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Solaro 5

Daan Heerma van Voss

Solaro
 
Van onze eerste ontmoeting, twintig jaar geleden 
nu, herinner ik me meer niet dan wel. Maar wat ik 
zeker weet, is dat ik nooit had gedacht dat ik nu, 
zoveel jaar later, grijzig in plaats van blond, op zijn 
uitnodiging naar Napels zou reizen. In zijn e-mail van 
19 mei omschreef hij dit als de belangrijkste dagen 
uit zijn leven. Nu heb ik geen idee wat hij daarmee 
bedoelt, of hij aan de bedelstaf is geraakt (lijkt me 
niet), of hij getrouwd is of alweer gescheiden (beide 
goede kans), of hij vlucht voor de financiële auto-
riteiten (altijd een mogelijkheid). Om eerlijk te zijn 
heb ik hem nooit begrepen. Maar het is duidelijk 
dat het hem menens is, als hij met één woord zorg-
vuldig omspringt, is dat met het woord ‘belangrijk’. 
Het zal iets te maken hebben met die zoektocht naar 
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die heilige graal van hem, die binnen handbereik ligt 
of juist verder weg is dan ooit. In het slechtste geval 
is het een betaalde vakantie, moet ik maar denken. 
Met mijn rolkoffertje slenter ik langs Schiphol-
souvenirwinkels, maar ik koop niks. Een schrille stem 
zegt dat businessclass-passagiers naar Napels vanaf 
nu mogen boarden. Dat ben ik, voor het eerst in mijn 
leven hoor ik daar bij. Alleen omdat hij heeft betaald, 
maar daar trek ik me niks van aan. Ik betreed het 
vliegtuig en zoek mijn plekje aan de chique kant van 
het gordijn, de kant waar hij thuishoort maar ik niet.

Onze eerste ontmoeting, lang geleden, vond plaats in 
Bloemendaal, in zijn moeders villa. De tuin stond vol 
kunstzinnige beelden die er duur uitzagen, als ik eraan 
terugdenk zie ik stenen hazewindhonden voor me, en 
een halve Adonis-torso, maar misschien vergis ik me. 
Het was geen sollicitatiegesprek waarvoor ik kwam, 
geen audiëntie, en toch voelde het alsof ik gewogen 
zou worden. De bewoner van dit pand, de moeder, 
die volgens Google-afbeeldingen witzilver haar had 
en steevast een broche op haar revers droeg, had me 
per mail gevraagd of ik een groot stuk wilde schrijven 
voor haar textieltijdschrift. Iets in mijn kranten-
artikelen beviel haar, ze omschreef mijn stijl als helder 
en eerlijk, woorden die me weinig zeggen. Met kennis 
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van zaken had het in elk geval niks te maken: het liefst 
droeg ik lubberige hoody’s, zeker een derde van mijn 
onderbroeken had gaatjes of gerafelde elastiekbanden, 
en ik verdeelde mijn kleren in twee categorieën: kapot 
en hard op weg. Eerst legde ik haar verzoek naast me 
neer, omdat ik aannam dat een tijdschrift over textiel 
zo’n kleine lezersniche bediende dat er onmogelijk 
geld werd omgezet, met als gevolg dat het honora-
rium vermoedelijk laag zou zijn, en daar had ik geen 
zin in, ik deed al veel slechtbetaald werk, verdiende 
al te weinig. Ik maakte me ervan af met het smoesje 
van tijdgebrek, absoluut een leugen, ik verklootte 
een groot deel van mijn tijd, bezocht marktjes, rolde 
slordige jointjes, dwaalde over de desolate vlakten 
van Red Dead Redemption II. Maar tot mijn verbazing 
bleef de vrouw aandringen, het was lang geleden dat 
iemand een nee van mijn kant had bevochten, meestal 
had ik het gevoel dat een afwijzing van mij de ander 
opluchtte. Na nog wat ge-heen-en-weer mailde ik dat 
ik prioriteiten moest stellen, dat klonk wel profes-
sioneel. Ze antwoordde: ‘Zou het mogelijk zijn om 
mijn verzoek iets zwaarder te laten wegen dan de 
andere verzoeken?’ Ik had mijn prijs. Die hebben we 
allemaal.

Ze wilde dat ik iemand interviewde, een Schotse 
textiellegende die was neergestreken in een of ander 
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Nederlands gehucht waar geen treinen kwamen. 
Omdat ik geen rijbewijs had – driemaal gezakt voor 
het rijexamen, toen opgegeven, ik heb ook zo mijn 
grenzen – zou haar zoon me erheen rijden. Prima. 
Op de dag van het interview dronken de zilveren 
vrouw en ik koffie in haar serre, we zaten aan een 
gietijzeren tafeltje, tussen onze espressokopjes stond 
een ouderwetse koperen bel. We staarden naar de 
tuin, het was een mooie dag, de zon lekte wit licht, 
de knoppen aan de takken waren zo jong groen dat 
ze voor mijn gevoel waren ontstaan terwijl we keken. 
Als ik diep uitademde en door mijn wimpers keek, 
kon ik me inbeelden hoe het was om op te groeien in 
weelde, in serres, hoe het voelde om opdrachten te 
geven in plaats van te gehoorzamen. Ze bleef me strak 
aankijken toen ze de koperen bel van tafel pakte en 
tweemaal, driemaal, ringtingtingelde en er even later 
iemand van de trap kwam gesloft. 

Het is moeilijk om, zoveel tijd later, terug te halen wie 
of wat ik zag toen hij voor het eerst voor me stond. Ik 
zag een knul, zeker tien jaar jonger dan ik. Een knul 
die niettemin iets ouwelijks had, in zekere zin was hij 
ouder dan ik, volwassener. Hij had een horloge om 
zijn behaarde onderarmen. Was gladgeschoren. Droeg 
een poloshirt, een hoornen bril, een pantalon in plaats 
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van een spijkerbroek, loafers in plaats van gympen. 
Wat zag ik nog meer? Los van die uiterlijkheden hing 
er iets sombers over hem, een zekere tragiek, alsof hij 
iets zwaars meetorste dat alleen hij zag. De tragiek 
bestond niet bij de gratie van het gewicht, maar van 
het ongeziene.

Op de terugweg van het interview met de Schot, dat 
niet goed, niet slecht was gegaan, vertelde de knul me 
dat hij over een paar maanden bij een Londense bank 
zou gaan werken. Hij had die zomer al stage gelopen, 
en dat was kennelijk bevallen. Ik vroeg om welke bank 
het ging. De allergoorste die er was, antwoordde hij, 
Graaier Central, de Gouden Beerput, hij lepelde op 
dat het bedrijf in een toonaangevend tijdschrift ooit 
was omschreven als een ‘gigantische vampierinktvis 
die zijn tentakels om het gezicht van de mensheid 
gewikkeld heeft en die zijn bloed onophoudelijk 
rondpompt in alles wat ruikt naar geld’, een typering 
die op hun werkvloer de status had van een konink-
lijke onderscheiding. Hoewel ik wist welke bank hij 
bedoelde, vroeg ik er toch naar. Met mijn karige bank-
rekening wilde ik dat hij die schuldige naam uitsprak, 
wat hij kalm deed, zonder trots en zonder schaamte. 
Waarom daar, vroeg ik hem. ‘Omdat het leven om 
schoonheid draait,’ zei hij, van de vierde naar de vijfde 
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versnelling schakelend, hij gleed over de snelweg, in 
de perfect opgeruimde, naar dennenbos ruikende Saab 
van z’n moeder. ‘En hoewel schoonheid een raadsel 
blijft, een heerlijk raadsel, het lekkerste dat er is, staat 
als een paal boven water dat schoonheid geld kost. 
Bakken vol geld. Dus als je je ziel verkoopt, dan aan de 
hoogste bieder.’ Het leek me een zin die hij vaker had 
uitgesproken, tegen vrienden of kennissen, meisjes 
in een café, tegen spiegels. Toen hij me thuis afzette, 
wisselden we gegevens uit, naar ik aannam meer uit 
beleefdheid dan uit genegenheid, en dat was het dan, 
dacht ik, een merkwaardig einde van een volstrekt 
willekeurige opdracht. 

Maar zo’n acht maanden later vond ik een pakketje op 
mijn trap. Het was afgestempeld aan de Nederlandse 
grens en kwam uit Londen. Er zaten twee boeken 
in: The Picture of Dorian Gray, van Oscar Wilde, en 
een verhalenbundel van Roald Dahl, getiteld The 
Wonderful Story of Henry Sugar and Six More. In het 
boek van Dahl was een briefje gestopt, een dubbel-
gevouwen A4’tje met het logo van de vampierbank 
erop: in zijn soepele, ouderwetse handschrift wees 
hij me op het verhaal van Henry Sugar, een rijkaard 
die uit pure gierigheid ongehuwd was gebleven, die 
zijn leven compromisloos en vol overgave leefde, en 
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het talent verstond om alles waarnaar hij verlangde 
naar zich toe te dromen. In het boek van Wilde, over 
de langzame corruptie van een onschuldige en beeld-
schone jongeman genaamd Dorian Gray, stonden, 
met een dun potloodje, twee zinnen onderstreept. Op 
pagina 56: ‘Tegenwoordig kennen mensen overal de 
prijs en nergens de waarde van.’ En op 66: ‘Het zijn 
persoonlijkheden, niet principes, waar het in deze tijd 
om gaat.’ Het waren beide vermakelijke teksten, die ik 
op dat moment nog niet in verband bracht met hem, 
ik kende hem nauwelijks. Eigenlijk begreep ik niet 
waarom hij ze me had opgestuurd. Ik stuurde hem een 
kort bericht: ‘Dank voor de boeken, met vriendelijke 
groet.’

Een tijdje later, misschien was het een halfjaar, 
ontving ik opnieuw post, ditmaal was het een envelop 
in plaats van een pakketje. Hetzelfde douanestempel. 
Een open treinticket, naar Londen, onder Het Kanaal 
door, heen en terug. Ik wist niet wat ik ermee moest, 
maar ik had ook geen plannen, mijn agenda was 
beschamend leeg. Wie weet kwam ik daar iets op het 
spoor om over te schrijven, het was een ideeënarme 
tijd geweest. Ik berichtte hem: ‘Akkoord.’

Een paar maanden later kwam ik aan op St. Pancras, 
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midden in Londen, je stapte de trein uit en de stad in. 
Ik stuurde hem een aankomst-sms. ‘Neem een black 
cab,’ schreef hij terug, ‘naar Palace Court, op kosten 
van de baas.’ Twintig minuten later kwam ik aan in 
Notting Hill, een buurt met onberispelijk witte huizen, 
vol Bentleys en Porsches. De deur van nummer dertig 
vloog open, daar was hij, op rode stadssloffen. Zwijgend 
rekende hij af, zwijgend liet hij me binnen. Door het 
hele pand lag een rode loper, de leuningen waren van 
gepolitoerd hardhout, aan de muur hingen tekeningen 
van renpaarden. Hij woonde op de bovenste verdieping, 
heel handig, vertelde hij terwijl hij me omhoogleidde, 
zo kon je meeliften op de warmte van de overige appar-
tementen, wat weer scheelde op je maandrekening, 
right? Er was niks ergers dan je geld verspillen aan 
onnodige zaken als warmte en water.

Het appartement bestond uit een gang, een ruime 
woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers. 
Toen ik hem vroeg waar de tweede slaapkamer en 
badkamer voor dienden, zei hij: ‘Voor haar.’ Ik vroeg 
hem, enigszins provocatief, of ze ook een naam had. 
Hij antwoordde stoïcijns: die had ze, elke keer weer. 
Hij wekte de indruk of het om een oerrol in een 
bekend toneelstuk ging, Desdemona of Ophelia, die 
elk seizoen door een andere actrice werd vertolkt, 
met wisselend succes, nooit ondermaats, nooit witte 
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doekjes. Naast de kapstok, verscholen achter jassen en 
een vilten hoed, hing een geschilderd portret van zijn 
moeder, zijn moeder als jonge vrouw. Ik vroeg hem 
door wie het was geschilderd, wanneer, met welke 
aanleiding, maar hij maakte duidelijk dat hij geen zin 
had erover te praten. Het hing er simpelweg, zoals in 
elk vertrek van een Chinese functionaris altijd een 
portret van Xi Jinping te vinden is.

Als je uit het raam keek, scheen de groene gloed 
van Kensington Gardens je tegemoet, je zag zelfs een 
hoekje van het paleis van prins William. Aan de muren 
hingen gigantische filmposters, drie stuks, allemaal 
films van Paolo Sorrentino. Jaren later, toen ik ze alle 
drie had gezien, besefte ik dat ze stuk voor stuk over 
een eenzame, goedgeklede middelbare man gingen die 
het leven als een toneelstuk ziet, een vermakelijk en 
groots en meeslepend toneelstuk, dat in de praktijk 
niettemin vlagen van diepe  ontgoocheling bij hem 
opwekt, gewoon omdat de anderen (die paar geliefden 
en vrienden die zich niet laten wegjagen) ontkennen 
dat het om een toneelstuk gaat, ze noemen het leven 
ernstig het leven. 

De schemering verdiepte zich, het was avond, 
het was nacht. We dronken thee en wisselden 
 beleefdheden uit, over de reis, het weer. Ik hoopte 
nog op een uitleg van hem, vanwaar de uitnodiging, 
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vanwaar mijn aanwezigheid hier, maar het enige wat 
hij nog tegen me zei was dat het satijnen dekbedover-
trek zich uitstekend leende voor een goede nachtrust. 
Volgens mij was het zijn manier om welterusten te 
zeggen.

De volgende dag, een vrijdag, bracht hij door in 
een flanellen pyjama, aan de telefoon. Het begon 
’s ochtends vroeg, Apple-oorsnoertjes in, met in 
zijn handen een cricketbat, als een gesprek naar 
wens verliep bootste hij een geslaagde slag na. Soms 
gebaarde hij dat hij bijna klaar was, maar dit klopte 
nooit. De teksten die hij uitkraamde zeiden me 
weinig, elke zin begon met ‘look’ of ‘listen’. Lagen 
schenen erg belangrijk te zijn. ‘Layer it up,’ zei hij 
meer dan eens, ‘layer it with so much shit that they 
don’t find the bottom when they dig.’ Toen hij rond 
drie uur in de middag nog niet was opgehouden met 
bellen – hij had niet gedoucht, heel soms zette hij 
een ketel water op, hij dronk thee en geen koffie, thee 
met veel honing, misschien om zijn stem soepel te 
houden – maakte ik een ommetje door de buurt, die 
ontworpen leek om mensen zonder tijd de dag door 
te loodsen: wasserijen, stomerijen, bezorgservices 
van lunches en boodschappen. Rond vijf uur kwam ik 
terug, de tafel stond vol schalen sushi en sashimi. Hij 
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sloeg nog maar eens een perfecte slag met zijn bat. Ik 
hoorde zijn stem tot diep in de nacht.

De volgende ochtend klopte hij op mijn deur. Het 
was zaterdag. Hij was gladgeschoren en droeg een 
ouderwets Brits giletje. Tijd om naar de Farmer’s 
Market te gaan, kondigde hij aan, de biologische 
markt om de hoek, waar je de beste bacon (‘zo van 
de rug van het varken gegleden’) en de beste eieren 
(‘de kippen wilden ze eigenlijk niet afstaan’) van de 
stad kon vinden. Oude, gerimpelde, ingeklonken 
mannetjes en dames scharrelden rond in groene 
platte landsjacks, de ellebogen verstevigd met stug 
suède. ‘Hoe rijker ze zijn, hoe armer ze eruitzien,’ zei 
hij. ‘En dat verschil, die verhouding, dat noemen we 
klasse.’

‘Wat doe jij eigenlijk?’ vroeg ik hem bij de lunch, die 
we thuis genoten en bestond uit een kilo ‘superieure’ 
Griekse Evros-yoghurt per persoon, met verse druiven 
van de Japanse delicatessenzaak. Hij liet me zien dat 
de perfecte hap bestond uit een klodder yoghurt ter 
grootte van een golfbal en één Ruby Roman-druif. ‘Je 
baan, bedoel ik, wat houdt die in?’

‘Mijn titel is junior associate,’ zei hij toen, ‘een totaal 
lege term. Ik begeleid grote, saaie bedrijven die andere 
grote, saaie bedrijven willen kopen of verkopen. Maar 
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wat ik doe, wat ik concreet uitspook, dat is bellen. 
De hele tijd. Honderd tot honderdtwintig uur per 
week. Tot mijn oren schraal en rood zijn en mijn stem 
kraakt. Totdat ik pratend slaap en slapend praat. En 
als ik genoeg heb gebeld, dan gooi ik allerlei cijfers, 
tabellen, grafieken en andere meuk in een power-
pointpresentatie voor de bazen, en die presentaties 
worden dan afdoende gevonden right, of niet, en dan 
moet ik nog meer bellen. Het is allemaal onzin. Mijn 
werk is volstrekt onbelangrijk.’

Wat was dan wel belangrijk? Glimlachend zette 
hij een van zijn rode stadssloffen op tafel. ‘Dit. Dit is 
belangrijk. Dit hier is een sabah. Sloffen van hoog-
waardig leer, met een rubberen zool, gemaakt volgens 
de werkwijze van de oude Turkse bazaars. Moet je zien 
hoe vakkundig, hoe naadloos het leer van de “upper” 
is vastgeregen aan de zool. Hoe soepel het leer is! Als 
ik jou zou zeggen: schoonheid zit in sloffen, dan zou 
je me voor gek verklaren. Maar als je dit bekijkt, als 
je dit – hier, pak deze sabah eens – eerlijk beschouwt, 
kun je er niet omheen: deze sloffen vertegenwoor-
digen schoonheid. De afzonderlijke delen ervan zijn 
hooguit mooi, of deugdelijk. Maar het ambachtswerk, 
de synergetische samensmelting der delen, het totaal! 
Dat is schoonheid. Ja, goed, dat kost wat, en dan? 
Niemand is zo geobsedeerd door geld als mensen die 
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het niet hebben, het is bijna ziekelijk.’
Oké, goed, maar wat had die schoen met zijn werk 

te maken? 
‘Niets, helemaal niets.’ Hij legde uit dat hij ‘helaas 

helaas’ in een namaakwereld leefde. ‘Iedereen met 
wie ik hier tijd spendeer gaat ten onder aan gewoon-
heid en denkt dat de wereld aan zijn voeten ligt. De 
oligarchen en patjepeeërs en papa’s-kindjes, winter in 
Sankt Moritz en zomer in Saint Tropez. Spanjaarden 
uit well-to-do families uit Madrid, Italianen die op 
Bocconi hebben gezeten, de Dreesmannetjes, onze 
Brenninkmeijers, de Fentener van Vlissingen’tjes, 
ze babbelen en roddelen en drinken wijn en sluiten 
dealtjes, met hun corpsachtige codewoordjes, 
maatjes, vrind, amice, confrère. En ze zitten altijd in de 
verkeerde tenten, aan ronde tafels, met glanzend leer 
bekleed, tafelpoten van imitatiemarmer, met groen 
ribfluweel bespannen barkrukken, de muziek zo hard 
– clubmuziek; eerder house of minimal, geen hiphop – 
dat je niemand kan verstaan. Nepborsten, neptanden, 
nepkleurtjes, en ze zien het niet eens,’ concludeerde 
hij. ‘Ze steken nergens moeite in behalve in geld. Dan 
vind je ook niks behalve geld. Geen schoonheid in elk 
geval.’

Ik besloot me van mijn naïefste kant te laten zien 
en noemde liefde, vriendschap, solidariteit, moed. 
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Was dat allemaal niet even belangrijk als schoonheid?
Hij grijnsde, een van zijn hoektanden was bedekt 

door een auberginepaars vlies, een druifkroon. 
‘Daarom ben ik zo jaloers op jou. Jij kunt die woorden 
uitspreken en ze menen, jij noemt het woord 
liefde zonder dat je bang bent dat je lul eraf wordt 
geschoten, het woord vriendschap zonder dat je je hals 
hoeft te controleren op wolvenbeten.’ Nog voordat ik 
had kunnen vragen wat hij bedoelde met ‘jaloers’ –  
hij leidde een leven dat ik nooit zou kunnen betalen – 
denderde hij voort: ‘Listen, look, al die termen kun je 
bediscussiëren, right? Wat is liefde, wat bedoelen we 
met moed, iedereen heeft er een mening over, je kunt 
jezelf er zelfs in trainen, elke boerenlul kan een goed 
mens worden, wat heb je daar nou aan? Schoonheid 
daarentegen. Schóón-héíd. Niemand heeft er een 
méning over, dat zou nergens op slaan, ware schoon-
heid verstomt, laat je stil en ontroerd achter. Je sluit 
een pact met schoonheid of je hebt geen idee.’ Hij 
pakte het muiltje op, het sluitstuk van zijn betoog. 
‘Einstein, Curie, Alan Greenspan, ze leggen het 
allemaal af tegen deze perfecte sabah.’ 

Hij verliet de woonkamer en kwam terug met een 
ingenieus houten dassenrek. ‘Ik zal nooit een kunste-
naar worden, iemand die schoonheid schept. Mijn 
pact met kunst is anders. Ik ben een liefhebber.’ Zijn 
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grijns, kinderlijk groot, trok weg, vloeide weg in ernst. 
‘De wereld is een erg, erg lelijke plek, en schoonheid 
is de enige vorm van waarheid die niemand kwetst 
en die iedereen erkent. Zonder gidsen die zeggen: 
híér is een uitweg en dít is de moeite waard, zouden 
we allemaal in de stront zakken. Kijk dit nou.’ Hij 
pakte een van zijn dassen, van blauwe wol. ‘Dit is 
een Cappelli, met stof van Vitale Barberis Canonico, 
een van de grootste stoffenhuizen. Of neem deze 
paarse, printed madder silk Rubinacci. Heb je ooit 
zoiets gezien? En kijk eens naar de achterkant. Er zit 
geen vulling of canvas in, geen ondersteuning, het is 
alleen maar in elkaar gevouwen stof, zo simpel. Onze 
Italiaanse maestri zijn en blijven de allerbesten.’ Hij 
ging de stropdassen een voor een langs, het waren 
er zeker dertig. ‘Nooit felle kleuren nemen, geen 
Hermès, geen Ferragamo, dat is inmiddels allemaal 
overgenomen door de proleten.’ En schoonheid in 
de natuur dan, in de kunst, in de literatuur, waarom 
moesten het kleren zijn? ‘De natuur gaat z’n gang. Die 
schilderijen blijven wel hangen. Natuur, kunst, leuk 
en aardig, maar je kunt het niet dragen, er niet mee 
rondlopen, je kunt er niet één mee worden.’

Toen hij stopte met praten was het alsof een storm 
tot rust was gekomen. Een blik op de klok leerde 
dat hij drie uur onafgebroken aan het woord was 
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geweest, ik had hem laten begaan, juist omdat ik er zo 
weinig van begreep, voor mij was elk kledingstuk er 
simpelweg eentje. Wazig en overvoerd ging ik slapen, 
hij bleef nog in de woonkamer, een vintageveiling 
waar hij in verwikkeld was naderde haar ontknoping, 
ik geloof dat hij op een nieuw horloge joeg. In mijn 
dromen was iedereen overdadig gekleed, in mantels en 
kostuums. Maar wat ze zeiden of deden, geen idee.

De volgende dag maakten we een wandeling door 
Kensington Gardens, langs het paleis. Het was een 
heldere, schone winterochtend. Aan de bomen hingen 
nog een paar verloren gele bladeren, alsof ze wachtten 
tot iemand ze plukte. Joggers met rozerode boven-
benen en gecoiffeerde veertigers die snelwandelend 
vergaderden. Zijn licht gebogen, peinzende gestalte 
naast me voelde vreemd vertrouwd. Als iemand me 
had gezegd dat ik in plaats van twee dagen al twee 
weken in Londen was, zou ik hem direct hebben 
geloofd. ‘Oké,’ zei ik op een gegeven moment. ‘Je hebt 
duidelijke ideeën over wat mooi is en wat lelijk. En 
dan? Wat schiet je ermee op?’ De vraag die ik niet 
stelde: waarom vertel je dit aan mij, wat doe ik hier?

Hij glimlachte en verklaarde dat hij op zoek was 
naar de heilige graal. Als hij dat ironisch bedoelde, liet 
hij het niet merken. ‘Het summum van schoonheid,’ 
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legde hij uit. ‘Ik weet niet wat het is, maar op een dag 
zal ik het vinden, ik zal het aantrekken, ik zal me erin 
wikkelen, het zal me helemaal omgeven.’ We liepen 
terug naar huis. ‘Het is maar goed ook dat ik niet weet 
wat het is, dat zou veel te vroeg zijn, vreselijk, ik zou 
niks meer hebben om naartoe te werken, right? Kun 
je iets afschuwelijkers bedenken dan te vroeg op je 
bestemming arriveren?’

Dat kon ik: geen bestemming hebben.
Die avond, in dat Londense bed, vele jaren geleden, 

vroeg ik me voor de zoveelste keer af wat hij toch 
van me wilde. Ik durfde het niet te vragen. Misschien 
wel uit angst dat het antwoord vriendschap zou 
zijn. Ik was doorgaans geen goede vriend. Daar was 
ik tenminste bang voor. Zozeer zelfs dat ik weinig 
vriendschappen had gesloten. Wat als die vriendschap 
zou sneuvelen? Als je ervoor kiest om alleen te blijven, 
word je nooit verlaten.

Napels, prijkt er op het inflightmagazine, ik sla het 
niet open. Als ik uit mijn ovale vliegtuigraam neerkijk, 
verrijzen daar Italiaanse heuvels, rivieren ontwor-
stelen zich aan de zee. Altijd als je ergens aankomt, 
lijkt het alsof het land voor je ogen wordt geboetseerd.

Een halfuur later wordt het landingsgestel uitge-
klapt, een zachte landing, een hard applaus. Met mijn 
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rolkoffertje doorsta ik de douanerituelen, ik word er 
niet uitgepikt, dat word ik nooit. Ik durfde het niet te 
verwachten maar hoopte er wel op – bij de gate staat 
een ernstige man met een bordje met mijn naam erop. 
Ik volg hem zonder vragen. Ik ben goed in volgen. Je 
zou het een talent kunnen noemen. Hopelijk zal ik 
op een dag iemand volgen die zich omdraait en me 
uitlegt waarom ik hem heb gevolgd.

Het is nog geen vier uur als ik me laat neervallen 
op de satijnen, met fleurs de lis versierde dekens van 
kamer 118 van het oud-Europese Hotel Commendatori 
laat vallen, een hotel zo duur dat nergens een prijs-
lijst te vinden is. Door de open balkondeuren komen 
de verhitte namiddaggeluiden van de Italiaanse 
stad binnengewaaid, de brommers en de klakkende 
schoenen en het getoeter.

Na dat eerste bezoek van mij aan Londen, achttien 
of negentien jaar geleden nu, werd ons contact 
 onregelmatig. Hij belde me soms op, onaangekondigd, 
op gekke uren. Dan wilde hij iets delen, een geslaagde 
bedrijfsovername die hem weinig interesseerde maar 
waarmee miljarden gemoeid waren, een bijzondere das 
die hij ‘met Cappelli had gemaakt’, of dat hij de beste 
paraplumaker van Italië had gevonden, in Napels, 
Talaricchi, de man boog zijn Sumatraanse bamboe 
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zelf, met behulp van sissende drukstoom. Op een 
gegeven moment achterhaalde hij mijn verjaardag, 
hij begon me elk jaar op die datum een das te sturen, 
van diezelfde Cappelli. Prachtige dassen, die helaas 
zoveel mooier waren dan de rest van mijn garderobe 
dat ik ze onmogelijk kon dragen zonder eruit te zien 
alsof ik was ontsnapt uit een inrichting. Tien jaar 
geleden, zoiets moet het geweest zijn, ontving ik 
een foto met een kaartje erbij. De foto was genomen 
in een prieeltje, hij en een beeldschone brunette, 
zojuist getrouwd. Op het kaartje las ik: ‘Wees niet 
beledigd dat je niet uitgenodigd was. Er waren GEEN 
gasten. En ja, dat zie je goed, dat is een linnen Cesare 
Attolini-pak, helemaal Jep Gambardella-stiel.’ Toch 
jammer dat hij niks schreef over zijn echtgenote, niet 
eens haar naam.

Het duurde vijf of zes jaar voordat ik opnieuw naar 
Londen reisde. Hoewel ik hem tegen die tijd nog altijd 
geen vriend noemde – hij wist weinig van me, zelden 
stelde hij me vragen – kon ik er niet onderuit dat ons 
contact duurzaam was gebleken. In de jaren dat hij en 
ik elkaar kenden, was ik drie kennissen kwijtgeraakt, 
eentje vond me ‘afwezig’, een ander leidde nu een 
coconachtig gezinsleven, weer een ander vreesde dat 
ik eigenlijk liefde van haar wilde in plaats van vriend-



Solaro 24

schap, en daar had ze volgens mij gelijk in. Soms 
vertelde ik hem over een geliefde, gestamel in de tele-
foonlijn richting Londen, of over een nieuwe krant 
waar ik soms voor schreef. Dan hoorde hij me aan en 
zei steevast: je verdient beter. Hij was de enige die dat 
ooit zei, en die woorden waren me veel waard.

Net als de vorige keer stapte ik uit op St. Pancras, 
weer nam ik een black cab naar Notting Hill. Zijn 
appartement had hij ingeruild voor een vrijstaand 
huis, een zet waar hij volgens de taxichauffeur tussen 
de zeven en negen ton voor nodig moest hebben 
gehad. Het was een huis dat overduidelijk was 
ingericht voor een huwelijk, misschien zelfs een gezin. 
Maar al bij aankomst zei hij, alsof hij een nieuws-
feit over stukgelopen diplomatieke betrekkingen 
vermeldde, dat ‘het huwelijk’ gestrand was. Wat naar, 
zei ik. ‘Ja nee, zoiets is niet voor iedereen, right? Ze 
begreep de Farmer’s Market niet, en vond dat ik een 
gat in mijn hand had. Wat is dat nou voor bekrompen 
attitude? Ik geef nooit geld uit aan iets onwaardigs, 
zoals Costa Coffee, of rozenolie van Rituals, zoals, nou 
ja, ik noem geen namen. Ik deed het sowieso vooral 
voor m’n moeder, die vond het huwelijk erg belang-
rijk. Niet haar eigen huwelijk, mind you, maar het 
instituut.’ Op mijn vraag hoe het met zijn moeder ging 
antwoordde hij: goed genoeg.
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Ik kreeg een grote, vrijwel lege kamer toegewezen, 
met rozetten op het plafond en een kroonluchter. Het 
kon aan mij liggen, maar voor ik wegzeilde dacht ik 
rozenolie te ruiken. 

Toen ik ’s nachts wakker werd, stommelde ik naar 
beneden voor een glas water. Hij zat in de keuken, 
op een kruk aan het kookeiland, in een leverrode 
fluwelen kamerjas. Ik kwam dichterbij, zag dat voor 
hem drie grote hompen donker deeg lagen, die hij aan 
het platslaan, rollen en masseren was, afwisselend ruw 
en teder. Ik liep naar de kraan, een sierlijk koperen 
geval dat me deed denken aan kuuroorden van lang 
geleden. ‘Bronwater in de ijskast,’ zei hij. Ik trok de 
rechterdeur van de grote Amerikaanse koelkast open. 
Evian, San Pellegrino, Badoit. ‘Ik wist niet welke je 
wilde,’ verklaarde hij verontschuldigend. Nippend van 
een glas Badoit keek ik toe hoe hij de drie hompen tot 
fraaie bollen kneedde, die hij afdekte met vochtige 
doeken en in de koelkast schoof. Hij keek me indrin-
gend aan en vroeg wat eigenlijk belangrijk was voor 
mij, in mijn leven. Ik dacht even na. Doorgaan, dat 
was belangrijk, dag voor dag, niet achterom- of voor-
uitkijken, en me absoluut nooit afvragen wat écht 
belangrijk was. ‘Rust,’ zei ik maar. 

Hij proefde het woord en proestte het uit, alsof hij 
zelden zoiets ridicuuls had gehoord. Daarna pakte 
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hij me bij mijn schouder en nam me mee naar zijn 
imposante slaapkamer, twee van de vier muren 
bestonden uit glas, en de achterwand, zag ik nu, was 
feitelijk één grote kledingkast. Hij drukte op een 
knopje, twee panelen van palissanderhout schoven 
uiteen. Daar hingen zeker twintig maatpakken, op 
kleur, van beige naar inktzwart. ‘Ik schaam me een 
beetje,’ zei hij. ‘Ik stuurde je die foto van mijn bruiloft, 
en refereerde aan mijn Attolini-pak. Mooi ding, maar 
het blijft MTM.’ Hij zag mijn vragende blik. ‘Made-to-
Measure. Met de hand gemaakt, maar er is maar één 
fitting, feitelijk passen ze basismodellen iets aan zodat 
het kledingstuk je beter past dan confectiemeuk, 
handige vogels. Ik had de wereld van de bespoke 
kleren nog niet ontdekt. Een heer gaat niet naar 
winkels, maar naar werkplaatsen, ateliers, in Florence 
en Napels, waar je wordt opgemeten en aangeraakt.’ 
Hij pakte een blauw pak van het rek. ‘Dit is een 
Trofani. Navy-blauwe flanel. Heel lichte chalk-stripe. 
Gemaakt door de vader, Enrico, de head cutter. Zit 
in Napels. Via Monte della Madonna. Werkt volgens 
de Napolitaanse school. Nauwelijks vulling, voel hoe 
smal die schouders staan, en hoe losjes de stof valt. 
Elke keer dat je een bespoke pak aantrekt, voegt het 
canvas zich meer naar je lichaam, het wordt dus elke 
keer beter, in tegenstelling tot álle andere kleren op 
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onze armzalige planeet. Zo’n pak zit beter dan je huid, 
die gaat toch al een beetje lubberen, let’s be honest.’ 
Hij vertelde dat hij om de maand naar Napels ging om 
opnieuw te passen, Trofani werkte met minimaal drie 
sessies. ‘Mooi,’ zei ik maar, ‘indrukwekkend.’ Wist ik 
veel. ‘Nu nog een paar uurtjes shut-eye pakken, right? 
Morgen drukke dag.’ Ik knikte, al had ik geen idee.

De volgende dag, het was een zaterdag, verlieten we 
het huis rond het middaguur. Hij gaf me een lang-
werpig houten koffertje, hij droeg een weekendtas. 
We liepen naar een garage, waar een jeep klaarstond, 
een oude Landrover Defender. Het duurde een uur 
voordat we Londen uit raakten. Via Canary Wharf 
reden we naar Canterbury. De groene Kentse heuvels 
golfden, het was een mooie, scherpe voorjaarsdag. Het 
eerste het beste paadje met serieuze bandensporen 
sloeg hij in, we stuiterden voorwaarts, de wielen 
knarsten. Tien akelige minuten later stopten we op 
een weide met uitzicht op een dicht bos. Verderop 
stond een evenemententent. Zodra we uitstapten 
kwam er een grijze man met een platte pet naar 
buiten om ons te begroeten, nauwelijks te verstaan, 
een vet dialect zonder klinkers. Een tweede man 
verscheen, hij liep naar iets wat op een roeimachine 
leek en trok een donkergroen zeil weg. Mijn Londense 
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vriend-of-geen-vriend liep naar de jeep en kwam terug 
met de weekendtas en het koffertje. Hij trok twee 
dikke coltruien, groenbruine vesten en fluorescerende 
hesjes uit de tas en begon zich om te kleden. Hij was 
bleek, niet dik maar ook volstrekt niet gespierd. Een 
leeftijdloos lichaam dat al jaren niet meer groeide, en 
nog lang niet aan de aftakeling was begonnen. Toen 
ik me ook had omgekleed klikte hij de twee gespen 
van het koffertje los. Hij tilde het deksel omhoog. ‘Een 
Beretta kaliber 12, ultraleggero,’ zei hij. ‘Beste geweer 
dat er is. De fazanten boffen maar, aan je einde komen 
door zo’n magistraal stukje techniek, het is weinigen 
gegeven.’ 

‘Echte fazanten?’ stamelde ik.
‘Geen zorgen. Vandaag niet.’
Een van de ondersteunende heren kwam uit de 

tent en reikte me een leengeweer aan. De andere heer 
begon de ‘roeimachine’ te laden. 

‘Ik heb het gevonden,’ zei hij. ‘Ik weet nu wat ik zoek.’ 
‘De heilige graal?’ Ik was het niet vergeten.
‘Precies.’ En hij richtte, schoot, de kleiduif knalde 

uiteen, brokstukken ploften neer op het gras. Die 
middag raakte ik niets.

Later die avond, terwijl we naar de Italiaanse traiteur 
op de Westbourne Grove liepen, maakte hij duidelijk 
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dat hij er nog niet klaar voor was te zeggen wat 
het dan was, die heilige graal. Het was te vroeg, de 
zoektocht mocht nog niet ten einde zijn. Die avond 
proostten we met een uitstekende barolo. Waarop? 
vroeg ik. ‘Op vriendschap natuurlijk,’ zei hij, nog net 
niet beledigd. ‘Cheers,’ zei ik.

Een paar jaar later overleed zijn moeder. Ik zag 
de advertentie in de krant staan, en ging naar 
Bloemendaal voor de begrafenis, dacht hem daar wel 
te treffen. Maar hij was er niet. ‘Te druk,’ sms’te hij 
terwijl ik toekeek hoe een neef het woord nam. ‘Is 
het wat?’ Na de dienst raakte ik in gesprek met die 
neef, die wist te vertellen dat ‘onze Londense bankier’ 
een ingewikkelde relatie met zijn moeder had gehad. 
De neef keek peinzend: ‘Niet alleen met z’n moeder 
trouwens. Met eigenlijk elk levend wezen, nu ik erover 
nadenk. Volgens mij heb ik hem helemaal nooit met 
een vriendje gezien.’ De neef propte een stuk cake in 
zijn mond. Ik antwoordde dat hij vast cricketvriendjes 
moest hebben gehad. ‘Cricket?’ vroeg de neef verbou-
wereerd, met volle mond. ‘Hij zat gewoon op foebal, 
hoor. Slechtste keeper die ik ooit heb gezien.’

Ik vergeet het bijna, maar hij is ook een keer naar 
Amsterdam gekomen, ongeveer een halfjaar na die 
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begrafenis. Gepromoveerd tot partner bij de vampier-
bank was hij nu een van de Rainmakers en noemde 
geld dry butter, het was en bleef totaal onbelangrijk 
werk, maar goed, hij was nu wel de ‘King of Bullshit 
Mountain’, en dat wilde hij met me vieren. Het was de 
eerste keer dat hij bij me thuis was. Met zijn Burberry-
trenchcoat nog aan keek hij geschrokken om zich 
heen, naar de muren die al even niet geverfd waren, 
het lage plafond. ‘Je verdient beter,’ concludeerde hij. 
We werden starnakel in het Amstel Hotel, bestelden 
steeds nieuwe flessen Bollinger, en als het te lang 
duurde roofden we profiteroles uit de keuken. Ergens 
op die avond dacht ik: jij zoekt geen vriend, je zoekt 
een getuige. Toen ik met bonkende slapen wakker 
werd was hij alweer teruggekeerd naar Londen. De 
bon, vijftienhonderd euro, door hem betaald, draag 
ik nog altijd in mijn portemonnee, als bewijs van een 
leven dat ik nooit heb kunnen leiden.

Er wordt op de Napolitaanse hoteldeur geklopt, traag 
kom ik overeind, ik moet even geslapen hebben. Op 
mijn witte, met gouden garen gestikte hotelsloffen 
ga ik naar de deur. Een jonge knul in een ouderwets 
uniform, zijn vingers omklemmen een envelop. In 
de envelop zit een briefje. Op dat briefje staan drie 
zaken vermeld, in het welbekende handschrift: 1) een 
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adres en een tijdstip, morgenochtend, in gran caffè 
Gambrinus, 2) de aankondiging dat er drie goede 
pakken voor me klaarhangen in de kast, ‘Ready To 
Wear want ik kende je maten niet, maar wel Attolini’ 
en 3) dat ik deze brave borst een goede fooi moet 
geven, ‘twintig euro is courant, in de envelop zit een 
biljet’. 

Die avond eet ik, in een echt Attolini-pak van rood 
linnen, in een eenvoudig Italiaans restaurant met 
wijnkelken aan de muur. Omgeven door geani-
meerd pratende gezinnen, rondhollende kinderen 
en benevelde stelletjes, eet ik twee verse arancini 
en drink een glas campari soda. Voldaan keer ik 
terug naar het hotel. Het is een milde avond, warme 
briesjes, veel mensen op straat. 

De volgende ochtend glijdt de Napolitaanse zon over 
de muur, halogene rorschachtests, ik zie wolken, ik zie 
dieren. Op m’n gemakje sta ik op en trek een pak uit 
de kast aan, een ander dan gisteravond, van marine-
blauw katoen. Mijn eigen kleren liggen in een hoopje 
op de vloer. 

Met de handen in de zakken wandel ik over de 
kasseien van de meanderende straatjes, Vespaatjes 
beladen met twee, drie personen reutelen voorbij, 
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volle koffiebarretjes, espresso aan de toog voor tachtig 
cent, iedereen heeft haast, niemand heeft iets te doen. 

Daar doemt caffè Gambrinus op, met zijn grote 
gouden gevelletters. Ik zie hem meteen zitten, aan het 
hoektafeltje in de barokke zitzaal, hij zwaait niet, hij 
wenkt. Als ik dichterbij kom, zie ik de rimpels in zijn 
gezicht, de grijzende slapen. Hij komt half overeind, 
een ferme, hartelijke handdruk, hij noemt me old chap, 
en het is veel te lang geleden geweest.

‘Veel te lang,’ beaam ik, volgens mij meen ik het.
‘Goed plekkie, nietwaar? Stucwerk van Bocchetta, 

reliëfs door Ceppuralo en wandtapijten van Porcelli: 
zo drinkt een beschaafd mens koffie.’ In rollend, over-
dreven Italiaans bestelt hij bij de gerant twee cappucci, 
en dan graag wat sfogliatelle per favore, en ook nog due 
cannoli, con pistacchio e ... wat zullen we eens doen, ja, 
facciamo cioccolato, dai.

Ter zake. ‘De belangrijkste dagen uit je leven, 
schreef je.’

‘Zonder meer.’ Hij neemt een cannolo, sluit de ogen, 
de korst kraakt helder. ‘Ze hebben iets te veel suiker 
gebruikt, een knieval voor de barbaren, maar het blijft 
een alleraardigste versnapering.’ 

‘De heilige graal? Gevonden?’
‘Zo is het maar net.’ Blik op zijn horloge: ‘Over drie 

kwartier hebben we een afspraak met Monsignore 
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Lucarelli. Zegt die naam je wat?’
‘Weinig.’ Helemaal niks.
‘Monsignore Lucarelli is de goat. Greatest of all 

Time. De aartsvader van de ongeëvenaarde moderne 
Napolitaanse school. Het is pure hekserij wat Lucarelli 
doet. Geen front darts, een pak schijnbaar uit één 
stuk, heeft-ie geleend van de Florentijnse school. 
Trofani is leuk en aardig, maar Lucarelli! Nee, dat is 
appels met ... met ... met diamanten vergelijken.’ Zijn 
blik wordt op slag ernstig, als bij een kind dat oefent 
op het brengen van slecht nieuws. Hij legt uit dat de 
monsignore, eenennegentig jaar oud, ernstig ziek is, 
maagkanker. Hij heeft nog maar één of twee pakken 
te maken en dan is het finito, basta. Einde van een 
tijdperk.

‘En hij is de heilige graal?’
‘Niet hijzelf. Wat hij maakt. Het laatste pak gemaakt 

door Il Grande Lucarelli, gemaakt in hartje Napels, 
een pak van de fijnste solaro-wol, die subtiele rode 
en gouden strepen, die gulden glans. Heb je ooit een 
solaro-pak in actie gezien?’

Ik schudde mijn hoofd.
‘Het is alsof je een god ziet lopen, een god die voor 

even vergeten is zich te vermommen. Iedereen kijkt 
om maar niemand weet wat hij ziet.’

‘Ik heb nog nooit gehoord van “solaro”.’
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‘Solaro is de eerste textielsoort die wij mensen 
hebben leren maken, rode wol en goudgele wol, die 
combinatie zou Britse soldaten moeten beschermen 
tegen ultraviolette straling, tijdens de grote verove-
ringen van de Imperial Century.’ Hij haalde diep adem. 
‘Het perfecte solaro-pak, voor de lente en zomer, 
helemaal geënt op mijn lichaam. Ik heb gekke bolle 
kuiten, en mijn knieën staan niet helemaal goed. Maar 
met dat pak aan zie je daar niks meer van. Dan ben 
ik ... En die stof ... Die heb ik jaren geleden op een 
textielbeurs in Venetië gekocht, mooiste stof die ik 
ooit had gezien, een vintage Smith Woollens original, 
2580X, dus met een gewicht van elf of twaalf ounce. 
Jarenlang wachtte ik op een soort teken, right, dat ik 
er klaar voor was, de heilige graal. Maar het teken had 
niks met mij te maken. De cancro van de grote meester 
– dát was het teken. Het laatste pak van Lucarelli. Als 
we dit doen, kunnen hij en ik allebei onze kist in. Ons 
meesterwerk, ons capo lavoro, en dan: doek.’ Op mijn 
vraag hoe hij een doodzieke oude man heeft weten 
te verleiden tot het maken van een tamelijk arbeids-
intensief laatste pak, antwoordt hij dat de werkplaats 
van de monsignore de komende twintig jaar in elk 
geval veiliggesteld is. Lucarelli heeft zijn prijs. Die 
hebben we allemaal. 

Het afgelopen jaar is hij, tussen de bankzaken 



Solaro 35

door, zesmaal naar Napels gereisd voor ‘sessies’ 
met Lucarelli, hij is opnieuw opgemeten, ze discus-
sieerden eindeloos over naden en garen en knopen. 
‘Het jasje waar we op uit zijn gekomen, helemaal terug 
naar de kern – single-breasted, half lined, schouder 
con rollino, borstzak senza barchetta, met jetted 
 hip-pockets, open quarters, en natuurlijk met concave 
lapels die iets breder eindigen dan normaal,’ – een 
uitdagende blik – ‘misschien zelfs richting de elf centi-
meter. En de broek spreekt voor zich, right? Flinke 
pleats, rechte zakken die de seam van de broek volgen, 
leg opening op twintig-en-een-halve centimeter, cuffs 
van vijf, passend bij de beltbreedte.’ En zo meteen, 
over drie kwartier om precies te zijn, heeft hij bij 
Lucarelli afgesproken om het pak, dat heilige, perfecte 
pak, voor het eerst te dragen.  

We bestellen nog een koffie, een espresso, die we in 
stilte opslurpen. We beginnen te lopen, langzaam, 
alsof we deel uitmaken van een processie. We 
zigzaggen, zijn route, boven ons cirkelen meeuwen, 
op straathoeken liggen bulten niet-opgehaald vuilnis. 
Halverwege de wandeltocht, in de Vianello Sportelli, 
worden we aangeklampt door een hevig gesticulerende 
non, die ons lijkt te willen waarschuwen, ze spreekt in 
het rommelige, bonkige stadsdialect dat we geen van 
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beiden begrijpen, na een minuutje van handgebaren 
en de nodige stemuithalen druipt ze af. We blijven 
even staan, en lopen dan verder. De zon begint te 
gloeien, zweetdruppels glijden mijn gehoorgang in, 
even hoor ik helemaal niets.

Het atelier van de oude meester, zijn sartoria, bevindt 
zich in een steegje in een van de laatste volksbuurten 
van de stad, een steegje met ongelijke stenen, 
overdwars hangen een rafelende kledinglijn, lakens 
en servetten. De sartoria heeft een roodgeschilderde 
pui, de naam LUCARELLI staat in eenvoudige, tijdloze 
blokletters op de ruit. Als we naar binnen gaan, klinkt 
er een ouderwets tingeltje. 

‘Ah, Ulisse!’ roept hij uit, een pukkelige jongeman 
komt naar ons toe, ze omhelzen elkaar. Hij stelt me 
aan de knul voor als een ‘grande amico di Olanda’. Ik 
knik maar, we schudden elkaar de hand, de greep van 
de jongen is warm en week. ‘En de maestro?’ De knul 
wijst naar wat het kleedkamertje moet zijn, achter dat 
oude, zware fluwelen gordijn. De oude Lucarelli staat 
te wachten.

We zwijgen even. Hopen dat de ander iets zegt. 
‘Moment van de waarheid,’ mompelt hij, een beetje 
wit weggetrokken.

‘Wat kan je gebeuren?’ Ik ga tegenover hem staan, 
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strijk zijn schouder schoon, klop hem op de borst.
Zonder iets te zeggen ontdoet hij zich van zijn jasje, 

dat hij in mijn armen legt. Ik vraag hem naar het pak, 
is het er, en waar dan?

‘Het hangt voor me klaar,’ antwoordt hij. Schudt het 
hoofd. ‘Engste zin die ik ooit heb uitgesproken.’

Ulisse gaat voor, hij volgt. Als het gordijn opzij-
geschoven wordt, vang ik een glimp op van een klein 
hokje, ik zie verwarmingsbuizen, een middelgroot 
raam, en daar rechts een gulden gloed, een waas, meer 
is het niet, dan wordt het gordijn weer toegetrokken. 
Ik neem plaats op een oude, niet bepaald gerieflijke 
stoel, en kijk uit op zeker honderd rollen stof, en een 
matbruine paspop die een colbertje aanheeft vol wit 
rijgdraad. 

Eerst hoor ik gemompel vanachter het gordijn, 
geritsel. Maar het geluid verstomt snel. Of misschien 
wordt het overvleugeld door de herrie van de straat, 
een ploeg werklieden is begonnen een stellage op 
te bouwen, ze maken ruzie over elke stang. Vijf 
minuten gaan voorbij, de wijzers van de grote koperen 
wandklok komen nauwelijks vooruit.

Tien minuten. Er komt een nieuwe werkman bij, die 
zegt dat het helemaal anders moet. Hondengeblaf, ver 
weg. Ulisse scharrelt rond, niet twee bonnetjes aan 
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elkaar, slaat de ouderwetse kassa aan, van bruinver-
kleurd messing. 

Twintig minuten. Ik vraag Ulisse of hij weet hoelang 
het nog duurt, maar hij verstaat geen Engels, haalt 
zijn schouders op en verdwijnt de kelder in. Ik draai 
naar het kleedkamertje toe, mijn lippen vormen een 
krachteloos ‘Hallo?’ dat niemand hoort. Het fluwelen 
gordijn verraadt niks. Mijn blik volgt de rijgnaden op 
de paspop, de soepele, vloeiende bochten. Zou hij het 
pak al aanhebben? Waarom is hij dan niet naar buiten 
gekomen? 

Tien minuten later bekruipt me een merkwaardige 
gedachte, die ik vrijwel direct voor een onwrikbare 
waarheid houd: de kleedkamer is leeg. Ja, hij is uit 
het raam geklommen. Verdwenen. Opgestegen in zijn 
Lucarelli-pak van de fijnste solaro-wol. Een kwartier 
later, als mijn kuiten trillen van de kramp, kom ik 
overeind en leg zijn jasje op de stoel. Het tingeltje 
van de deur. Het hete vroegemiddaglicht, de gouden 
zon van Napels verwarmt mijn gezicht. Ik begin te 
sjokken, naar het hotel, naar huis. Dat is de reden dat 
ik hier sta en niemand anders – hij weet dat ik het 
soort vriend ben dat hem nooit zal gaan zoeken.
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