We hebben iets leuks
voor in de trein!
Op ns.nl/publieksprijs
vind je miniboekjes van
alle 6 genomineerden voor
de NS Publieksprijs.

Deze boeken maken
dit jaar kans op
de NS Publieksprijs
voor Boek van het Jaar.

In dit miniboekje lees je het
eerste hoofdstuk van
Bonuskind
van Saskia Noort
Een cadeautje van ons, voor
als je onderweg bent met
de trein.
Veel leesplezier!
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Ik stap bij hem in de auto. Zodra ik zit,
buigt hij zich naar me toe om me te kussen.
Ik krimp in elkaar. Hij doet alsof hij mijn
afstandelijkheid niet opmerkt, maar aan de
manier waarop hij gas geeft, weet ik dat hij
geïrriteerd is.
		 ‘Nou, vertel,’ zegt hij, terwijl hij te hard
door de donkere, verkeersluwe straten van
onze wijk in aanbouw rijdt. ‘Wat heeft er
zo’n verschrikkelijke haast?’
		 ‘Jij, blijkbaar. Wil je alsjeblieft rustiger
rijden? We hoeven nergens heen. Laten we
even parkeren en in de auto praten.’
		 ‘Dat is wel heel koud. Ik bevries bijna.’
Ik wil ervanaf zijn. Hem niet in de buurt
van mijn kinderen hebben, of alleen met
hem in het huisje zijn.
		 Hij slaat links af naar de grote weg en
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begint nog harder te rijden.
		 ‘Alsjeblieft, kan het iets rustiger?’
		 Ik weet dat ik dat beter niet kan vragen.
Het stomste wat je bij hem kunt doen, is
iets van je angst te laten zien. Hij lacht en
jaagt de auto naar honderdtien kilometer
per uur.
‘Er kunnen kinderen fietsen zonder
licht, mensen lopen hier met hun hondje.’
		 ‘Dat zou dan heel stom van ze zijn, zo
midden in de nacht langs een onverlichte
weg.’
		 Hij legt zijn hand op mijn knie. ‘Ben je
bang?’
		 ‘Nee,’ zeg ik.
		 ‘O, lief Stokkie, je hoeft nergens bang
voor te zijn.’
Plotseling staat hij boven op de rem en zet
de auto langs de kant van de weg. ‘Vooruit
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dan. Wat wil je precies kwijt?’
		 Ik leg mijn koude hand op mijn
gloeiende voorhoofd. Dagen, weken sliep ik
nauwelijks. Ik ben inmiddels zo moe dat ik
niet meer kan denken.
		 ‘Ik ben in de war,’ zeg ik. Het is niet
waar. Ik was lang in de war, maar nu ben ik
heel zeker van mijn zaak.
		 ‘Waarvan? Van mij? Van ons? Dat is
toch logisch? Het is niet niks, wij tweeën,
stukje Champions League van heb ik jou
daar.’
		 ‘Ik verwaarloos mijn kinderen, mijn
werk lijdt eronder, mijn gezondheid.
De spelletjes die je speelt, ik ben er niet
geschikt voor.’
		 Pas nu kijkt hij me echt aan. Zijn ogen
lijken te gloeien in het donker. Hij vouwt
zijn handen voor zijn gezicht en haalt diep
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adem.
		 ‘Spelletjes die ik speel... Onderschat
jezelf niet, Stokkie. Maar wat wil je precies
zeggen?’
		 Mijn hersenen lijken te krimpen tot
de grootte van een rozijn. Iedere keer als
ik met hem ben, gebeurt dit. Mijn mond
is droog, mijn handen zijn klam. Ik zou
me het liefst in zijn schoot werpen en om
vergeving vragen. Maar waarvoor? Ik heb
geen idee. Hij geeft me het gevoel dat ik
dom ben en alles fout doe.
		 ‘Deze relatie is niet goed voor me,’ weet
ik eruit te persen.
		‘Relatie?’
		 ‘Nou ja, dit. Wat wij hebben.’ 				
		 ‘Jij vindt dit een relatie?’
		 Dit is het moment waarop hij het
overneemt. Hij heeft het haakje gevonden
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en boort het in mij.
		 ‘Hoe jij het ook wilt noemen, ik hou
ermee op.’
		 Goed zo, zeg ik tegen mezelf. Het
maakt niet uit hoe het gesprek gaat, als de
uitkomst maar is dat het stopt.
		 Hij begint te lachen. ‘O, Stokkie toch.’
		 Wie noemt zijn geliefde nou Stok?
		 Hij probeert een arm om me heen te
slaan. Ik deins terug, alsof ik een elektrische
schok krijg.
		 ‘Jezus. Je bent toch niet echt bang
voor mij?’
		 Mijn angst grenst nu aan paniek.
Tegelijkertijd wil ik dat hij de leiding neemt.
Ik ben mezelf totaal verloren.
		 ‘Luister,’ begin ik de preek die ik al
weken oefen. ‘Ik maak het uit. Deze keer
echt. Het is klaar. En als je ook maar
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iets voor me voelt, dan respecteer je dat.
Dus niet meer bellen of appen, geen
onaangekondigde bezoekjes meer. Ik
heb rust nodig. Ik moet er zijn voor mijn
kinderen. Ik kan dit er niet bij hebben,
sorry.’
		 Hij legt zijn hoofd op het stuur. Mijn
hand gaat richting de autodeur. Ik probeer
hem te openen, maar hij heeft hem op slot
gedaan.
		 ‘Wat ben je van plan, Stok? Je dacht: ik
dump hem eventjes langs de kant van de
weg? Jezus!’
		 Hij start de auto en geeft zoveel gas
dat de motor giert. Alles wat er vanaf nu
gebeurt heb ik aan mezelf te danken. Ik zie
de gezichtjes van mijn kinderen voor me,
toen ze baby waren, peuter, kleuter en wie
ze nu zijn: puber en prepuber. Ik zie hun
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stakerige onbeholpenheid en kan ze bijna
ruiken, hun puberzweet gemengd met
deodorant.
		 ‘Alsjeblieft, breng me terug naar huis.
De kinderen zijn alleen. Ik moet naar hen
toe.’
		 ‘Jij met je kutkinderen altijd. Waarom
verschuil je je achter hen? Als je mij niet
meer wilt, zeg het dan gewoon.’
		 ‘Hier hebben we het ik denk wel duizend
keer over gehad. Ik wil ze niet aan een
nieuwe man voorstellen, totdat ik zeker
weet dat ze het aankunnen. Ze hebben al
genoeg te verduren. En wat wij hebben...
Je zegt het zelf: dit is geen relatie. Dit is
een intens ziek, giftig... soort virus. Of
een psychose. Dat denk ik weleens, dat je
helemaal niet echt bestaat.’
		 Ik praat snel, alsof ik zijn rijstijl
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daarmee kan bezweren. Alsof iets van wat
ik zeg bij hem aan zou komen. We rijden
van de grote weg af, een pad op en vliegen
over hobbels en gaten. Hij zal me heus niets
doen, zeg ik tegen mezelf. Dit is God, ik ken
hem. Hij is vreemd en ik moet van hem af,
maar dit is geen Netflix-serie. Straks stopt
hij en maken we ruzie. Daarna hebben we
seks en kan ik hem overhalen me naar huis
te brengen. Uiteindelijk is hij een goed
mens.
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Iedere ochtend word ik wakker van mijn
moeder die de radio aanzet. Ze kan niet
tegen stilte. Maar vandaag hoor ik niets.
En dat is raar. Ik kijk op mijn telefoon.
Eenentwintig WhatsApp-berichten,
geen een van haar. Wel eentje van pap,
verzonden om één uur ’s nachts.
		Slaap lekker, lieve Lies. Ik mis jullie.
		 Het is negen uur. Mijn buik rommelt. Ze
is natuurlijk Wammes aan het uitlaten.
		 Ik sta op, steek mijn voeten in mijn
tijgersloffen, doe mijn duster aan. Ook van
tijgerprint. Het knettert: synthetisch als de
neten.
		 De kamer van mijn broertje is leeg. Ik
ga naar beneden. Op de bank zit Luuk in
pyjama, koptelefoon op, gamecontroller in
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de hand. Hij ruikt naar koek.
		 Ik trek de koptelefoon van zijn hoofd.
		 ‘Jezus, Lies, kutkind.’
		 ‘Zielig ben je. Is mama met Wammes
lopen?’
		 ‘Weet ik veel. Je bent zelf zielig.’
		 De gordijnen zijn nog dicht. Op tafel
staat haar laptop met ernaast een halfvol
glas rode wijn en een asbak met een
sigarettenpeuk. Mama rookt al jaren niet
meer. Althans, dat zegt ze. Misschien is
er iemand op bezoek geweest. Maar dan
zouden er twee glazen moeten staan. Ik
hoor Wammes tegen de bijkeukendeur
aan springen. Als ik hem bevrijd, word
ik beloond met enthousiast gespring en
gepiep.
		 ‘Ja! Waar is mama dan, hè?’
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Wammes en ik lopen over het veld. Ik draag
mijn moeders joggingpak, dat ik vond aan
het voeteneind van haar bed. Ik rook aan
de kussens en de lakens. Stel je niet zo aan,
zegt ze vaak. En dat ik een te grote fantasie
heb. Straks kom ik thuis, is de tafel gedekt
en heeft ze croissants gehaald. Of misschien
heeft ze gezegd dat ze heel vroeg moest
werken en ben ik het vergeten. Maar haar
auto staat in de straat, en haar fiets tegen de
schutting. Heel ver kan ze niet zijn. Ik bel
haar. Ze neemt niet op.
		 Het is koud, geen wolkje aan de lucht.
Wammes springt en rent en buitelt over het
gras, poept gelukkig achter de struiken. Ik
loop terwijl ik het raar vind dat ik hier loop,
mijn hand in mijn zak, mijn telefoon in
mijn andere hand. Moet ik pap bellen?
		 ‘Dat lijkt me echt een heel slecht idee.’
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Ik hoor het mama zeggen. Zij en pap haten
elkaar. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen dat ze
elkaar het beste gunnen, maar ze zijn het
niet altijd eens of ze begrijpen elkaar niet
zo goed. Pap heeft ooit gezegd dat trouwen
met mama de grootste vergissing in zijn
leven was.
		 ‘Zijn Luuk en ik dan ook vergissingen?’
vroeg ik.
		 ‘Nee, natuurlijk niet. Jullie zijn het
mooiste dat me ooit is overkomen.’
		 Vreemd. Tegelijkertijd een vergissing
zijn en het mooiste ooit. Maar ik zei
het niet, want ik krijg altijd een heel
ongemakkelijk gevoel bij dit soort
gesprekken. Daarom bel ik hem niet. Ik wil
hem niet de kans geven om op mama te
schelden.
		 Ik bel haar nog een keer. Waarschijnlijk
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is ze aan het werk. Een van haar patiënten,
die zij cliënten noemt, heeft gebeld, een
noodgeval. Maar dan zou ze een briefje
hebben achtergelaten, of een appje
gestuurd. Of was het zo’n noodgeval dat
daar geen tijd meer voor was? Zelfmoord,
psychose... Mama’s patiënten zijn gek. ‘Ze
is zelf gek,’ zegt pap. Ik wou dat dat eens
ophield. Hun stemmen in mijn hoofd.
Bekvechtend.
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