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Kruisdood 

 

MICHAEL 

Op mijn zestiende verjaardag zette mijn vader een kruis van vier meter overeind in onze 

woonkamer, ook al is de woonkamer maar twee meter vijftig hoog. Hij overweegt een 

gat te slaan, maar besluit - wanneer hij zich realiseert dat dit het dramatisch effect zou 

wegnemen - dat het hele plafond eruit moet en gaat dus aan het werk met een Kangoo 

boorhamer op een slim geconstrueerd karretje en brokken plafond, stof en 

vloerbedekking van de flat boven ons dwarrelen op zijn schouders als regen en roos. Hij 

bevestigt 30 centimeter lange stangen horizontaal aan de achterkant van het kruis, die 

vervolgens aan de muur vastgeschroefd worden, zodat het lijkt alsof de constructie vrij 

in de ruimte staat. Het is een indrukwekkend gezicht, dat misschien hooguit een beetje 

wordt ontsierd door de slecht ingelijste reproducties van spitfires en jonge hondjes 

achter hem en het schrikbarend vuile behang van de flat boven ons. 

 

De voetsteun is twee meter boven de vloer en mijn vader - dol op zijn spek met ei - is 

een vette klootzak. Toch lukt het hem op de een of andere manier. Als hij er eenmaal op 

staat, krijgt hij te maken met het probleem er ook op te blijven, want de voetsteun is 

smal en schuin in een hoek van vijfenveertig graden, maar Pappa, praktisch als altijd, 

heeft vooruit gedacht en ter hoogte van zijn borstkas hangen twee leren riemen klaar. 

Hij gespt zichzelf vast, naakt, en trekt aan een plastic binder - zoals de politie in 

Amerika die gebruikt - en zijn linkerarm zit stevig aan de balk vast. Dan… Dan trekt hij 

aan een hendel en de steiger, het slimste onderdeel van alles, rolt langzaam in positie. 

Hij steekt zijn rechterhand door een binder aan die kant van de balk en slaagt er op de 

een of andere manier in er een ruk aan te geven, al zit die overduidelijk niet zo stevig 

vast als de andere. 

 

De steiger. Deze constructie, dit ballet van listig gemonteerde handels, katrollen, 

touwen en plakband beweegt langzaam naar voren op rails, nadat het traject van te 

voren nauwgezet is ontdaan van rommel en versplinterd meubilair. Op zijn plaats 

aangekomen staat hij stil, siddert een beetje, maar is klaar voor gebruik. Vier houtjes  

steken eruit ter hoogte van mijn vaders mond, ze zijn blauw, rood, geel en groen 

geschilderd (later ontdekte ik dat de verf niet schadelijk is bij inwendig gebruik - een 
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ontroerend gebaar). Hij heeft er ijslolly-stokjes voor gebruikt en als je op de achterkant 

kijkt, kun je nog altijd de grappen lezen. Ik heb dat overigens niet gedaan. 

 

Het is tijd. Mijn vader, stevig vastgebonden aan zijn meesterwerk, rekt zijn nek uit en 

zet zijn tanden in het blauwe houtje. Misschien was dit het moment van twijfel, 

misschien was dit het moment van angst, maar hoe dan ook, hij gaf een ruk aan dat 

houtje. Handels klikten, touwen werden aangespannen, ballen rolden, een kikker sprong 

in een emmer en de trekker van het spijkerpistool, op de palm van zijn linkerhand 

gericht, werd overgehaald en een zes duims spijker werd door zijn vlees heen in de 

dwarsbalk van het kruis gejaagd. 

 

Hij schreeuwt. 

 

Kut! Dat doet zeer, dat doet echt zeer! Stel je de shock op het gezicht van mijn vader 

voor, wanneer een shot pijn zijn hersens wordt ingeramd. Vlees scheurt, de tere botjes 

van zijn handpalm worden opzij geduwd en versplinterd, wanneer een godslasterlijke 

indringer van staal door zijn hand krijst. Stel je voor hoe hij hijgt, naar adem snakt, in 

zichzelf mompelt, snikt. Stel je voor hoe hij dan aan het rode houtje trekt - kun je dat 

niet? Nou hij doet het, hij doet het en zijn rechterhand wordt tegen de balk gespijkerd. 

 

Hij schreeuwt. 

 

Nou, dit is wel genoeg. Vind je niet dat het nu genoeg is? Nee, Pappa, alsjeblieft, hou 

op, niet het gele houtje, Pa, alsjeblieft Pappa, je maakt me bang - Pappa nee! Maar ja! 

Hij trekt eraan en een extra grote spijker wordt door de botten van zijn twee voeten 

geramd, spiest ze op die voetsteun van vijfenveertig graden vast en dat maakt de 

kruisiging compleet. Het is stil nu behalve dan de onregelmatige ademhaling van mijn 

Pa en het druppelen van zijn bloed op de vloer. 

 

Na wat een eeuwigheid lijkt, vermant mijn vader zich en concentreert zich op het 

groene houtje. Hij rekt zich langzaam uit, krijgt het met zijn tanden te pakken en met 

zijn laatste restje kracht trekt hij eraan. Een pen wordt losgetrokken, de steiger wankelt 

even en valt dan met een klap en een indrukwekkende stofwolk naar achteren. 
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Pauze. 

 

Vier uur later gaat de deur van de woonkamer open en ik kom binnen. Geen cadeautjes, 

geen ijs, geen feestpudding, geen wodka, geen puisterige onbegrepen tieners, geen 

schreeuwende kinderen die lang-zal-die-leven zingen, alleen maar een hoop troep, de in 

elkaar gedonderde steiger en mijn vader die aan het kruis sterft. Mijn zestiende 

verjaardag. De dag waarop ik volwassen word. Aarzelend zoek ik mijn weg door het 

rampgebied, terwijl mijn vader, die langzaam opduikt uit zijn wereld van kwelling en 

folter, op mij neer kijkt. Hij is heel bleek. Bijna blauw. Zijn glimmende witte lichaam 

ziet eruit alsof het van deeg is gemaakt. Op een bepaald moment is de inhoud van zijn 

darmen over de achterkant van zijn benen en de staander van het kruis gelopen. Hij hijgt 

en gorgelt, zijn longen zitten vol met vocht, en snot, zweet en speeksel druipen langs 

zijn vette kaken. Zijn penis is klein geworden door de adrenaline en de pijn en zijn 

gewicht lijkt de gaten in zijn voeten opgerekt te hebben. 

 

Nu is mijn oude heer niet dom. Denk aan wat hij heeft geconstrueerd, denk aan wat hij 

heeft  bereikt, denk aan zijn oog voor detail - denk aan de verf. Hij weet precies hoe 

lang het duurt om aan het kruis te sterven. Hij weet precies hoe laat ik de deur zal 

openmaken. Ik zeg niet dat het een schreeuw om hulp is, ik zeg niet dat het een grap is 

die is mislukt, ik zeg niet dat het een beschuldigend gebaar was, maar wat ik zeg is dat, 

toen ik in zijn ogen keek, in zijn ogen geen zelfmoord te zien was. 

 

Terwijl hij nu naar me kijkt, verzamelt hij zijn laatste krachten. Dit is het, dit is het 

moment, het glorieuze hoogtepunt dat zijn prestatie bekroont: hij moet het in zichzelf 

vinden, hij moet, hij moet. Zijn hoofd komt millimeter na millimeter omhoog, zijn 

mond gaat open, speeksel en gal spetteren op de grond en ergens vandaan uit dat 

lichaam komt een stem, een geluid, een zin: 

 

'Mijn zoon, mijn zoon, waarom hebt gij mij verlaten?' 

 

En nadat deze woorden zijn verklonken, zinkt zijn hoofd op zijn borst. Dat is het. Hij 

heeft het geflikt. Het is voorbij. Nu kan hij rusten. Het is voorbij. 
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Dat denkt hij. Ik kijk naar hem. Zo zag Jezus er toch zeker niet uit? Onze Lieve Heer 

had toch zeker een beetje meer stijl, een beetje meer elan, een beetje meer flair. Hij ziet 

er uiterst walgelijk uit daarboven aan zijn kruis van vier meter, met zijn hoofd in de flat 

van de bovenburen, met zijn voeten in de onze. Hij denkt dat het voorbij is. Maar dat is 

het niet. 

 

'Vergeef mij vader, want ik weet niet wat ik doe.' 

 

En met die woorden loop ik voorzichtig achteruit. Ik ben al bijna bij de deur, wanneer 

de betekenis hiervan door zijn pijn heen tot hem doordringt. Ik zie hoe het zijn hersens 

binnensijpelt en opeens kijkt hij naar me met totale ontzetting. 

 

Langzaam loop ik naar buiten en sluit de deur achter me. 
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De Laatste Kip op Aarde 

 

MICHELLE 

Mijn moeder stierf van Vreugde. Op mijn geboortedag, toen ik in het sap van mijn 

moeder lag te drijven, in aspic zweefde met mijn duim in de mond, werden mijn moeder 

en vader door zo'n diepe golf van geluk overspoeld , dat ze, toen die over hen heen brak 

en schuim vormde op hun huid, instinctief wisten dat het, wanneer ze aan deze 

heftigheid geen uitdrukking konden geven, het einde zou betekenen van ons alledrie, het 

weefsel van onze lichamen zou het op moleculair niveau begeven, indien het 

geconfronteerd werd met een dergelijke uitbarsting van energie en dus ging mijn vader 

een kip klaarmaken. Hij had dat op t.v. gezien. Een man die een kip klaarmaakt. Hij 

moest dat doen vanwege het pakketje leven dat in mijn moeders buik was opgeborgen - 

ik, ja ik - een ratjetoe van huid, vlees, bot, placenta en gods gulle gift, dat op het punt 

stond zich los te maken en in hun midden te verschijnen en geluk en een doel aan hun 

leven zou geven. Zo voelden zij dat. Zo dus. Je kunt je hun irritante glimlach wel 

voorstellen, toen ze daar in verwachtingsvolle stilte zaten, het voortdurend aangroeien 

van chromosomen maakte woorden overbodig, af en toe keken ze elkaar aan en barstten 

in lachen uit, mijn vader dartelde dus nu in de keuken rond, als je dat kunt zeggen van 

een man van honderd kilo, die naar alle waarschijnlijkheid bezopen was. 

 

Kip was absoluut het antwoord. Toen die man op t.v. kip klaarmaakte, kon je zien dat 

hij wist wat vreugde was, je kon zien dat die man daar het leven zelf was, die man daar 

met die kip, die man die wist wat vreugde was, die man daar op t.v. die kip klaarmaakte 

die wist wat vreugde was, die man daar, dat daar, dat daar het leven zelf was en mijn 

vader wist dat, daarom maakte hij ook een kip klaar voor mijn moeder, net zoals die 

man daar op t.v., uit vreugde, en de vreugde was ik, ik was de vreugde, begrijp je, ik 

was de vreugde. Ik. Ik was hun vreugde. 

 

Mijn vader brengt in triomf de kip binnen, hoog boven zijn hoofd zoals een 

klaargemaakte kip die hij hoog boven zijn hoofd houdt en diep beneden voel ik aan de 

lever van mijn moeder het gevoel van verwachting, dat door haar bloedsomloop raast, 

hoor het zachte gefladder van vlindervleugels vlak bij mijn oor, en ik kan er niets aan 

doen dat ik word overweldigd door het gevoel dat alles goed gaat komen, dat het lot ons 
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toelacht, dat god lollies uitdeelt en ik grinnik bij mezelf rond mijn inmiddels geheel 

gevormde duim en schop speels tegen mijn moeders milt. Ze beginnen de kip op te eten, 

die eerlijk gezegd een beetje droog en te gaar is, maar ze beginnen de kip op te eten 

alsof het de laatste kip op aarde is, grinniken naar elkaar door het vet op hun kin heen en 

gooien af en toe een half afgekloven vleugel naar mijn broertje die in een hoek in zijn 

eigen uitwerpselen rond aan het dabberen is, die om heel eerlijk te zijn, in tegenstelling 

tot mij een vergissing was en ongewenst en met wie het allemaal tamelijk 

verschrikkelijk verkeerd ging, dus je kunt hen nauwelijks kwalijk nemen dat ze het nog 

eens wilden proberen, dus kun je maar beter niet aan hem denken, dus vergeet maar wat 

ik over hem heb gezegd, okay, hij is er helemaal niet. 

 

En dan blijft er een botje in de keel van mijn moeder steken en ze begint te sterven. Een 

klein kuchje en ze grinniken over dit lastige boertje, duwen nog meer kip in hun strot, 

mijn vader slikt, mijn moeder sterft. Een stokkend gepiep en weer grinniken ze, hoewel 

mijn moeder blijk geeft van een ietsje onzekerheid wanneer ze met haar linker snijtand 

vlees van een ribbetje schaaft. En dan zwaait ze, hapt naar adem, wijst op haar rug en 

grijpt naar haar keel, terwijl ze zich nog steeds aan haar kip vasthoudt, maar niet meer 

kan ademen. Mijn vader, nog steeds geheel in beslag genomen door vreugde, springt om 

haar heen en geeft haar een speels klapje in haar nek, maar wanneer hij haar lippen 

blauw ziet worden, raakt hij in paniek, brult en schreeuwt, stompt haar radeloos tegen 

het achterhoofd in zijn poging het obstakel te verwijderen en terwijl ik meegesleurd in 

de paniek mijn tastende arm doelloos omhoog steek, ramt pa haar tegen het achterhoofd 

met zijn schop en brult tegen god, mijn kind, mijn kind, mijn vrouw en mijn kind. 

 

Mijn moeder wankelt nu door de kamer als een stervende dinosaurus die op het punt 

staat op een auto te vallen, en plotseling in een vlaag van inspiratie herinnert mijn vader 

zich de Heimlich-greep, hij grijpt mijn moeder rond het middel, zijn vuisten klemmen 

zich om mijn nek als een vleessjaal, voeren de spanning op, klaar, drukken zich samen, 

op het punt om… 

 

'NEE!' 

 

Kucht mijn moeder met het laatste vleugje adem en wrikt zich los uit zijn greep, draait 

zich om en kijkt hem aan, legt haar handen beschermend over wat zij dacht dat mijn 
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hoofd was maar dat in feite haar alvleesklier was. Ze staren elkaar aan, ze weten het. Ze 

begrijpen het. Mijn vader is bijna blind van paniek, mijn moeder wier leven langzaam 

uit haar wegsijpelt, kalmeert hem met haar blik en maakt hem op de een of andere 

manier duidelijk dat ze moeten kiezen, mij of haar, en ze kozen mij, weet je, ze kozen 

mij, door al de pijn en de doodsangst en de tranen en de wanhoop heen kozen ze mij, en 

mijn moeder stierf daar in mijn vaders armen. Toen barstte zijn ziel uiteen en de t.v. 

vloog door het raam en viel op de betonnen vloer vier verdiepingen lager te pletter. 

 

En ze kozen mij. 

 

Het was heel ontroerend 

 

Echt waar. 

 

Heel erg. 

 

Heel erg ontroerend. 

 

Echt waar. 


