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Rode muts 

Waarom had ik ook het idee om nog even binnen te springen in de Foubert voor een koffie en 

een brownie. Ik zie het gezicht van de prof zo voor me, een afkeurende blik op de koffievlek op 

mijn T-shirt, lippen samengeknepen en zijn neus in de lucht alsof mijn onervarenheid als een 

stankwalm op hem af kwam. “Dat was alles, prettige dag verder.” De afkeer in zijn stem kon hij 

maar nauwelijks verbergen. Een flauwe glimlach speelt om mijn lippen en naarmate de trein 

verder weg van Gent en dichter bij Sint-Niklaas komt breekt mijn lach verder door. Ik ben ervan 

af! Mijn laatste mondelinge examen moet ik waarschijnlijk in augustus nog eens overdoen, 

maar dat zijn zorgen voor later. Een sneeuwvlokje dwarrelt tegen de ruit en blijft daar plakken. 

“De volgende halte is… Sint-Niklaas,” klinkt het door de luidsprekers, met de gebruikelijke 

ellenlange pauze tussen het woord “is” en het woord “Sint-Niklaas.” Ik staar door de ruit naar 

buiten en zoek naar de rode muts van Rudy die me als een vuurtoren de weg moet wijzen naar 

veilige wateren. Als mijn reddende boei zou hij op het perron staan om me overeind te houden 

in de woest kolkende stroom van mijn gevoelens. Ik dicht graag en eens een dichter, altijd een 

dichter, zeker? Op dit moment wou ik vooral dichter bij hem zijn. Mijn gedachten dwalen af naar 

afgelopen zomer, alles leek toen nog een sprookje, onze lang en gelukkig leek niet veraf. Heel 

het Ster voor ons alleen, handig zo’n lief met connecties overal. Op een sluitingsdag op het Ster 

mogen blijven is niet iedereen gegund. 

 “Om ter eerst het water in!”, gilde Rudy. Vlug die kleren uit en dan het wereldrecord sprinten-

naar-de-waterlijn verbreken. Met een grote plons sprong ik in het frisse water, om daarna een 

tweede plons te horen. “Waar blijft mijn beloning?” vroeg ik, vanaf een afstand kon je 

waarschijnlijk de pretlichtjes in mijn ogen voor een vuurtorenlicht aanzien. Ik was eindelijk met 

een wedstijdje gewonnen, ik die tijdens LO altijd aan het staartje van de klas bengelde, maar in 

plaats van een medaille te krijgen werd ik onder water geduwd. “He, dat is oneerlijk, de 

verliezer zou onder water geduwd moeten worden,” pruilde ik en ik trok mijn zieligste gezicht 

erbij. “Zie dan maar eerst dat je me te pakken krijgt!” “Wacht maar…”, lachte ik. Als een volleerd 

zwemmer zwom ik hem achterna, het duurde niet lang om hem in te halen, maar voor ik hem 

onder water kon trekken duwde hij me voor een tweede keer onder water. Naar adem happend 

kwam ik weer boven. “Geef je het zo snel op?” Ik smolt ter plekke van de kwajongensachtige 

glimlach op zijn gezicht. “Ja, je hebt gewonnen.” Met een zelfvoldane grijns kwam Rudy naar me 



toe gezwommen. “Ik had je toch gezegd dat je van mij niet kan winnen, ik ben nu eenmaal 

onoverw…” Ik gaf hem geen kans om zijn zin af te maken en duwde hem kopje onder. Toen hij 

weer proestend boven water kwam boog hij zich naar me toe. Al mijn spieren stonden 

gespannen om weg te duiken voor zijn wraak. Hij greep mijn hoofd vast bij mijn kin en sloot zijn 

ogen. Een kriebelig gevoel maakte zich van mij meester toen onze lippen elkaar raakten. Ik gaf 

mij over en liet mij volledig onderdompelen in het gelukzalige gevoel. “Was dat de beloning die 

je in gedachten had?”, fluisterde hij zachtjes in mijn oor. “Ja,” fluisterde ik terug, waarna ik hem 

kuste. “Ik ga zonnen als je het niet erg vind,” fluisterde hij. Ik trok een pruillip: “Blijf je niet nog 

even bij mij in het water?” “Nee, straks zie ik eruit als een gerimpeld oud mannetje en ik weet 

niet of je me dan nog graag ziet,” zei hij lachend en hij trok plagend aan mijn oorlel. Ik keek 

hem na toen hij uit het water stapte, volgde met mijn ogen de glooiing van zijn dijen.  

“He gluurder, kom erbij liggen, het is lekker warm hier!”, riep hij me toe, maar al te goed bewust 

van het feit dat hij er buitenaards mooi uitzag. Waterdruppeltjes versierden zijn bruine huid, 

zodat het nog beter opviel hoe gespierd hij was. Ik voelde mijn kaken rood opgloeien, terwijl ik 

door het water richting de kant waadde. Ik legde mijn hoofd op zijn borst en zo luisterden we 

nog uren naar het gekabbel van de rivier. “Schone slaapster, wakker worden.”, fluisterde hij: “De 

zon gaat bijna onder.” Ik zette mij recht en vlijde me tegen hem aan. “Heb je me nu net een 

prinses genoemd?”, vroeg ik hem gespeeld geërgerd. “Je ziet er nu eenmaal uit als Doornroosje 

als je slaapt.” Weer die plagerige lach. Hij sloeg zijn arm over mij heen. “Tegen de kou.”, zei hij 

met een knipoog. Ik voelde mijn huid tintelen waar zijn naakte huid de mijne aanraakte toen we 

naar de ondergaande zon keken. 

Het lijkt zelfs nu nog onwerkelijk denk ik terwijl ik door het raam van de trein staar. Ik had echt 

nooit gedacht dat hij ooit op mij zou vallen, in tegenstelling tot hem ben ik maar een jongen 

van dertien in een dozijn en ik dacht dat hij op meisjes viel, dat zorgde ook nog voor verwarring.  

Ik moet lachen als ik terugdenk aan mijn stuntelige poging om mijn gevoelens voor hem te 

bekennen, ondertussen al acht maanden geleden. De trein stopt, ik zwier mijn rugzak op mijn 

rug en ga op zoek naar Rudy op het perron. We gaan naar de François romantisch een ijscoupe 

voor twee eten. Foubert is veel beter, maar Rudy wou per se naar de François en ik kan niet 

altijd mijn zin krijgen zelfs al heb ik gelijk. Op het perron loopt er niemand rond met een rode 

muts, Rudy heeft waarschijnlijk zijn trein gemist zoals altijd, dus ik zet al koers naar de François 

(na een verwittigend berichtje natuurlijk). De sneeuw bijt in mijn neus en belemmert mijn zicht. 

Er staat een groep mensen bij het begin van de Mercatorstaat. “Wat is er aan de hand?”, vraag 



ik. “De Mercatorstraat is afgezet door de politie, er is een vrachtwagen tegen een fietser 

gereden. De fietser was op slag dood,” zegt een vriendelijke oude man. Om me heen praten 

mensen door elkaar maar ik hoor ze niet meer, het enige wat tot me doordringt is die rode muts 

die eenzaam en alleen uit een hoop sneeuw in de Mercatorstraat steekt.  

 


