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hemellichamen moeiteloos in beweging bleven. 
Van haar vader had ze geleerd dat vrouwen evenveel 

plezier aan seks konden beleven als mannen, en dat ze 
zich nooit van het tegendeel moest laten overtuigen. 
Haar geluk in de liefde, legde ze uit, was dat ze nooit op 
héél knappe mannen viel, want zulke types hadden een 
lui en slecht karakter; ze waren van jongs af aan gewend 
hun zin te krijgen. 

Ze was in Amsterdam geweest, vertelde ze, ruim tien 
jaar geleden. Het eeuwige gerinkel van die trams! De kin- 

160 deren waren te ondeugend, en de ouders te onverschillig 
of te lief En dan die fietsers: voor een rood licht stopten 
ze nooit, en ze hadden niet genoeg aan die mooie brede 
fietspaden, ze eisten ook dat het voetpad tot hun be 
schikking stond. Maar ze hield van de gepaneerde staaf 
zacht kalfsvlees met zetmeel en groente, en van de gla 
zen wand waar je die lekkernij tegen betaling van een en 
kele munt uit mocht halen. Ze herinnerde zich de felle 
kleuren van de Febo. 

Ze had gelogeerd in de buurt van hetMuiderpoortsta 
tion en ze wist nog te vertellen dat de sporen zich daar 
splitsen en dat de perrons niet van één tot en met vier ge 
nummerd zijn, maar van twee tot drie, en dan van acht 
tot negen. Dat vond ze heel mysterieus, alsof hier een 
wijsgerig monument voor de keuze was opgericht, en 
dan vooral voor alle mogelijkheden die verdwenen zodra 
je eenmaal voor een bepaalde richting gekozen had. Ze 
herinnerde zich het oude seinhuisje, dat die week door 
een trits schilders van een nieuwe verflaag werd voor 
zien. 

Voor op de fiets 

Jouke Turpijn 

Alleen het frame en de kettingkast zijn origineel. Alle an- 161 

dere onderdelen van de herenfiets met dubbele stang van 
een onbekend Oost-Europees merk zijn vervangen of 
verdwenen. Door de jaren verrezen er voor en achter kin 
derzitjes, tot een tweede zadel bij het stuur deze overbo- 
dig maakte. 

Raul zit hier. Met wind meevliegen we langs de Wees 
pertrekvaart. Hij pakt mijn hand en schuift hem een 
stukje terug, zodat ik alleen het handvat aanraak. Eerst 
links, dan rechts. Zo gaat het elke keer. Het lijkt alsofik 
niet te dichtbij mag komen. 

Ik zou niets liever willen. Mijn zoon heeft een stoor 
nis in het autistische spectrum en verwerkt zintuigelijke 
prikkels op een andere manier dan neurotypische men 
sen. Neurotypici en autisten hebben helaas vaak moeite 
om elkaar te begrijpen. De samenleving wordt voorna 
melijk door neurotypici gevormd en veel autisten vinden 
het ingewikkeld om een plek in deze wereld te vinden. 
Neurotypici praten en schrijven makkelijker woorden 
over hun gevoel en observaties dan autisten en bepalen 
dus ook voor een groot deel hoe autisten gezien worden. 

En dat is lang niet altijd fraai. Autisten lijken allemaal 



op Rainman. Autisme komt door slecht ouderschap. Au 
tisme komt door inentingen. Autisten doen alles obses 
sief. Autisten hebben superkrachten. Autisten zijn geze 
gend. Autisten zijn vervloekt. Autisten stellen zich aan. 
Autisten hebben geen empathie. 

Onze fietstocht gaat een andere kant op. Iedere autist 
is uniek, ervaart de wereld op een andere manier en heeft 
zijn eigen verhaal te vertellen. Het liefst zag ik dat Raul 
zijn verhaal zelf kon vertellen. Maar dat kan hij nu nog 
niet. Ik hoop dat hij het goed vindt dat ik dit vertel. 

162 Wij zijn op weg naar school en manoeuvreren tussen 
drommen ochtendfietsers. Fietsen met Raul is noodza 
kelijk en fijn. Het geeft de vrijheid om de stad en omme 
landen te verkennen en het brengt ons naar belangrijke 
plekken. 

Fietsen is ook gevaarlijk. Eén verkeerd geluid of ge 
voel en de stoppen kunnen doorslaan. Wij komen langs 
de Omval, waar Blooker ooit cacao maakte. Nu staan er 
wolkenkrabbers, waardoor de wind van alle kanten 
komt. Raul schudt zijn hoofd. 'Dat is de wind die waait. 
Het is oké!' 

Het is helemaal niet oké. De fiets schudt heen en 
weer. 

Gelukkig zijn er geen blaffende honden, borende 
bouwvakkers of huilende kinderen in zicht. Geluiden 
komen zeer heftig binnen bij Raul. 

'Het is oké!' herhaal ik. De bevestiging stelt hem een 
beetje gerust. 

Fietsen is vooruit kijken en weten wat er voor ons ligt. 
Maar niemand weet wat er om de hoek schuilt en autis 
ten nemen nog wel eens rare bochten. We remmen af 
voor het stoplicht bij de Berlagebrug. Het is hier 's och- 

tends altijd druk en chaotisch. Raul wordt weer onrustig. 
Hij staat niet graag stil. 

Stilstaan en terugkijken geeft mij houvast. Alles stond 
stil toen Raul in Beverwijk was. Hij was twee jaar oud en 
had ernstige brandwonden opgelopen in een gloeiend 
bad. De pijn moet ondraaglijk geweest zijn, maar hij kon 
niet goed praten en had daar geen woorden voor. Het 
liefst keek hij naar videoclips en zong ze schitterend na. 

We zagen OK Go. Vier bandleden paradeerden in fan 
farekostuum door een leeg veld. In één lang shot sloten 163 
steeds meer muzikanten zich bij de groep aan. Die clip 
hadden we al zo vaak gezien, maar deze keer gaf hij 
hoop. We mochten na twee weken ziekenhuis bijna naar 
huis. De groep zong 'Let it 90, this too shall pass'. Laat het 
los. Ook dit zal overgaan. 

De laatste zin vormt de kern van een oud Joods verhaal. 
Een koning stuurde zijn overambitieuze minister op een 
onmogelijke missie. De koning vroeg hem een ring te 
vinden die een vrolijk mens droevig maakt en die een 
droevig mens vrolijk maakt. Na maanden wanhopig zoe 
ken vroeg de minister het aan een arme oude man. Deze 
graveerde een simpele ring. Toen de koning de gravure 
las, verdween zijn vrolijkheid: 'Garn zeja'avor'. Ook dit zal 
overgaan. 

Het verhaal kent een tegenhanger. In Anton Tsjechovs 
'Mijn leven - Het verhaal van een provinciaal' uit 1896 wil 
de jonge Misail Alekseïtsj Poloznev ondanks zijn hoge af 
komst proletariër worden. Dat lukt vrij slecht, en het gaat 
al helemaal verkeerd als zijn vrouw Masja de banden ver 
breekt en naar Amerika vertrekt. In een afscheidsbrief 



schrijft ze hem dat ze 'ook zo'n ring met Hebreeuwse let 
ters aangeschaft [had], en die talisman zal me van bevlie 
gingen weerhouden'. Misail, inmiddels oud geworden, 
zou in zijn ring juist 'Niets gaat voorbij' willen graveren. 
'Ik geloof vast dat niets spoorloos voorbijgaat, en dat elke 
stap van ons, al is hij nog zo klein, betekenis heeft voor het 
leven datwe nu en in de toekomstleiden.' 

Wie heeft er nu gelijk? Chad Harbach stelde deze 
vraag in The Art of Fielding (20n) en gaf uiteindelijk bei 
den gelijk. Het leven zou om iets anders draaien: vrien- 

164 delijkheid, inschikkelijkheid en eindeloos geduld. 
Ik kan niemand gelijk geven. We gingen naar huis, 

maar ging het over? 
Ik ben verantwoordelijk voor het lijden van mijn 

zoon. Het was 's ochtends vroeg. Rauls luier was door 
gelekt. De schoonmaker had een dag eerder het bad op 
de heetste stand laten staan. Ik had mijn lenzen niet in. 
Ik liet de kraan lopen en zette hem in het bad. Raul rea 
geerde pas drie seconden later. 

Hoewel er weinig concreet onderzoek gedaan is, zijn 
er aanwijzingen dat autisten vertraagd op extreme hitte 
en koude reageren. Maar niemand had toen nog gezegd 
dat Raul autistisch was. Het medisch personeel dacht 
heel even aan mishandeling. 

Dappermarkt 

Lila Payens 

ik woonde op nummer 275B 
ik sliep in een kamer die doordrenkt was van de friet 

lucht van die rode frietkraam onder mijn raam 
ik had geen wekker nodig 
ik werd wel wakker door het geschreeuw van de sok 

ken- en onderbroekenverkoper 
tweede paar gratis - 
alle combinaties mogelijk 

er had iemand in het huis gewoond die mijn kamer lila 
had geverfd 

ik heet Lila het was één van mijn eerste kamers in Am- 
sterdam 

ik was blij 
erg blij 
ik was blij in mijn lila kamertje 

ik had een bureautje nodig 
om mijn studies aan te kunnen doen 
ik ging naar de kringloopwinkel 
wat stond daar 
- ik zweer het je - 

Ik vraag Raul wel eens wie er volgens hem gelijk heeft: de 
oude man, of Mi sail? We zijn vier jaar verder. Ik heb nog 
nooit een antwoord gekregen. Raul kan nog steeds niet 
goed praten. 

Loslaten? Nee, dan val je om. 
'Hou je goed vast.' De massa fietsers komt in bewe 

ging en we verdwijnen over de brug. 
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