
Maandag 
"Soms is een meisje er gewoon aan toe, ook al is ze voor de wet minderjarig. Ze heeft de 
fysieke kenmerken van een volwassen vrouw en krijgt ook de bijbehorende respons van 
mannen. Het is lastig voor zo'n kind om daarmee om te gaan. En ze wil dat de eerste keer 
speciaal is, iets om voor de rest van haar leven met plezier op terug te kijken. Ze wil 
worden ontmaagd door iemand die ze vertrouwt, iemand die aanvoelt wat ze fijn vindt. 
Van daaruit kan ze zelfvertrouwen opbouwen en op termijn de juiste partner vinden die 
goed bij haar past. Anders gaat ze op eigen houtje op zoek en eindigt met een dronken kop 
op zaterdagavond ergens halfnaakt op een verlaten terrein. Verkracht door een 
kloothommel met een SOA. Ik weet wat zo'n meisje nodig heeft om dergelijke ongelukken 
te voorkomen. Ik heb veel ervaring met vrouwen." 
Het schoolhoofd knipperde met zijn ogen. Hij schraapte zijn keel. Opende zijn mond om 
iets terug te zeggen, maar de woorden wilden niet komen. Hij klemde zijn lippen weer 
terug op elkaar, haalde kort adem, richtte daarbij zijn borstkas op en hief zijn kin.  
"Hoe is het afgelopen met de lotto toto uitslagen van Janneke?" 
"Lisette, ja, dat is een heel verhaal." Hij keek op zijn horloge. "Luister ik heb nog heel veel 
werk liggen, kunnen we dit opschuiven naar volgende week? Anders kom ik in tijdnood."  
"Nee, niet Lisette, maar Janneke. Luister je wel?" 
"O Janneke ja. Eh, we hebben straks een afspraakje over haar studiemethode. Die is wat 
chaotisch. Dat kan beter." 
"Ik meen me te herinneren dat je dat de vorige keer ook zei." 
"Ja ze heeft er wat moeite mee om mijn instructies op te volgen, het is net of het niet tot 
haar doordringt. Ze is snel afgeleid. Misschien heeft ze ADD. Ik kan de vinger er nog niet 
precies opleggen, ik heb meer tijd nodig met haar."  
"En haar ouders?" 
"Ja die werken allebei full-time. Ze heeft bijna geen contact met die twee, ja behalve via 
WhatsApp. Ik heb sterk de indruk dat ze thuis niet met haar problemen terecht kan." 
"Heeft ze dat echt zo gezegd of heb je die indruk?" 
"Als ik haar vraag hoe goed het contact met haar ouders is dan draait ze daar omheen. Ze 
zegt 'prima' of 'goed' en begint dan over de lesstof. Alsof ze iets wil verhullen." 
"Het eerste halfjaar had ze negens." 
"Ja en opeens kelderden die uitslagen, van het één op het andere moment. Dus ik heb haar 
gevraagd wat er thuis aan de hand is, maar daar zegt ze niets over." 
"Het is mogelijk dat er thuis niets aan de hand is", opperde het schoolhoofd behoedzaam. 
"Dat lijkt me sterk, want ik zie haar met enige regelmaat op een doordeweekse avond in de 
kroeg zitten." 
Het schoolhoofd fronste zijn wenkbrauwen. "Maar wat doe jij daar dan?"  
"Ik ben daar vanuit mijn functie, om toezicht te houden op wat daar gaande is. Je moet dat 
hele gebeuren in de gaten houden." 
Het schoolhoofd ging op het puntje van zijn stoel zitten. "Hoe bedoel je, dat hele 
gebeuren."  
"Nou ze zitten allemaal door elkaar heen te praten over onderwerpen waar ze helemaal 
geen verstand van hebben, zoals seks bijvoorbeeld. En niemand die de regie heeft, ze 
kletsen allemaal maar wat. Je moet zulke gesprekken sturen, anders gaat het mis." 
"Wat gaat er dan mis?" vroeg het schoolhoofd en liet zijn mond openvallen. 
"Voor je het weet gaan die jongeren onderling allerlei relaties met elkaar aan waar ze nog 
helemaal niet aan toe zijn. Dat moet je voor zijn." 
"Je bent zeer persoonlijk betrokken", probeerde het schoolhoofd voorzichtig. 
"Ja, en niemand heeft daar oog voor. Ik werk me helemaal te pleuris hier." 
"Is het misschien mogelijk dat je een beetje té betrokken bent?"  
"Hoe bedoel je?" 
"Heb jij geen eigen vriendenkring met wie jij gaat stappen?" 
Maarten stond bruusk op en liep naar de deur. "Janneke staat al 10 minuten op me te 
wachten." 



Dinsdag 
"Waar was je nou gistermiddag? Ik ben alle lokalen afgelopen maar je was nergens te 
bekennen." Het schoolhoofd keek Maarten onderzoekend aan. 
"Ja Janneke was al naar huis gegaan. Ze dacht dat ik niet meer op zou komen dagen. Toen 
ben ik ook maar naar huis gegaan." 
"Weet je dat zeker? Want ik zag je bij de soos zitten toen ik door de stad liep. Ik meende 
dat ik Janneke daar ook zag zitten." 
Maarten verschoot van kleur. "Dat moet iemand zijn geweest die op mij leek." 
"Dat vind ik vreemd want ik heb een foto gekregen van het bestuur van de soos met de 
vraag waarom jij steeds vraagt om de rekening naar de school te sturen als jij af moet 
rekenen." 
"O dat is een geintje van de penningmeester. Die is een beetje jaloers op me omdat ik zo 
goed met Janneke op kan schieten. Hij heeft een oogje op haar." 
"Hij stuurt toch niet zomaar zo'n foto?"  
"Dat moet een foto zijn geweest die in het weekend is genomen. Dan kom ik daar wel 
eens." 
"Zit jij in dezelfde kleding die jij op school draagt in de kroeg?" 
"Ja dat kan toch?"   
Het schoolhoofd begon aan zichzelf te twijfelen. Zat die gast hem nou wat voor te liegen of 
zag hij dingen die er niet waren?  
"Is er iets wat ik kan doen om uw twijfels over mijn functioneren weg te nemen?" opperde 
Maarten kordaat.  
Het schoolhoofd was even van zijn stuk. Hij herstelde zich echter snel. "Ik zou het zeer op 
prijs stellen als jij de grens tussen privé en werk respecteert. Ook in het belang van de 
school." 
"Dat begrijp ik", antwoordde Maarten soepel. "Anders nog iets?" 
"Nee, je kunt gaan." Het schoolhoofd keek Maarten na terwijl hij zich omdraaide en 
richting het klaslokaal liep. Één ding wist Maarten nog niet. Het telefoontje dat het 
schoolhoofd zondagavond had gekregen van de moeder van Janneke. Het had hem z'n 
nachtrust gekost. Wat was hier gaande? Want elke poging om de waarheid te achterhalen 
leverde nieuwe vragen op. En van datgene dat de moeder van Janneke hem telefonisch 
mede had gedeeld rezen hem de haren ten berge, maar hij kon er niets mee. Nooit en te 
nimmer klachten gehad van die ouders over Maarten, althans niet van die ouders, en nu 
Janneke slechte cijfers had was er opeens van alles aan de hand? 'De heer De Lange heeft 
een bijzondere opvatting van bijles geven', had mevrouw Kortaangebonden gezegd aan de 
telefoon. Althans, zo werd ze schertsend genoemd door de directie sinds ze weigerde mee 
te draaien in het vrijwilligersrooster, want ze was dan zo druk met haar werk. Wat moest 
hij nu met zo'n vage uitspraak? Betekende dat dat Maarten tijdens de les op de tafel stond 
te dansen? Of 'n schoen uittrok en ermee telefoneerde? Hij had haar gevraagd of ze 
duidelijker kon zijn. Ze had gezegd dat ze het daarbij wilde laten, wenste hem een 
goedenacht en had opgehangen. Dit was een ander verhaal dan al die andere klachten over 
Maarten. Die kwamen allemaal op hetzelfde neer. Dat er zogenaamd een tiende of twee 
tiende punt te weinig was toegekend waardoor het net geen voldoende was. Het hele jaar 
lagen die balgooiers stickies te roken achter het fietsenhok met de ongeopende boeken in 
de tas en als de cijfers binnenkwamen dan konden ze opeens rekenen met zes cijfers achter 
de komma nauwkeurig. Eindeloze gesprekken over het gemiddelde resultaat dat gehaald 
moest worden bij vak A om bij vak B de kantjes ervan af te kunnen lopen had hij 
opgevangen in de aula tijdens de lunch. En steen en been klagen over de leerkrachten. 
Negentig procent van de klachten kon je bijna ongezien, na diagonaal lezen, voor 
kennisgeving aannemen. Categorie 'Evenkijkenofernogwattehalenvalt'. Maar dit verhaal 
zat hem niet lekker. Er zaten teveel losse eindjes aan die alle kanten op konden wapperen.  



Woensdag 
"Wat is er precies voorgevallen tussen jou en mevrouw Kortaangebonden." Het 
schoolhoofd had vanmorgen vroeg bij het ontwaken besloten er op een onverwacht 
moment scherp in te gaan. Op de parkeerplaats, voor aanvang van de lessen. Zodra 
Maarten uit zijn auto stapte confronteerde hij hem met zijn vraag. Zonder op of om te 
kijken liep Maarten naar zijn kofferbak, opende hem, haalde zijn tassen eruit, en gooide de 
klep weer dicht. Terwijl hij de tassen met een behendige beweging over zijn schouders 
drapeerde gaf hij een kort antwoord op de vraag. De mond van het schoolhoofd viel open. 
"Wát?!"  
"Ja", zei Maarten. "Zo zit het. Het spijt me, ik ga aan het werk. Ik heb helemaal genoeg van 
het gezeik van dat gefrustreerde kutwijf. Ze is er niet voor haar dochter als zij haar nodig 
heeft en denkt alleen aan zichzelf. Zij denkt dat de hele wereld alleen om haar draait."  
"Maar hoe ben jij zo diep verzeild geraakt in de belevingswereld van mevrouw 
Kortaangebonden?"  
"Dat zijn dingen die Janneke me toevertrouwt." 
"Maar je zei maandag dat ze bijna niets losliet over haar ouders." 
"Daarom ga ik naar de soos. Dan krijg je dat soort informatie wel. Als ze een wijntje of twee 
opheeft."  
"Dit zit me niet lekker Maarten. Helemaal niet lekker. Wat gebeurt er allemaal tussen jou 
en Janneke en haar moeder?" 
"Wat ik je vertel is wat er is gebeurd." 
"Maar wat doen we daaraan? Als mevrouw Kortaangebonden een klacht indient dan heb jij 
geen poot om op te staan." 
"Maak je geen zorgen Willem, als dat gebeurt dan vertrek ik zelf. Dan ben ik opeens 
ontzettend toe aan een andere uitdaging. Tegen de tijd dat de inkt van die klachtenbrief 
goed en wel is opgedroogd heb ik mijn nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten. Ik ben al in 
gesprek. Maar het hangt een beetje van de gang van zaken af of ik er echt werk van maak." 
Het schoolhoofd begon benauwd te worden. Want hoe wist hij 100 procent zeker dat 
Maarten zijn bek zou houden over zijn stomme slippertje met die PR-interim? Die loopse 
huppelkut met haar decolletétjes die erom vroeg? Eerlijk is eerlijk, ze leverde puik werk af, 
niets op aan te merken. Ze kon zonder met de ogen te knipperen alle partijen die op welke 
manier dan ook betrokken waren bij de school uiterst behendig naar het mondje koken 
met rake teksten. In zes maanden tijd stond de school als een huis en wist iedereen intern 
en extern exact waar ze aan toe waren. Daarna was het een kwestie van bijhouden. Dus 
eens per maand kwam ze nog een dagdeel langs om dat opgedroogde stuk veen bij het 
secretariaat even bij te praten. Daarna had hij dat blok turf weer vijf dagen aan de fiets 
hangen met de vraag of ze even wat 'zaken met hem kon doornemen over de 
communicatie'. Dat betekende dat hij eerst een half uur moest aanhoren met welke tante 
ze nu weer was gebrouileerd en wat haar meest recente aandoening was en op welke 
manier haar huisarts haar weer verkeerd begrepen had en de verkeerde pillen had 
voorgeschreven, die bovendien ook nog eens niet in het basispakket zaten. Of juist weer 
wel, en dan was het weer een schande dat die dingen zo duur waren. Ze moest zich eens 
een keer of wat stevig laten neuken. Daar zou ze van opknappen. Maar zulke dingen mocht 
je tegenwoordig niet meer zeggen, want dat kostte je gegarandeerd een bom duiten. Maar 
wat dat geklets van tante Turf allemaal kostte, nee dat mocht dan geen naam hebben. Even 
in werktijd naar de tandarts, even tussendoor ome Dirk naar het ziekenhuis brengen, en 
natuurlijk even met het hondje van de zieke buurvrouw wandelen, en daarna nog even snel 
steunkousen halen voor tante Zus of tante Zo bij de seniorenwinkel en o ja, of ze dan 
overuren kon schrijven voor al dat extra werk dat ze had met de communicatie.   
"Maar natuurlijk", antwoordde hij dan vlot. Want dan was hij er het snelste vanaf.  



Donderdag  
Tante Turf aan het bureau van het schoolhoofd met een klachtenbrief in haar hand. Hij zat 
nog geen minuut achter zijn laptop of ze kwam binnen stormen. Hevig gebarend stond ze 
de inhoud van de brief uit de doeken te doen. Willem had zich woensdagavond laat verslikt 
in een fles whiskey. Flarden van haar betoog sloegen tegen zijn voorhoofd. De rest viel op 
de grond. 'De zoveelste keer' en 'kan zo niet langer' en 'reputatie van de school'. Hij 
verzamelde een rijtje diplomatieke woorden en opende zijn mond. "Ik zal er zo even naar 
kijken, dank je wel." Even later was ze weg. Vlak voor ze de deur sloot vroeg ze hem 'echt 
kennis te nemen van de inhoud'. Daarna eindelijk een welverdiende stilte. Hij stond op, 
liep naar de koffieautomaat en nam een dubbele espresso. Op de terugweg pakte hij de 
stapel kranten van de leestafel en legde ze voor zich op zijn bureau. Vanuit zijn ooghoeken 
zag hij dat de brief twee kantjes lang was. Bij 'betreft' stond 'gedrag Maarten de Lange'. 
Dikgedrukte letters. Mevrouw Kortaangebonden. Hoe kwamen die wijven er eigenlijk bij 
dat ze iets mochten vinden van het gedrag van onderwijzers? Op het moment dat er 
evenementen georganiseerd moesten worden was ze niet thuis, maar wel twee A4-tjes vol 
kunnen zeiken over het functioneren van een leerkracht. En wat wist zij daar überhaupt 
van? Van het onderwijsvak? Hij opende Facebook op zijn laptop en zocht op haar naam. 
Ah, meteen raak. Ook daar had ze dus wel tijd voor. Vakantiefotootjes, lekker skiën, lekker 
eten, volle zalen met mensen en zij achter het spreekgestoelte. Hij fronste zijn 
wenkbrauwen. Wat meende die kut te melden te hebben met haar grote waffel? 
'Strategische marketingcommunicatie'. Pfah! Dat stomme wijf? Hij opende LinkedIn en 
typte haar naam. Weer 'strategische marketingcommunicatie'. Vijf klinkende 
aanbevelingen. 'Resultaatgerichte topper'. 'Plezier om met haar samen te werken'. Ja hm 
hm, tussen de lakens zeker. Diploma's. Bachelor, master. Nog een master. Gepubliceerd 
artikel in een toonaangevend marketingtijdschrift. Hij opende de PDF. Onnavolgbaar 
gebazel. Wat een pretenties, wat een arrogantie, wat een hautain wijf. Twitter. O ja hoor, 
daar zat ze ook nog. Hij scrolde door haar TL. 'Fantastische bijeenkomst bij het minsterie 
van zus en zo over dat en dat. Positieve energie bla bla bla'. Wat een wanhopige 
aandachtshoer. Een link naar een YouTube-filmpje. Ook dat nog. Een televisie-uitzending 
bij een regionale omroep over 'zaken doen'. Vier man aan tafel en zij erbij. En maar 
kwaken. Over de impact van online communicatie. En het versleutelen van de 
kernwaarden van je organisatie in de content. Het deed hem denken aan het geklets van 
Paula de PR-interim. Met haar geile pumpjes. Ze kon wel lekker pijpen. Met van die lange 
halen. Haar whiskey voeren tijdens een nazittertje bij hem thuis was een gouden zet. Ze 
ging mee om een USB-stick op te halen met belangrijke informatie over de school. Althans, 
dat hield hij haar voor, tijdens het zakelijke diner. Ze schoof die avond aan tafel en legde 
meteen een praatpapier naast zijn servet met de punten waar ze het over wilde hebben. Dat 
oeverloze gewauwel uit dat gestifte mondje. Er kwam geen eind aan. Bij hem thuis dook ze 
meteen in de boekenkast. Ze las de titels hardop voor en schaterlachte. Even ervoor was ze 
in de opgang naar zijn appartement giegchelend aan zijn houdgreep ontsnapt en de trap op 
gerend. Bij de deur riep ze joelend naar beneden waar hij nou bleef. Het betegelde 
trappenhuis galmde. Ze gooide een slipje naar beneden. Het viel aan zijn voeten. Het was 
hem een raadsel wanneer ze dat ding had uitgetrokken. Had ze de hele avond zo in het 
restaurant gezeten? Seconden later volgde haar BH. Die vrouw was net een blok zeep. En 
zo vlug als water. Hij stopte beide items in zijn jaszak. Éénmaal binnen liep ze met één van 
zijn boeken hardop citerend de badkamer in en liet het bad vollopen. Hij gooide een glas 
whiskey vol en liep erachteraan. Ze was al halfnaakt en maaide wild door het water met 
haar handen om zoveel mogelijk bubbels te maken. "Champagne wil ik!" Hij knielde achter 
haar, klemde met een snelle beweging zijn arm om haar nek,  en goot de whiskey in haar 
naar adem happende rebbelmondje. Even later was ze zo mak als een lammetje. Gewillig.  
Vlijtig ook. Naderhand kotste ze de vloer van de badkamer onder. Nou ja, kleinigheidje. Hij 
belde een taxi en ze verdween. Droomloos viel hij in slaap op de bank. Om half negen een 
appje. "Ik heb je boek in mijn tas." "Houd het maar", antwoordde hij en viel weer in slaap. 
Rond het middaguur ging de bel. Even later een oproep. Kut, de fietsploeg. 



Vrijdag 
"In welk universum is het normaal dat ik zulke foto's toegestuurd krijg?" Janneke stond te 
briesen op de gang. Een groepje klasgenoten dromde om haar smartphone heen. Er 
klonken verontwaardigde kreten, gegiechel en gegrinnik. Een paar knullen kwamen erbij 
staan. Ze werden meteen kssst! kssst! weggejaagd. Dat dit louter een vrouwenkwestie was 
werd hen met indringend priemende blikken duidelijk gemaakt. Ze dropen teleurgesteld af 
en sjoksten verder. "Wijven", baste één van hen. "Altijd gezeik." Zijn kameraad 
antwoordde instemmend. "Ja. Een hoop aandacht vragen en niets willen. Leven helemaal 
in hun eigen wereld." Ze verdwenen in een klaslokaal. Het groepje meisjes werd een 
zwerm. Op hoge toon door elkaar heen pratende stemmen. "Dames, dames, wat is hier aan 
de hand? Het volgende lesuur begint zo." Willem kon zichzelf zowat niet meer horen 
denken. Hij had de ophef in de deuropening van zijn kantoor gevolgd. Het gekwetter van 
de meisjes verstomde. Janneke keek het schoolhoofd nadenkend aan. "Ik word gestalkt", 
zei ze tegen hem. Ze bleef hem aankijken, alsof ze wilde zeggen: Wat ga jij eraan doen? 
"Dat is vervelend", antwoordde hij. "Kom je voordat je naar huis gaat even langs? Dan 
kijken we wat we eraan kunnen doen." Janneke slaakte een zucht van opluchting. "Ja", zei 
ze dankbaar, glimlachte naar hem, pakte haar tas en liep samen met haar gevolg het 
klaslokaal in. Maarten opende de deur wat verder om de grote groep snel door te laten 
lopen. Zijn blik en die van Willem kruisten elkaar. Zonder iets te zeggen sloot hij de deur 
en liet Willem achter op de gang met de vraag waarom Janneke Maarten in het voorbijgaan 
een kus op zijn wang had gegeven. Binnensmonds vloekend liep hij naar zijn kantoor. Hij 
kende Maarten goed genoeg om te weten dat hij weer een spelletje aan het spelen was dat 
net niet erg genoeg was om er een probleem van te maken, maar ook niet genegeerd kon 
worden. Hij was een razend goede leerkracht, maar Willem begon die toneelstukjes van 
hem goed zat te worden. Hij belde een bevriende advocaat. Het was hoog tijd om Maarten 
flink te laten schrikken, ook al zou dat betekenen dat hij hem kwijtraakte aan een andere 
school. Het gedoe met de moeder van Janneke, het gedoe tussen Maarten en Janneke, hij 
ging de koe bij de horens vatten met één interventie in het bijzijn van de advocaat. Plus een 
notulist die alles zwijgend zou opschrijven om te voorkomen dat iemand onzin ging 
verkopen om van de confrontatie af te zijn. Het resultaat van de bijeenkomst zouden 
duidelijke omgangsvormen zijn, waarop eenieder elkaar onderling duidelijk aan zou 
spreken als dat nodig was. Over drie maanden nog een keer dezelfde bijeenkomst beleggen 
en evalueren. Willem wilde weten wat hij nu echt aan Maarten had. En welke dingen hij 
zou zeggen in het bijzijn van mevrouw Kortaangebonden. Zou hij durven herhalen wat hij 
Willem verteld had op de parkeerplaats? Enerzijds ging het niemand wat aan wat mevrouw 
Kortaangebonden ondernam achter de voordeur met één van zijn leerkrachten. Maar was 
het wel waar wat Maarten hem had verteld? Had ze hem echt geprobeerd te versieren? Of 
zei Maarten dat om de aandacht op dat moment van zichzelf af te leiden? Hoe dan ook, wat 
er ook gebeurd was tussen Maarten en dat ijskonijn, het mocht de schoolresultaten van 
Janneke op geen enkele manier beïnvloeden. Dat ging hij die twee in ieder geval glashelder 
uitleggen. Even de klokken weer gelijk zetten. Waar waren we nu ook alweer mee bezig 
hier? Zakelijk is zakelijk. Privé is privé. Een korte klop op de deur. "Ja?" Het hoofd van 
Janneke om de deur. "Komt het uit?" "Ben je al klaar met de les?" Willem keek op zijn 
horloge. "Maarten heeft me eerder vrijaf gegeven om de kwestie te bespreken", zei ze. Ze 
sprak de woorden behoedzaam en nauwkeurig uit. Het klonk alsof ze geoefend had. "Kom 
binnen", zei Willem en stond op om een stoel voor haar te pakken. Ze aarzelde. "Kan ik 
mijn moeder even bellen?" "Maar natuurlijk, ga je gang. Ik pak ondertussen koffie voor je. 
Of wil je thee?" "Nee, koffie, graag!" Ze had vrijwel direct verbinding met haar moeder. Dat 
viel hem honderd procent mee. "Ja hoi mam, ik ben wat later thuis, ik ga na school met 
Maarten naar de soos om te overleggen over de organisatie van de sportdag. Ik eet 
naderhand wat met hem in de stad, is dat goed?" Godallemachtig wat was hier dan weer 
gaande? Willem besloot straks persoonlijk poolshoogte te gaan nemen bij de soos. Hij had 
de buik helemaal vol van het passief agressieve geprovoceer van Maarten. 



Zaterdag 
"Wat had ik je nu gezegd over het verschil tussen privé en zakelijk in één van onze recente 
gesprekken, Maarten?" Willem ging helemaal los zodra Maarten de telefoon eindelijk 
opnam. Willem brieste  van woede. Gisteravond had Maarten de hele middag geen thuis 
gegeven na zijn bliksembezoekje aan de soos. Wat hij daar aantrof was stuitend. Zodra hij 
over de drempel stapte ontwaarde hij een dikke witte krijtstreep die de vloer in twee 
helften deelde. In de ene helft stond in caps lock blokletters "ZAKELIJK". In de andere 
helft "PRIVÉ". Zijn adem stokte in zijn keel en hij bevroor ter plekke. Ondertussen gaapten 
alle aanwezige leerlingen hem aan met Maarten in het zwijgende midden. Ze bevonden 
zich zonder uitzondering in de 'zakelijke' helft. Hij meende een zweem van 
triomfantelijkheid te ontwaren in Maartens' blik. Geringschattende minachting ook. Maar 
helemaal zeker weten deed hij dat echter niet. Na luttele seconden die een eeuwigheid 
leken verbrak Maarten de ijzige stilte. "Kunnen we iets voor je betekenen? Willem?" 
Tutoyeren. Lange pauze. Dan zijn voornaam. Het was duidelijk dat hij zich hier niet kon 
laten gelden uit hoofde van zijn functie. Hij vermande zich. "We spreken elkaar maandag." 
Hij draaide zich abrupt om en stevende de soos uit. Elke daaropvolgende oproep van 
Willem had Maarten vervolgens geweigerd en Appjes verwijderde Maarten na 
binnenkomst direct nadat de twee blauwe vinkjes verschenen. Te langen leste nam hij rond 
etenstijd aan. "Je stoort me in privé-tijd, Willem. In principe hoef ik jouw  telefoontjes 
helemaal niet aan te nemen na werktijd, en zeker niet in het weekend." Willem was van 
zijn stuk. Wat was dit nu weer? En welke stem hoorde hij daar op de achtergrond? Was dat 
Janneke? "Waar ben jij nu?" bitste Willem. "Gaat je niets aan", kaatste Maarten terug. "Ik 
ga nu ophangen, we spreken elkaar maandag." En weg was hij. Willem staarde naar de 
display van zijn telefoon. Onthutst. Maarten nam een loopje met hem waar hij bij stond. 


