
Zonneheuvel 

 

Omdat het tafeltje waaraan ik had plaatsgenomen wiebelde, bestelde ik bij de  

cappuccino een paar bierviltjes. De serveerster keek me bevreemd aan.  

Ik wilde aan een korte uitleg beginnen maar ze haastte zich al weg. In het  

voorbijgaan fluisterde ze iets tegen de barman. Die wierp me even een snelle  

taxerende blik toe en haalde toen zijn schouders op. Ik deed of ik het niet zag  

en concentreerde me op het uitzicht. Veel was dat niet. Hoog gaaswerk omringde  

het bouwterrein aan de overkant van de straat. Pal achter het gaas had de  

aannemer een steiger met een groot wit bord geplaatst. In zwarte plakletters stond  

erop te lezen waar men achter het hek mee doende was: de algehele renovatie  

van zorginstelling Zonneheuvel. Daaronder de namen van de opdrachtgever, het  

ingeschakeld elektrotechnisch bureau, de dakdekkers, het hoveniersbedrijf en  

tenslotte helemaal onderaan de naam van een plaatselijke kredietbank die  

kennelijk voor de sponsorinbreng had gezorgd. 

Ik vroeg me net af wat er met de patiënten gebeurd zou zijn, toen de deur  

openzwaaide en een man op leeftijd binnentrad. Hij trok zijn overjas uit, hing  

hem naast de deur aan de kapstok en mikte zijn hoed zwierig op het gewei van een  

hertenkop die boven de deur hing. Ik schoot in de lach. Als door een wesp gestoken  

draaide de man zich naar mij toe. 

‘Valt er iets te lachen, mijnheer?!’ 

Ik onderdrukte een frons. 

‘Ach, ik vond het wel een leuke binnenkomer zo met die hoed.’ 

De man keek me wantrouwend aan en pakte de rugleuning van een stoel.  

‘Er mag alleen gelachen worden als de hoed valt en zelfs dan niet.’ 

‘Juist’, zei ik. 

Hij vatte dit blijkbaar op als een uitnodiging en trok de stoel naar mijn tafeltje.  

Mij ondertussen strak aankijkend ging hij er schrijlings op zitten. 

‘U komt hier dus wel vaker?’, vroeg ik in een poging het ijs te breken. 

‘Iedere dag, mijnheer, iedere dag. Om de boel daarachter in de gaten te houden.’ 

Hij maakte een schouderbeweging naar het bouwterrein aan de overkant van de  



straat en even om zich heenkijkend boog hij zich samenzweerderig naar me over. 

‘Want als ik dat niet doe, mijnheer, dan maken ze er een zooitje van.’ 

Ik haalde mijn schouders op. 

‘Zal toch wel meevallen? Aannemers weten doorgaans toch wel…’ 

‘Nee, mijnheer! Dat weten ze helemaal niet!’ 

Ik schrok van de plotselinge woede in zijn stem. 

‘Dat weten ze helemaal niet! En waarom niet? Nou…?!’ 

Ik zweeg in verwarring gebracht en maakte een afwerend gebaar. 

‘Dat weten ze niet omdat ze het niet willen weten, mijnheer! En waarom willen ze het 

 niet weten? Omdat je met weten eerder klaar bent, daarom! En als je eerder klaar  

bent, verdien je minder geld, voelt u wel? Daarom doen ze daar maar wat! Graven  

de ene dag een gat, gooien het de volgende dag weer dicht. Zetten een bouwkeet  

links neer en een week later weer rechts. Slaan palen in de grond en trekken ze er  

dan weer uit. Zo duurt alles lekker lang, begrijpt u!? En wij maar betalen…!’ 

Voordat hij met zijn vuist op tafel had kunnen slaan, verscheen de serveerster. Ze  

keek even bang naar de man en schoof toen voorzichtig het ovalen blaadje met  

daarop een kop cappuccino en een glas bier over het kleedje in mijn richting. 

Ik weifelde even maar nam toen toch het glas bier en gaf het haar terug. 

‘Ik had alleen gevraagd om bierviltjes, juffrouw, niet om het bier zelf.’ 

Op hulp hopend keek ze even in de richting van de bar, maar daar was de barman  

bezig met het schoonmaken van de spoelbak. 

‘Ik wilde de viltjes namelijk onder de poten van dit tafeltje schuiven. Tegen het  

wiebelen, begrijpt u wel?’ 

‘O’, zei het meisje en er klonk opluchting in haar stem, ‘ik dacht al…’ 

‘Maar misschien lust onze gast wel een glas bier?’, stelde ik voor, blij met deze inval  

die de boosheid van de man misschien iets kon temperen. De man keek even heen  

en weer tussen het glas en de serveerster die een beetje benauwd terugkeek. 

‘Nou, daar zeg ik geen nee tegen.’ 

De serveerster zette met enige tegenzin het glas voor de man neer en verdween  

schielijk in de richting van de bar. 

De man nam het glas bier op, maakte een toostende beweging in mijn richting en 



nam een slok. Toen boog hij zich weer naar me toe. 

‘Ze deed alsof ze het niet wist, maar ze wist het wel degelijk.’ 

‘Wat?’, vroeg ik terwijl ik een opkomende hoofdpijn probeerde weg te drukken. 

‘Nou, van die bestelling natuurlijk. U bestelde koffie en viltjes en dan komt ze  

aanzetten met koffie en bier. Dat is dus mooi een dubbele bestelling. Kassa, voelt  

u wel?’ 

‘Ach, nee’, antwoordde ik met een lichte wrevel, ‘dat ziet u toch echt verkeerd.  

Ze had me gewoon niet goed begrepen.’ 

De stem van de man kreeg weer een boze ondertoon. 

‘Nee, mijnheer! Denk toch eens even na! Wie bestelt er nou koffie en bier tegelijk?  

Niemand toch? Juist! Maar bier en koffie is dus één keer lopen met twee  

consumpties. Tel uit je winst, voelt u wel?’ 

Met enige ergernis haalde ik mijn schouders op. 

‘Ik denk dat u het allemaal wat te zwart ziet. Aannemers die er een potje van maken.  

Serveersters die je geld uit de zak kloppen. U heeft niet veel vertrouwen in de mens,  

geloof ik.’ 

De man leegde zijn glas in één teug en zette het met een klap terug op het  

dienblaadje. 

‘Nee, ik heb inderdaad geen vertrouwen in de mens, mijnheer! En waarom niet?  

Omdat de mensen ook geen vertrouwen hebben in mij, daarom! Vertrouwen moet  

van twee kanten komen, mijnheer! Of bent u het daar soms ook al niet mee eens?!’ 

‘Ik ben het daar zeker mee eens. Maar als je je al van tevoren wantrouwig opstelt  

omdat je denkt dat de mensen erop uit zijn om je te bedriegen, vertrouwen mensen  

je al op voorhand niet. En dan is de cirkel weer rond. Dat wil ik er maar mee zeggen.’ 

De man wond zich zichtbaar meer op en hapte naar lucht. 

‘De cirkel is rond, zegt mijnheer! Nou wordt-ie goed! Cirkels bestaan niet in het leven,  

mijnheer. Er bestaan hooguit spiralen. Voor de platte denker is iets ronds meteen een  

cirkel, omdat hij door zijn eigen platheid niet ziet dat begin en eind voortdurend onder  

elkaar doordraaien. De factor tijd geeft er die dimensie aan, begrijpt u wel?’ 

Ik staarde naar het lege kopje voor me. Kopje, schotel, bierviltjes, allemaal platte  

cirkels. Of toch niet? 



‘En als mijnheer nu eens wat beter om zich heen zou kijken en met de blik van een  

metafysicus zoals ik, dan zou mijnheer beseffen dat je altijd op je hoede moet zijn  

voor bedrog. Weet u hoe lang ze al met die renovatie aan de overkant bezig zijn?  

Nee zeker. Nou ik kan u het op de dag nauwkeurig zeggen, mijnheer: vijf maanden,  

twee weken en drie dagen. En wat is er af? Ziet u het, zie ik het? Niets, mijnheer!  

Er is in die tijd nog helemaal niets afgekomen. Ze rijden een beetje met die  

vrachtwagens heen en weer. Hek open, hek weer dicht. Helm op, helm weer af.  

En aan het eind van de week gaat het slot er weer op. Want dan moeten ze een  

heel weekend uitrusten. Uitrusten waarvan?! En maandagochtend beginnen ze  

weer met nietsdoen. En om vier uur gaan ze weer naar huis. En wij? Wij zitten over  

de hele stad verspreid, mijnheer. Hier zitten er een paar, daar zitten er een paar.  

Weet u hoe ik dat noem? Inkwartieren! Net als in de oorlog. We zijn gewoon in de  

stad ingekwartierd! Juffrouw!!!’ 

Aan de bar werd verschrikt gereageerd op de roep van de man. 

‘Juffrouw, nog een bier voor mij en dat heerschap hier naast me!’ 

De serveerster keek met een wanhopige blik naar de barman. Die zuchtte, gooide  

zijn glazendoek op het buffet en kwam naar ons tafeltje gebeend. 

‘Mijnheer Schouten, wij hadden afgesproken dat u…’ 

De man kwam woedend overeind, het tafelkleedje met zich meetrekkend. Het lege  

glas rolde van tafel. 

‘Wat wij samen afspreken is een zaak tussen u en mij! Maar dit heerschap hier aan  

tafel beweert dat het in het leven om cirkels draait. Einstein zou zich omdraaien in  

zijn graf, zeg ik! Je reinste blasfemie, dat is het! En het is altijd hetzelfde. Je gaat bij  

de mensen aan tafel zitten om hen een plezier te doen, je begint een vriendelijk  

gesprek met ze en het volgende moment zitten ze je weer kwaad te maken met  

allerlei onzin.’ 

De barman knikte begrijpend en duwde de man met zachte drang richting uitgang.  

Hij gaf hem nog even de gelegenheid zijn jas van de kapstok te nemen waarna hij  

de deur achter hem sloot en terugliep naar de bar. Buiten liep de man druk gebarend  

naar de overzijde van de straat waar hij een handvol grint van de grond opnam en  

dat met kracht tegen het bord van de aannemer smeet. Binnen boven de deur was  



zijn hoed aan het gewei blijven hangen. Zoals de hertenkop met starende ogen voor  

zich uit keek leek het net of het dier ook een beetje met de situatie in zijn maag zat. 
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