuw bericht. Nog een snelle vingerbeweging en toen kwam in een animatie van een zich 

openende envelop de brief tevoorschijn waarop hij alweer zo lang gewacht had. ‘Afzender: 

Didier’, stond er boven het bericht dat Gabriel ademloos begon te lezen.  

 

Drie jaar geleden was het alweer, dat Didier was uitverkozen voor de expeditie. Gabriel wist nog 

hoe hij zich voelde toen het nieuws hem bereikte. Maar goed beschouwd was dat ook niet zo 

lastig te raden: afgunst, dat had hij gevoeld, zoals zo vaak eigenlijk als het ging over zijn broer. 

Niet dat hij het zijn broer misgunde, hij híeld echt van hem, maar toch was er die steek in zijn 

buik bij het besef dat hij zich wederom de succesvolste toonde. Een rode reus die een miserabel 

zonnetje dreigt op te slokken, een monumentale eik die een sprietig boompje in de schaduw zet, 

zoiets. In alles: sport, school, meisjes, vrienden, had Didier zich altijd al de beste getoond. En nu 

ook nog dit: gekozen worden voor de Mars-expeditie. ‘De klootzak’, was dan ook het eerste dat 

Gabriel zei toen zijn vriendin het nieuw hem vertelde.  

 

De Mars-expeditie. Al jarenlang gonsde het overal op aarde over deze ambitieuze nieuwe stap in 

het ruimteprogramma van ENA, de mondiale organisatie waarin onder meer NASA en ESA op 

waren gegaan. Sinds vijftien jaar geleden de maan succesvol was gekoloniseerd en enorm 

lucratief was gebleken, met name door de opbrengsten van de zeldzame metalen die daar werden 

gedolven, leek opeens alles mogelijk. En natuurlijk was de blik van de ruimte-conquistadores 

gevallen op Mars, als planeet van de oorlogsgod die overwonnen moest worden. 

Tien jaar voorbereiding ging eraan vooraf en drie keer werd Mars in verkenningsmissies bezocht. 

De eerste keer was een mondiale gebeurtenis gebleken waarbij 1969 verbleekte, ondanks het feit 

dat de eerste stap van een mens op Mars-bodem gespeend bleef van een monumentale zin als ‘A 
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small step for man…’ die rechtstreeks de geschiedenisboeken in kon. Al voor afloop van de derde 

missie werd begonnen met het kolossale ruimteschip dat ruimte had voor in totaal bijna 

tweehonderd kolonisten en voldoende materialen om op Mars een eerste basis te kunnen starten. 

De ‘Alexander’ werd het schip gedoopt, natuurlijk naar de Macedonische koning die een voor die 

tijd fabelachtige veroveringstocht ondernomen had in tot dan toe onbekend terrein om pas te 

stoppen aan de oevers van de Indus. 

Alle waarschuwingen van de ENA ten spijt (zware omstandigheden, kans op terugkeer op Aarde 

nihil, enorme risico’s) gaven miljoenen mensen zich op als Mars-kolonist. Onder hen natuurlijk 

vooral veel jonge idealisten, avonturiers en opportunisten. Mensen die om wat voor reden dan 

ook bereid waren hun hele aardse leven, hun familie en vrienden, op te geven voor iets nieuws, 

het ongewisse. Onder hen bevonden zich zowel Gabriel als Didier. Ze hadden zich natuurlijk om 

heel verschillende redenen opgegeven. Gabriel’s motieven lagen op het gebied van wetenschap, 

hij was astronoom en altijd al gefascineerd geweest door de kosmos, ‘The Final Frontier’, zoals 

Patrick Stewart dat zo mooi zei. Didier’s beweegredenen waren onduidelijker. Was het zijn 

winnaarsmentaliteit en zag hij dit als weer een uitdaging om zijn competitiedrift op te botvieren? 

Gabriel had er nooit de vinger achter kunnen leggen, alhoewel de gedachte dat Didier dit als kans 

zag om zijn broer weer een keer de loef af te steken, nooit ver weg was. 

Ook had Gabriel nooit weten te doorgronden of Didier nou doorhad of niet dat hij hem enorm 

had gegriefd met die hele uitverkiezing. In de maanden die de aanloop vormden tot de Mars-

expeditie probeerde hij zich groot te houden en blij te zijn voor zijn broer, maar hij kon zijn echte 

gevoelens van wrok nauwelijks verbergen. En om het alleen maar erger te maken, bleef Didier 

steeds maar zeggen hoe gaaf het was geweest als ze allebeí gekozen waren en hoe jammer hij het 

voor hem vond. Maar had ooit beseft dat hij Gabriel's droom aan het leven was? Want was het 

immers niet Didier, maar hij geweest die als kind sciencefiction verhalen en wetenschappelijke 

boeken over de ruimte verslond… Het was gekmakend geweest en Gabriel had zich opgelucht 

gevoeld toen het eindelijk zover was en hij afscheid van zijn broer genomen had. 

 

‘Hoi broertje, alles goed daar op je miserabele patjepeeërplaneetje? Haha, geintje hoor, alhoewel: als je hier in 

de ruimte een blik werpt op die blauwe knikker, dan krijg je denk ik wel een beter gevoel voor verhoudingen. 

Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. Met jou alles goed? Ook met Ella? Ik ben benieuwd naar 

die perikelen op je universiteit, ik hoorde over die bezuinigingen. Ben jij al weggesaneerd? Ik zie het zo voor 

me: een vrachtauto die voorrijdt, onduidelijke bruine vegen op het roestige witte metaal. Een grijparm die 

naar buiten zwaait, richting het stapeltje overtallige wetenschappers dat daar al klaar ligt. De klauwen die 

onbarmhartig een hap in je vlees zetten… 

Ik ben je weer aan het plagen, sorry hoor… De ruimte hier doet gekke dingen met je geest, het maakt je wat 

filosofisch soms, wat zweveriger, haha. Ik hoop natuurlijk dat het je goed gaat. Hoe is het eigenlijk afgelopen 

met die publicatie van je? 

Bij mij niets nieuws aan het front. De ijzeren dagelijkse routine, je kent het. Dezelfde nog net binnen te 

houden substantie die hier doorgaat voor eten. En tja, de vrouwen hè? Vrijlopend wild voor mij natuurlijk, 

maar ach, ze zijn niet je van het; er zitten wat akela’s tussen zal ik je vertellen, brrr… Ik moest zowaar weer 



Tessa’s kus � Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl � 3 

denken aan mijn aardse vriendinnetjes… Melanie, Iris en Yvette dus. En natuurlijk Tessa, mijn liefste 

vriendin; een kus van haar zou ik hier goed kunnen gebruiken! 

Nou ja, nog een half jaar voor we die verrekte rode kloot bereiken. Ik kan niet wachten! Vooralsnog is het 

buiten inktzwart, echt zwart bedoel ik, een kleur die je daar op je groene, blauwe, felverlichte planeetje niet 

eens kent! Je moest eens weten, als je niet oppast wordt je er door opgeslokt…’ 

 

 

II. 

 

Het was al donker toen Gabriel die avond thuis kwam. Het onstuimige herfstweer kreeg vat op de 

panden van zijn jas en doopte hem weldadig met hemelwater. Haastig stapte hij naar binnen toen 

de iCom hem eindelijk had herkend en de deur voor hem opende. Zijn hoofd bonkte, misschien 

wel protesterend tegen de stormen die er de afgelopen dagen in hadden gewoed. De perikelen op 

de universiteit, waar hij danwel niet was ontslagen maar wel een pijnlijke reorganisatie moest 

doorstaan, de recente relationele strubbelingen met Ella. Maar dat was nog niet eens niet het 

enige… 

Over een uur zou zijn vriendin er weer zijn en Gabriel was blij met het moment voor zichzelf. 

Zuchtend plofte hij neer op de bank en schopte zijn schoenen uit. Hij wreef in zijn ogen tot een 

zachte maar veelzeggende ‘ping’ zijn aandacht vroeg. Zijn hart sloeg een slag over. Hij sprong op 

en liep opgewonden naar zijn werktafel. Zou het? Al drie weken had hij niets van zijn broer 

gehoord, onwaarschijnlijk lang. Normaliter kreeg hij wekelijks bericht en kon hij even vaak zelf 

een bericht terug sturen, precies het quotum dat de marsreizigers hadden. Maximaal één 

briefwisseling het thuisfront per week; ze leken wel gevangenen. Maar meer was gewoon niet 

mogelijk, had ENA altijd gezegd, gezien de astronomische kosten van het leggen van een 

dataverbinding. 

In de praktijk leidde dat er toe dat vrijwel alle marsreizigers één contactpersoon onderhielden op 

aarde. Gabriel had zich vereerd gevoeld toen Didier hem had opgegeven als contactpersoon, 

maar wist aan de andere kant dat hij eigenlijk ook gewoon de meest aangewezen persoon was. 

Na de voortijdige dood van hun ouders bestonden de armetierige restanten van hun familie 

immers uit een krankzinnige oom in een gesticht een verre Australische oudtante. Een vaste 

relatie had Didier had evenmin gehad. Juist het gebrek aan familiebanden had bijgedragen aan 

zijn uitverkiezing, besefte Gabriel maar al te goed. De ENA had letterlijk gezegd dat ze, ter 

bescherming van de geestelijke gezondheid van de kolonisten, vooral vrije en onafhankelijke 

zielen, niet bezwaard door te sterke familie- of vriendenbanden, hadden gekozen. 

Met een hart kloppend in zijn keel opende Gabriel zijn inbox. Hij kreeg te zien wat hij hoopte; 

het oplichtende envelopje: ‘1 nieuw bericht’. Hij merkte hoe zijn vingers enigszins trilden toen hij 

ze over het scherm bewoog. En toen de nieuwe email van Didier werd geopend, werd het even 

wazig voor zijn ogen. Hij moest er weer aan denken hoe geëmotioneerd hij was na Didier’s 

laatste mailtje. Zoals altijd moest je bij zijn broertje door de oppervlakte heen prikken, maar 

ergens onder de dikke lagen plagerijen en de bravoure vond je dan altijd zijn kwetsbare kant. En 
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die was in zijn laatste mailtje wel heel duidelijk naar boven gekomen, als een vulkaan die op 

uitbarsten staat. Die laatste zin… In de weken erna had Gabriel zich voor het eerst afgevraagd of 

Didier wel echt de gelukkige van hun tweeën was. 

 

‘Hé broertje, hoe gaat ie? Met mij alles goed hoor! Ik was alleen zo druk dat ik vergeten was je te mailen. Of 

nee, ik wilde voor me zien hoe bezorgd je zou zijn. Ik zie je al zitten, bedrukt op je bank met Ella. Wat zou er 

toch gebeurd zijn? Snik, snik, huil, huil. Terwijl ik hier de tijd van mijn leven heb, haha, lachen toch? Nee, 

serieus, door technische probleempjes was het contact gewoon een tijdje verbroken. Er waren wat 

strubbelingen inderdaad, daar heb je vast wel van gehoord, maar alles gaat nu weer perfect! Recht op ons doel 

af, die rode ploert van een Mars, we zullen hem te grazen nemen, haha.’ 

 

Gabriel slaakte een zucht van verlichting. Goddank, alles was goed… Hij was er nog, inclusief 

zijn vervelende grapjes. Hij besefte nu pas hoeveel zorgen hij zich had gemaakt. Ruim twee 

weken geleden waren de geruchten op internet steeds verder aangezwollen over dat de Alexander 

was vergaan. Een Titanic-achtig einde waarbij je de ijsberg en het binnendringende zeewater 

alleen maar hoefde te vervangen door ruimtegruis en vacuüm. Aanvankelijk had Gabriel er niet 

eens zoveel op uit gedaan: sinds de conceptie van de Alexander had zich immers een leger 

sceptici geroerd in de periferie van het internet. Het verontrustende was echter dat het rumoer 

zich als een olievlek steeds meer richting de serieuze nieuwssites had verspreid. 

Vanaf het begin had de ENA alles ontkend en afgegeven op al die negatieve doemdenkers die de 

ENA altijd al hadden beticht van megalomane Icarus-neigingen. Enkele dagen geleden had de 

ENA echter wel moeten bekennen dat de Alexander technische moeilijkheden had ondervonden 

en dat er een tijd geen contact meer was geweest, maar de ENA had zich gehaast erbij te melden 

dat de problemen inmiddels weer waren opgelost; het ‘Houston we have a problem’-momentje 

was overwonnen, meldde de woordvoerder met een trotse glimlach. 

Gabriel besefte dat hij eigenlijk met die geruststellende berichten en dit teken van leven van 

Didier gerustgesteld was. Maar toch knaagde er een restje twijfel, zonder dat hij goed wist 

waarom. Hij las snel verder:  

 

‘Ik las in je laatste berichtje dat je de reorganisatie bij de universiteit hebt overleefd. Geen ruiming dus voor 

jou, haha. Maar zonder dollen mooi voor je, je slaat je er vast wel doorheen! Ook alles goed met Ella? 

Met mij gaat het prima. De sfeer aan boord is uitstekend en ik heb nog meer goed nieuws: ik heb een nieuwe 

scharrel, jaja, hoe kan het ook anders met mijn bijna goddelijke aantrekkingskracht, haha. Jola heet ze en ik 

ben echt dol op haar, moet je geloven. Je zult de komende tijd vast nog veel meer van haar horen. 

Wat me meteen brengt bij het slechte nieuws, want helaas zullen we minder frequent contact kunnen houden. 

We moeten die goeie ouwe Alex wat meer sparen, ben ik bang. Eén berichtje in de zeven à acht weken, meer 

zit er helaas niet in. Alhoewel, ik ben wel blij dat ik niet elke week je kleinzielige geleuter hoef aan te horen! 

Grapje…’ 
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Een steek van teleurstelling trok door Gabriel heen. Nog maar één in de twee maanden bericht! 

Dat betekende nog maar twee of drie keer een teken van leven voor hij Mars zou bereiken. En 

hoe zou het zijn als ze straks eenmaal hun kolonie stichtten? Gabriel voelde opeens maar al te erg 

hoeveel lichtjaren hem en zijn broer van elkaar scheidden en mistte hem opeens heel erg… Met 

brandende ogen las hij de laatste regels:  

 

‘Doe in ieder geval de groetjes van me aan iedereen, broer. Hou moed, dat doe ik ook met Jola aan mijn zijde. 

Met haar wordt de leegte van de ruimte draaglijk, weet je, en sterker nog, vergeet ik zelfs Tessa! Als ik haar 

kus, dan vergeet ik Tessa’s kus en als ik haar spreek, dan vergeet ik Tessa’s stem! – Groet, je broer Didier.’ 

 

Het duurde misschien wel een eeuwigheid voor Gabriel besefte hoe hij telkens weer de laatste zin 

overlas. Het leek alsof het in de kamer opeens tien graden kouder was geworden, alsof hij hier al 

uren zat en de thermostaat uit was geslagen en koude rillingen trokken over zijn lijf. Hij 

knipperde met zijn ogen en keek opnieuw op het scherm. Het stond er nog steeds: Als ik haar kus, 

dan vergeet ik Tessa’s kus en als ik haar spreek, dan vergeet ik Tessa’s stem. Gedachten schoten door zijn 

hoofd. Kon Didier het gekscherend bedoeld hebben? Maar het sloeg nergens op, echt nergens op! 

Beelden schoten op voor zijn ogen. Beelden van hun gezinsleven vroeger, voor het tragische 

ongeluk van hun ouders. De warme woonkamer en het bijkamertje met de oude bank. Hoe vaak 

was het niet geweest dat Gabriel naar beneden kwam uit zijn slaapkamer voor het avondeten, 

waar hij uren had besteed met het lezen van sciencefiction, en dat Didier daar op die bank lag, 

met zijn hond knus tegen hem aan gevleid. Iedereen in hun gezin had van die hond gehouden, 

om de levenslustigheid, het zachte karakter en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat het dier in 

je stelde, maar Didier onmiskenbaar nog het meest. Ze waren onverbrekelijk en toen die dag 

kwam dat de hond, inmiddels bejaard en aangetast door ziekte, ten slotte een spuitje kreeg, stond 

in Gabriel’s geheugen gegrift als één van die weinige momenten dat hij niet jaloers was op zijn 

broertje. 

Gabriel had door de tranen in zijn ogen moeite om nog een keer scherp te stellen op die ene 

zin.‘Tessa’s kus’, stond er, net zoals in de vorige email. Het was een begrip geweest in hun gezin: 

hoe Didier zijn hond had geleerd op het commando ‘kus’ haar snuit kort tegen diens mond 

drukte, een nonchalante maar veelbetekenende blijk van genegenheid tussen Didier en zijn hond 

Tessa. 

 

‘Tessa’s stem’, het was belachelijk. Een koud vermoeden zwol op in zijn brein. Koortsachtig las het 

hele bericht nog eens door. Er vielen hem opeens veel meer dingen op: ‘…daar heb je vast wel 

van gehoord…’ las hij nog eens. Hoe kon Didier eigenlijk raden wat er op aarde gebeurde? En de 

grapjes die werden gemaakt, niets origineels, alleen maar wat hij ook al eerder had gezegd… Het 

klopte gewoon niet! Het voelde niet als hem... 

Hij opende een webbrowser en ging het internet op. Hij had maar een paar minuten nodig om 

zijn vermoedens nog verder aan te wakkeren. Het wemelde er van de berichten over hoe de ENA 

alles deed om het fiasco met de Alexander toe te dekken en de boel te bedriegen. In wat voor 
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bochten ze zich wrongen om goed weer te blijven spelen, het stond er allemaal… Hij bleef hij 

maar rondsurfen, en hoe meer hij las, hoe radelozer hij werd. 

Zijn concentratie werd pas verbroken toe hij een hand op zijn schouder voelde. Hij schrok op, 

draaide zich om en merkte dat Ella achter hem stond, de jas nog aan en met een bezorgde 

vragende blik in de ogen. 

“Het is mijn broer’, wist Gabriel uit te brengen met krakende stem terwijl hij rillend opstond, 

schokkerig als een slecht bestuurde marionet, “Hij, hij is…” Het beeld van een vrolijk lachende 

Didier verscheen voor zijn netvlies, zijn succesvolle broer, zijn… ongelukkige broer… Het besef 

hoe belachelijk zijn eeuwige jaloezie op hem was stak hem als een bij en hij barstte in tranen uit. 

Ella opende haar armen. 

“…dood”, bracht hij nog uit, maar het woord werd gesmoord in Ella’s jas. 

 

� 


