
 

Hij en zij 

of de kroniek van een aangekondigde geboorte 
 

Hij. 

Een echte toneelspeler was hij. Zelfs op het toneel speelde hij toneel. Alle rollen die hij 

vertolkte hadden iets kunstmatigs, ondanks zijn inspanningen om het tegendeel te 

bewijzen. Hij was nooit wie hij was, noch wie hij wilde zijn. Hij was altijd iemand 

anders. Als hij declameerde ‘to be or not to be’ dan was het noch het één, noch het 

ander, eerder iets tussenin. Die rol van Hamlet was trouwens geen groot succes 

geweest, zijn noeste ‘actuele’ verwerking van Shakespeare ten spijt. 

 

Zij. 

Zij speelde piano, had een voorliefde voor variaties en voor snelle ritmes. Als ze de 

toetsen beroerde ging ze volledig op in haar spel. Bach, Beethoven, Bach. De wereld 

rondom haar verdween, ze speelde geen Beethoven, nee ze was Beethoven en zichzelf. 

Nooit was ze meer zichzelf dan tijdens haar spel op het klavier. 

 

Hij en zij. 

Maar eigenlijk waren ze geen hij en zij. Niet meer. 

Ja, eens was het anders geweest. 

Hij en zij. Hét koppel! Hét paar! Benijd en bewonderd door iedereen, zeker door hun 

intieme vrienden, vrienden die zij al jaren kenden. Geen mooier liefde straalde af van 

hen. Waar zij ook kwamen gingen de harten sneller slaan, hun aanwezigheid werkte 

aanstekelijk, verloren gewaande liefdes bloeiden weer op, bevroren relaties 

ontdooiden, spaak gelopen huwelijken kwamen weer op gang overal waar zij in de 

nabijheid waren. Het volmaakte paar. 

Kinderen waren er niet, maar maakte dat hun liefde niet des te aangrijpender? Ja een 

zoon, dat wilde hij zeer graag, een frisse loot aan de stamboom opdat die niet zou 

verwelken met hem. 

Twee jaar had het geduurd, geen resultaat. Tenslotte waren ze naar de dokter 

geweest, samen. Testen. Labo. Bloedstalen, sperma, baarmoederonderzoek, het kwam 

hun neus uit en het sleepte ook wel even aan. Er werd een afspraak gemaakt met de 

specialist, maar uitgerekend die dag bleek hij andere prioriteiten te hebben. 

Ga jij maar alleen, geen kinderen krijgen met of zonder attest, het blijft finaal 

hetzelfde. 

Dus ging zij alleen en kwam met het resultaat terug. Zie je wel, grinnikte hij, en 

verdiepte zich verder in  zijn toneelrol. 
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En neen, kinderen kwamen er niet in hun leven. Andere vrouwen wel, zij het subtiel, 

onmerkbaar, gewiekst. Zij werden de vriendinnen van het paar, sommigen brachten 

hun partner mee naar de alsmaar zeldzamer avondjes ten huize van. 

Zijn dagen en zijn avonden werden echter drukker, eerst met de seizoenen, dan met 

de maanden en stilaan bleken ook de weken tekort. Alles moest wijken voor het 

theater. Hij speelde tenslotte toneel, ik zei het toch.  

Maar ook de vrouwen verdwenen één voor één van het decor, geruisloos. Het paar 

bleef niettemin overeind, tenminste zij bleef thuis. Ze was het gewoon geraakt zo lang 

alleen te zijn en dus speelde zij op één zo’n eenzame avond én de Goldbergvariaties én 

de Diabellivariaties én improviseerde tegen middernacht ook haar eigen variaties.. 

Nu ja, ze ging er volledig in op. Hoe zou ik nog voor kinderen kunnen zorgen, sprak ze 

hem na. Iedereen uit haar omgeving bewonderde haar, keek naar haar op, ze werd 

trouwens de hemel in geprezen door haar toneelspelende man, waar hij ook op de 

publieke scène verscheen. 

Het openbare leven weerhield er hem evenwel niet van om van het echte leven te 

genieten achter de coulissen of in de zorgvuldig afgesloten kleedkamers van de 

actrices. Hij had ze nodig de nimfjes en de elfjes, bij hen zocht hij de essentie van het 

leven (sic), de oorsprong van de wereld (sic). En vond die ook, zeker bij de jonge 

actrices. Toneel was zijn passie, theater zijn leven. 

 

En op een avond – once upon a time – zoiets komt altijd onverwachts ook al kun je 

nadien de kroniek van deze aangekondigde gebeurtenis perfect uit het verleden 

aflezen, duidelijker kon het echt niet zijn, op een avond zei hij langs zijn neus weg dat 

hij morgen niet meer naar huis zou komen, dat hij alvast enkele persoonlijke spullen 

mee zou nemen. 

Wat niet meer naar huis komen? 

Niet meer. Punt. Weg naar ergens anders, ik heb nieuwe zuurstof nodig. Nee hij zei het 

niet op deze manier en hij bedoelde het nog minder zo, maar dat was zijn apologie 

achteraf tegenover de niet begrijpende vrienden en de kennissen vol ongeloof. 

Nieuwe zuurstof nodig. Met de klemtoon op nodig. Hoe meer je jezelf iets wijsmaakt, 

hoe sterker je erin gelooft na verloop van tijd. Dat was ook zo. Hij had het gewoon 

nodig, de klemtoon verschoof naar gewoon. 

En zij? 

Er was niemand uit de vriendenkring die haar kwam troosten – op een uitzondering na, 

die evenmin toegang verkreeg tot haar ziel. En omdat zij er zelf hardnekkig over 

zweeg, bleef haar nabije omgeving in het ongewisse. Zelf wist ze niet eens of ze nu blij 

of triestig moest zijn over het gebeurde, ook al weende ze in de eerste weken de dag 

door en hoewel ze uitgeput was kon ze s’ nachts nauwelijks de slaap vatten, 

voortdurend zichzelf afvragend waar zij gefaald had. Uiteindelijk was zij dus alleen, en 
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de klep van de buffetpiano bleef open staan, de eerste bladzijde van de 

Goldbergvariaties viel scheef en schever, dan gevolgd door het volgende blad en 

tenslotte het derde. Met deze omgekrulde, wat in het ijle hangende boorden van de 

eerste drie bladen bleef de Goldberg verder overeind. De toetsen verloren hun glans 

door het stof dat als onzichtbaar lava uit een stille en al even onzichtbare vulkaan 

neerdwarrelde, dagen en dagen na elkaar, weken, maanden, winter, lente, zomer... 

 

De herfst kondigde zich al schitterend aan op deze laatste zondag van augustus. 

Zij nam de trein en spoorde naar de cultuurmarkt. Een ingeving. 

In plaats van de vele standen te bezoeken ging zij spontaan plaats nemen op het 

eerste terras dat op haar weg lag. Ze ging in een fletse zon zitten en bestelde een witte 

wijn. 

Nog een glas witte wijn alstublieft. 

Omdat ze ook wel voelde dat twee glazen voor haar genoeg en drie teveel waren, 

rekende ze af en liep ze dan toch in de richting van de cultuurpleinen. 

Muziek. Het kon haar niet echt bekoren. Literatuur liet ze tot haar eigen verwondering 

links liggen. Dans, de glimlach om haar mond tekende zich pijnlijk af. Het gleed 

allemaal langs haar heen. 

Achter de volgende hoek werd er op een podium toneel gespeeld. Aan weerszijden 

ervan klapwiekten volop de blauwwit gestreepte tentzeilen en de wimpels van wel 

dertig of misschien veertig kraampjes van toneelhuizen. Allemaal prezen ze op ludieke, 

speelse, ernstige of creatieve manier hun waren aan. Zachte waren. 

Even ronkte een ver vliegtuig boven de markt, machinaal blikte ze naar omhoog, er 

priemde uitgerekend dan een felle zonnestraal door het lauwe wolkendek, zodat ze 

verblind haar ogen weer neersloeg en de schaduw van zo’n wapperend theatertentje 

opzocht. 

Toen ze weer opkeek en drie zwarte vlekken repetitief en alsmaar kleiner wordend naar 

haar ooghoeken snelden, zag ze wat achteraf als een aangekondigd weerzien par 

excellence zou kunnen beschreven worden.  

Daar stond hij, aan de binnenkant van zo’n kraampje, te discussiëren of toneel te 

spelen, zo duidelijk was het niet. Naast hem stond zwijgend zij. Een andere zij. Veel, 

veel jonger, minstens vijftien jaar jonger. Het was de eerste maal dat zij haar zag, 

maar ze wist natuurlijk onmiddellijk wie het was. De geruchtenmolen draait namelijk 

vlug. Een paar weken na zijn vertrek wist ze immers via vriendinnen van haar  

vriendinnen waar hij woonde, met wie, met welke auto hij nu reed en dat hij een paar 

kilootjes bijgekomen was. 

Dus dat was zíj dus. En daar stond híj dus. 

Ze stond aan de grond genageld. Gebiologeerd. Vanwaar het woord kwam had ze nooit 

begrepen, maar wat het betekende voelde ze nu des te pijnlijker aan. Hoe lang duurde 



 

4 

deze flits? Hij onderbrak zijn toneelspel en mat zich vlug een andere rol aan. De vrouw 

naast hem had niets in de gaten en stopte een ongeïnteresseerde voorbijganger een 

foldertje in de hand, met de obligate glimlach.  

Zij, zij onderbrak haar biologieverhaal en kreunde een seconde (in het tumult kon 

niemand dat horen). Er zijn of er niet zijn, dat was nu de hele verrassende kwestie. To 

be maar. 

Zij stapte achteloos traag (achteloos? Hmm...) naar het kraampje van 

toneelgezelschap De Gordiaanse Knoop. 

Hij (verrast): Tiens, wie we daar hebben. 

Zij: Ja, wie we daar hebben. 

Andere zij fronst haar wenkbrauwen en houdt haar adem in. Zou zij... ? 

Hij: Lang geleden zeg. 

Zij: Lang geleden, ja. 

Hij: En? 

Zij: Wat en? 

Andere zij kucht en knikt vragend naar ‘Hij’. 

Hij (tegen andere zij): Mijn ex... 

Andere zij: oh? 

Zij, zij krimpt in elkaar. Ex! In Godsnaam bestaat er een schandelijker woordstompje 

dan dit? 

Hij (heeft zich weer een kwartslag gedraaid): Mijn... 

Zij: weet ik wel. 

Stilte. Aan de ene kant van de tafel geritsel van papier, aan de andere kant opeen 

geperste lippen. 

Hij (kuchend): hm, hm. 

Zij: Ja? 

Hij (bijna stotterend, maar dan ineens met een stralende blik): ik euh... ik.... ja over 

zes maanden word ik vader! 

Andere zij verslikt zich en wordt vuurrood. 

Zij: wat...? Jij...? Vader...? Maar dat is pas nieuws! Proficiat... euh, vader (ze glundert 

erbij, niet te geloven eigenlijk, maar zij glundert) 

Zij: zo, ik wens jullie (beklemtoond) nog het beste dan. 

Hij: euh, ja, het wordt een zoon en dank je, dank je. 

De tweede dank je heeft ze niet meer gehoord, ze loopt al in de richting van het 

podium waar intussen ... Nee ze draait zich om stapt ostinato in de maat van twee op 

twee op kraampje nummer 23 De Gordiaanse Knoop toe en zegt: nu ik er aan denk, ik 

heb nog wat persoonlijke spullen van je gevonden, een schoolrapport van het eerste of 

het tweede studiejaar geloof ik en nog enkele andere papieren die misschien nog van 

pas kunnen komen, ik stuur ze bij gelegenheid wel eens op. 
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Doe dat, dank je, dank je. 

Zelfs de eerste dank je niet meer gehoord.  

Zij liep dwars over het plein (tot ongenoegen van enkele protagonisten van een ander 

gezelschap) steeds maar mompelend. Hij vader, hij vader! Nee maar, en dan nog een 

zoon! Zijn naam tot in het nageslacht verzekerd, de kers op zijn levenstaart. Vader van 

een zoon. Dat moet gevierd, verdomme, dat moet en zal gevierd worden! 

 

Een vrijdag in september. De postbode deponeerde een bruine omslag in de 

brievenbus. 

s’ Avonds als hij thuis komt. 

Er zat een omslag in de brievenbus voor jou. 

O, een omslag, laat eens zien... 

Ja maar zonder afzender. 

Haha, hoeft ook niet, dit handschrift ken ik nog uit de duizend. 

Van haar? 

Tja, had ze me toch nog gezegd verleden week, een schoolrapport en nog wat 

persoonlijke papieren, misschien nog een liefdesbrief van jou die ik heb laten 

rondslingeren, haha. 

Hm, toch wel eigenaardig. 

Wat eigenaardig? 

Dat ze je nu die papieren stuurt. 

Och, ze moet er aan gedacht hebben toen ze me zag op de markt. Alle herinneringen 

wegvegen allicht. Zelf heb ik dat al lang gedaan, tja, laten wij eens kijken. 

Verdraaid, wat zei ik je! Mijn schoolrapport van het eerste studiejaar, of nee het 

tweede studiejaar hier staat het, in donkerblauwe inkt: basisschool van het Heilig Hart, 

tweede studiejaar. 

Wat heb ik je gezegd! Eerste met uitmuntendheid, 91%. Eerste prijs godsdienst, eerste 

voor moedertaal, voor rekenen, tweede voor tekenen. Ja, de eerste, dat was die gekke 

Pietje Van Dale, hij heeft nu een baantje bij het kadaster. Kan hij straten en grachten 

tekenen naar hartenlust, haha, die gekke Pietje Van Dale toch. Vierde voor lichamelijke 

opvoeding, ja die sprongetjes dat was niet mijn ding. En zie hier maar, wellevendheid: 

5! Op 5 wel te verstaan! Orde en netheid 4,5 en stiptheid 4. Hm dat moet al erg 

geweest zijn. Ik zal het inkaderen en boven het bed van onze zoon ophangen, zodat hij 

al vanaf de wieg een voorbeeld heeft aan zijn knappe vader, wat denk je daarvan 

poes? 

De poes miauwde niet maar fluisterde nogal ongerust: wat, wat zit er nog in? 

Ho, maar, niet zo ongeduldig, bewonder nog eens die punten.... 91%! Alstublieft, ja  

ja, jong geleerd is oud ged ... 
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Nou wat is dat hier voor iets, laten wij eens kijken. Een briefhoofd van het UZ Sint-

Augustinus. 

Dan nog aan mij geadresseerd, ik herinner mij hier niets van. 7 november 1979, hihi, 

juist op haar verjaardag, toen was ze 27, of nee 28 jaar. 

Geachte Heer, 

Op 11 september jl. heeft u zich aangemeld voor een oriënterend fertiliteitonderzoek. 

Bij dit OFO – hé ze hebben UFO’s gezocht bij mij – werden de volgende specifieke 

onderzoeken uitgevoerd: 

1. routine zaadanalyse volgens de WHO-richtlijnen met als biochemische 

zaadmerker alpha-glucosidase. Jezus, ik zou een Alfa Romeo gebruiken. 

2. scrotale echografie (SUS). 

3. Y-microdeletie test en androgeen receptor genmutatie test.  

Alleluja! Nu begrijp ik waarom het een dure bedoening was, ik herinner me nog dat ik 

te weinig geld bij me had en dat ik met mijn gezwollen ondergestel eerst nog naar de 

bank ben geweest om voldoende cash af te halen. 

Bij de routine zaadanalyse werd geen abnormale testosteronspiegel in het bloed 

vastgesteld, bij de spermaproducerende cellen werd geen stoornis in de productie en 

afgifte van spermacellen aan het zaad door de testikels vastgesteld.  

Pico bello, mevrouw, zo mogen wij het horen! 

Bij de SUS werd het scrotum onderzocht met een hoogfrequente (7,5-10 MHz) 

echotransducer. Hierbij werd gekeken naar het normale echo (B)-beeld en met 

kleurendoppler naar vascularisatie van de testis en de epididymis. 

Hierbij werden geen afwijkingen vastgesteld, de genoteerde waarden bevonden zich in 

het gangbare spectrum. Suske, Suske, als Wiske dat maar niet te weten komt, haha. 

Een retrograde flebografie van de vena spermatica is bijgevolg niet aangewezen. 

Wat een toestanden! Ik lag daar wit van schrik dat ze me zouden castreren met al hun 

toestelletjes en zalfjes. En dat verpleegstertje..., o, Maria moeder Gods, nog waar ook. 

Ze hield haar kaken als een leopardtank opeen, ze verroerde geen vin toen ze met haar 

witte handschoentjes gel op mijn testikels aanbracht, het was net alsof ze met een 

lepeltje in de koffie roerde.  

Nou wat heeft die geleerde heer nog allemaal te vertellen? 

Bij de hierboven genoemde erfelijkheidstesten werd het volgende vastgesteld: 

een significante afwijking in het DNA van het Y-chromosoom, waarbij op de voorlaatste 

nucleotidepaar een gemuteerde versie voorkomt (AT – GC transitie). Deze mutatie is er 

de oorzaak van dat patiënt als steriel dient gemarkeerd te worden en gezien de 

waargenomen chromosomale  mutatie structureel is, de steriliteit bijgevolg van 

definitieve aard is. 

Hopende U hierbij van d...  
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De brief beefde in zijn handen, het bloed trok uit zijn gelaat weg, hij begon overdadig 

te zweten, zijn handen werden plakkerig. 

Wacht ik versta het... wacht, ik herlees even.... Een retrograde... nee, verder... bij de 

hierboven genoemde erfelijkheidstesten blablabla ... afwijking in het DNA van het Y-

chromosoom... de steriliteit bijgevolg van definitieve aard is. 

De steriliteit ... staat er geen fertiliteit....? Nee steriliteit ... 

Maar... hoho, haha... hahaha... wat een onzin, ik krijg ja, huh, ik (hij verslikt zich – 

een eerste maal) ik ja, een zoon, maar toch een zoon. Poes, poes, we krijgen een zoon 

en die idioot van een dok... Poes, poes, wat scheelt er, je ademt zo, zo, zo... God, ik 

stik hier, maar nog een paar maanden geduld en dan glu (hij verslikt zich – een tweede 

maal). Poes, poes, hoor je me! Waar ben je? Waar... gatver, wat gebeurt er, wacht 

even : gezien de waargenomen mutatie structureel is, de steriliteit bijgevolg van 

definitieve aard is. 

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, tekenen wij, hoogachtend... 

 

Hoogachtend, hoogachtend, ... structureel... steriel... steroïden... O, God, het wordt 

me te veel... 

Oh kijk eens aan (wrijft met zijn zakdoek over zijn bezweet voorhoofd), er zit nog een 

kaartje bij. 

 

Schat, 

het spijt me, maar nadat we samen naar het onderzoek gingen en jij niet meegegaan 

bent naar de bespreking van de resultaten achteraf – jij moest toen dringend naar 

Nicole voor een toneelaangelegenheid, je had dan de rol van Jewgeni Onegin, en zij 

speelde Tatjana,  ik weet het nog goed – heb ik een tijdje getwijfeld, maar ik besliste 

tenslotte dat ik jou niet kon belasten met deze voor jou toch onoverkomelijke 

waarheid. Jij ging er immers van uit dat alles wel goed zat bij jou, het zou een 

aantasting van je mannelijkheid geweest zijn, het heiligste wat je bezat! Ik kende je 

genoeg. 

Om jou te sparen heb ik alles op mij genomen en je verteld dat ik het was die geen 

kinderen kon krijgen. En eigenlijk heb ik niet gelogen, want ik bedoelde geen kinderen 

bij jou omdat jij de enige was die iets voor mij betekende. Deze papieren heb ik in de 

piano verstopt, een plaats waar jij zeker nooit zou gezocht hebben, nu vind ik het mijn 

plicht je voor teveel zelfverzekerdheid en triomfalisme te behoeden. De waarheid zou 

toch aan het licht komen, en ik wil je lange dagen en nachten van groeiende twijfels 

besparen, om nog te zwijgen van je afgang in je omgeving. 

Hoe jullie er nu toch in geslaagd zijn een zoon te krijgen is mij ook een raadsel, en 

eerlijk gezegd het kan mij ook geen zier schelen. 

Je ‘ex’. 
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Poes! Poes, waar ben je? Poes? 

De papieren gleden uit zijn trillende handen. Hij ademde zwaar, kreunde. 

Poes? 

Een steek vlamde in zijn borst, hij greep naar zijn keel. 

Poes, waar ben je??? Poe-oes, Poe... 

 

(Doek). 

 

 


