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Het begon met ligusterhaagsap, later zou de vlierbessenpudding volgen en niet te vergeten de met blote voeten gestampte bramenjam.
Het weekend van de 'natuurvrienden van de Veluwe', bleek een bijeenkomst van alternatieve broeders en zusters die op zoek waren
naar puurheid en zingeving, maar die vooral zichzelf wilden ontdekken. Je mag er zijn! Je bent de moeite waard! waren kreten die niet
alleen in de folder voorkwamen, maar ook luidkeels werden beleden.
Peter had zich laten overhalen door zijn psychiater, Dr. Landsman, eigenlijk meer laten uitdagen. 'U zou iets moeten ondernemen dat
volledig buiten uw perspectief valt,' had de dokter gezegd, 'een ervaring die bij voorbaat al aversie oproept. Overwin uw weerstand en
bekijk hoe u daarop zult reageren. Dat zou weleens een nieuw licht kunnen werpen op uw manier van denken. Uw levenshouding.'
Toe maar, had Peter gedacht, dat is nogal wat, een andere levenshouding.
'Waaraan moeten we dan denken?' had hij gevraagd. En toen was Dr. Landsman met de suggestie gekomen dat hij zich zou kunnen
inschrijven voor een alternatief natuurweekend. Een vegetarisch samenzijn met als thema Wie ben ik eigenlijk?
'Dat is absoluut niets voor mij,' had Peter nog geprotesteerd, 'zover ben ik de weg toch niet kwijt? Bij de gedachte alleen al word ik
misselijk.'
Zijn vooroordeel werd bevestigd door de lokale slijter, waar hij later die middag een fles sherry kocht en die alles wist van het
alternatieve circuit.
'Ik ben er echt van genezen,' zei hij, 'en dat bedoel ik niet in positieve zin, ik ben er helemaal klaar mee.'
Terwijl hij de fles sherry inpakte boog hij zich naar Peter toe. 'De vrouwen die daar komen, zijn van die macrobiotische types met een
rugzakje en schaamhaar tot aan hun knieën. En dan hup op de fiets.'
'Als het maar niet tussen de ketting komt,' had Peter meelevend gezegd.
En toch was hij het experiment aangegaan. Niet louter uit nieuwsgierigheid, maar ook vanwege de wens om een nieuwe ervaring op te
doen. En om Dr. Landsman een plezier te doen.
In de loop van hun sessies was hij de vaderlijke psychiater gaan waarderen. Hij was het vaak niet met hem eens, maar het was prettig
om over het leven, met name zijn eigen leven, te kunnen praten. En elk nieuw inzicht zou hem wellicht verder kunnen helpen. Vandaar
ook deze poging om zich te mengen tussen personen met zelfgebreide sokken en opvattingen die nooit de zijne zouden worden.
Men had zich verzameld bij een bushalte in Epe. Er waren vooral vriendelijke dames op sandalen. Ze werden opgehaald door een
huifkar en naar een open plek in het bos gebracht.
'Dit is het beginpunt,' werd aan het groepje uitgelegd. 'U volgt de rode lintjes die aan de takken zijn geknoopt en u komt vanzelf uit bij
de picknickplaats.'
Na tien minuten lopen werden ze opgewacht door een oudere man met een accordeon die een vrolijk wijsje ten gehore bracht. Er was
ook een schriel meisje met een blokfluit. Naast de picknicktafel stond een gezette vrouw met ronde bril. Ze bleek de leidster te zijn, de
akela van de herberg.
'Fijn dat jullie er zijn. Zet de tasjes maar even neer.'
Gehoorzaam ontdeed iedereen zich van zijn bagage. Peter plaatste zijn tas naast een mand met rode appels.
'Laten we beginnen met eens diep in te ademen,' begon Sjoukje opgewekt. 'Laat die boslucht naar binnen glijden. Voel wat er gebeurt
in je lichaam. Houd even vast en adem dan vol uit.'
Iedereen deed wat er door Sjouk - zo noemde ze zichzelf - werd opgedragen. Hetzelfde ritueel herhaalde zich nog een paar keer. Daarna
kregen ze een appel.
'Ontspan maar even. Terwijl jullie je appeltje eten zal ik een lied zingen. Een ode aan de natuur.' Met de kin iets omhoog zong ze een
lied over eikels en dennenappels, paarse heide en ruisende bomen, die ze ook nog eens wiegend nabootste. Ze boog enthousiast naar alle

richtingen en liet per ongeluk een macrobiotische scheet die als een mestwalmpje bleef hangen boven het kringgesprek onder de oude
kastanjeboom. Vervolgens werden de blokhutten verdeeld. Iedereen kreeg een sleutel, bungelend aan een houten paddenstoel waarop
een cijfer stond geschilderd. Het nummer van je hut, legde Sjoukje uit.
'Meneer Wanders, u slaapt in de Vlierbes - dat is nr. 4.'
'Ik blijf hier niet,' dacht Peter, die zich absoluut niet op zijn gemak voelde tussen deze boskabouters. Hij was niet op zoek naar zichzelf,
maar naar een leuke partner. Hij wilde twee warme armen om zich heen voelen. Armen die hem deden denken aan zijn moeder. Zijn
gedachten dwaalden af naar vroeger, naar Maike Wanders.
Haar liefde voor de kinderen zat in de gestampte aardappels die ze elke dag op tafel zette. Het leven op het platteland was hard. Peter
was opgegegroeid in een arm gezin. Er was nooit geld. Hij kon zich niet herinneren, dat hij ooit een nieuwe broek of bloes had
gedragen. Het waren altijd afdankertjes van zijn oudere broers. Hij zag de kleren die hij droeg al jaren om zich heen. Ook de schoenen
die hij vanaf zijn tiende mocht aantrekken, waren ruimschoots ingelopen. Wanneer hij zijn oudere broers zag voetballen, dacht hij: 'Doe
een beetje voorzichtig, die schoenen moet ik ook nog aan.'
Eén keer werd hij op zijn verjaardag verrast met nieuwe bretels, feestelijk verpakt in bruin pakpapier van schoenmakerij Van der Ven. H
ij was heel blij geweest. Eindelijk iets nieuws, iets van hemzelf.
'Veel te mooi om zo'n tweedehands broek mee op te houden,' had een van zijn broers geroepen, maar daar had hij zich niks van
aangetrokken.
Hij was trots op zijn nieuwe bretels en had ze meteen aangedaan. Ze waren blauw van kleur, een onbestemd blauw. Heel bijzonder had
de juf gezegd toen hij ermee op school kwam. 'Wat een stoere bretels,' had ze enthousiast geroepen. 'En die kleur zie je niet zo vaak.
Ze zijn echt heel mooi.'
In de loop van het jaar werd het blauw minder blauw. Bij elke regenbui werden ze lichter van kleur tot ze na verloop van tijd vaalgrijs
waren. Het was de juf niet ontgaan.
'Heb je weer andere bretels aan?' had ze gevraagd.
'Nee,' had hij een beetje beteuterd geantwoord. 'Het zijn dezelfde, maar de kleur is er vanaf.'
'Dat is heel bijzonder,' had juf gezegd. 'Wie heeft er nou bretels die van kleur veranderen? Geweldig.'
Peter mocht voor de klas komen staan zodat de leerlingen zijn verkleurde bretels konden bewonderen.
Juffrouw Blom was een lieve juf. Haar zou hij zijn leven lang niet vergeten. Die mooie bruine krullen. Ze was nog niet zo oud. Een jaar
of dertig. Maar haar stem en haar vriendelijke gezicht zorgden ervoor dat iedereen zich bij haar op z'n gemak voelde. Alle kinderen
hielden van de juf. Ze droeg in zijn herinnering altijd een groene jurk, een jurk die niet van kleur verschoot, maar altijd groen bleef. Ze
liep tijdens de lessen statig door het gangpad tussen de houten bankjes en boog zich hier en daar voorover om mee te kunnen kijken in
het schrift van een van de leerlingen.
'Pas op, binnen de lijntjes blijven.' Dat was een zinnetje dat ze heel vaak uitsprak. Kennelijk was het belangrijk om binnen de lijntjes te
blijven met je woordjes. Peter had dat nooit zo goed begrepen. 'Een dikke A buiten de lijntjes kan toch ook heel mooi zijn.' Maar hij
was een van de weinigen die zo dacht.
En nog steeds zo denkt. Hij heeft altijd moeite gehad om binnen de lijntjes te blijven, zijn hele leven al.
Het kringgesprek verliep dramatisch, althans dat vond Peter. Wat een gezever en gezeur. 'Hoe zie je jezelf?' was de openingsvraag van
akela Sjouk.
Peter keek de kring rond. Er waren twee vrouwen met een zelfgebreide pet en houten oorbellen, een man die wazig voor zich uitkeek,
een meisje met een puistje op haar voorhoofd en drie vrouwen in de overgang die elkaar kenden van de menopauzeclub in Vlaardingen.
'Je mag er zijn,' vervolgde akela met zachte stem haar betoog. 'Wees wie je bent. Wat zijn je diepste verlangens? Duik in jezelf en
ontdek de bron.'

'We willen allemaal neuken,' merkte Peter op. 'Dat is de bron.'
'Nou, nou.' Akela keek hem vermanend aan. 'Wat een directheid van onze Peter.'
'Ik ben niet onze Peter, ik ben gewoon Peter zonder 'onze' en ik heb zin om te neuken. Dat is pas puur natuur. En daarvoor zijn we hier
toch?'
'Ik wil ook wel neuken,' zei een van de overgangsdames en trok de haarband uit haar gereformeerde kapsel waardoor haar donkere
krullen over haar schouders golfden. 'Lekker vrijen en genieten.'
'Laten we het gesprek binnen het kader houden,' probeerde akela de hitte vergeefs te temperen.
'Ik heb ook best zin,' zei het meisje met het puistje.
'Laten we dan samen een copulatiedansje doen,' stelde Peter voor en maakte aanstalten om zijn broek los te knopen, terwijl hij het
meisje bij de hand pakte.
'Dit is dus niet de bedoeling,' zei Sjouk, 'we moeten elkaar eerst aftasten, ik bedoel dat overdrachtelijk, elkaar beter leren kennen. Wie
is de ander? Wie ben ik? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?'
Peter had de borsten van het meisje in zijn handen genomen. 'Moeder natuur is ons genadig,' riep hij uit, 'kijk eens wat een prachtige
borsten om mee te spelen.'
Toen klonk de bel voor het middageten. Daarna stond er een zoektocht op het programma en een meditatieles. Het avondeten bestond
uit gekookte bieten, aardappels en een sojaschijf.
's Avonds trok Peter met het puistenmeisje en een fles wijn het bos in. Ze praatten en vrijden totdat de fles wijn op was en ze
terugkeerden naar de slaaphuisjes.
Die nacht was het meisje met het puistje heel lief voor hem geweest. Hij had eveneens zijn best gedaan om teder voor haar te zijn.
'Eigenlijk ben ik nog nooit klaargekomen,' had ze hem toevertrouwd. 'Niet echt, bedoel ik. Ik piep en kreun maar wat om de suggestie
te wekken dat ik het fantastisch vind en wel drie keer een hoogtepunt bereik. Maar dat is dus niet zo. Wil jij het een keer proberen?' Ze
knipte het schemerlampje aan en schonk Peter een lome oogopslag. Ze had het laken half om zich heen geslagen en zat rechtop in bed.
Peter had geknikt en geglimlacht en vervolgens een serieuze poging ondernomen.
Het meisje had twee keer gekreund en gepiept, maar het klonk niet erg overtuigend. Hij was halverwege afgestapt en had gemompeld:
'Sorry, ik ben nogal moe' en was daarna onmiddellijk in slaap gevallen.
De volgende morgen had hij zijn tas gepakt en was nog voor het ontbijt uit de herberg vertrokken. Eén dag was al teveel geweest voor P
eter Wanders.

