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FRAGMENT 

 
Wij zijn Genk nog niet voorbij of Anamanda zegt dat ze zich 
misselijk voelt. Ik zeg dat er de komende dertig kilometer 
geen tankstation te bespeuren is en dat ze op haar tanden 
moet bijten. Het gaat niet meer, zegt ze, en ze lost ten 
bewijze een snerpende wind. 
  Godverdoms chemisch fabriek! roept Dikke Donny, die 
naast haar, tegen haar aangeplakt, op de achterbank zit. 
Wacht! Ik zet het u betaald! 
 Nee! gillen Woutje en ik tegelijkertijd maar het is te laat. 
Knetterend beantwoordt de dikzak de aanval van de zieke 
ballon. Wij doen snel de raampjes naar beneden maar het 
volstaat niet. Woutje neemt de volgende afrit. Blazend 
stappen wij uit. 
 Dat frituur is al open, zegt Dikke Donny likkebaardend. Hij 
heeft een blauwe zonnebril op en hij draagt een grote beige 
vakantieshort uit lichtgewicht polyamide waar zijn 
achterwerk, zijn billen en zijn bobbel hard in afgetekend 
staan. 
 Het is kwart na tien, zeg ik. 
 Ik ga eens vragen of zijn vet al warm is, zegt Dikke Donny, 
en alsof ze het hebben afgesproken stappen hij en 
Anamanda, die een grote tricottuniek met bladprint draagt 
en daaronder een voor haar veel te krappe jeansbroek, 
zonder een woord te wisselen het frietkot binnen. Misschien 
is er tussen vetkleppen ook een onzichtbare bedrading 
waarmee ze elkaar waarschuwen dat er voedsel in de buurt 
is. Bij bomen werkt dat zo – daar is een boek over 
verschenen, Woutje had het erover. Als de houthakkers in 
aantocht zijn, weet binnen de paar minuten de laatste boom 
in het bos ervan. Ze geven het door via zwammen. 



 Als we tien minuten wachten, kunnen we bestellen! roept 
Dikke Donny vanuit de deur. 
 Ik wil niks bestellen, antwoord ik, het is twintig na tien. 
  Vol onbegrip schudt Donny het hoofd en gaat weer naar 
binnen. 
 Dat begint hier goed, zeg ik tegen Woutje. 
 Hoe kunt ge zo stinken? zegt hij moedeloos. 
 De binnenkant van de mens is zo al geen plaatje, zeg ik, ge 
moet eens naar  Topdokters  kijken. Dan moet ge u eens 
voorstellen hoe dat eruitziet als ge er twintig jaar lang alleen 
maar vuiligheid en vergif in stort. Zeventig procent van die 
lijven is overbodige materie – vet en knobbels en gezwellen 
en littekenweefsel van uitgewoekerde ontstekingen. Hun 
lever is vijf keer groter dan een normale en staat vol puisten. 
Ze vreten zoveel dat het systeem het niet kan bijhouden en 
hun darmen continu vol troep zitten. Die hele boel gaat aan 
het gisten, hun winden stinken naar de duivel en hun zweet 
naar de hond. Uw lichaam is een tempel, zeggen ze. Dat van 
hen is een Roemeens vilbeluik. 
 Ge hebt voor we vertrokken nog een Pandaworst xxxl 
gegeten, zeg ik als de twee reusachtige kleuters 
samenzweerderig lachend het frituur uitstappen met elk een 
dampend dienblad in de handen. Het topje van Anamanda 
haar vleestong steekt uit haar mondhoek, zij lijkt een 
hongerige stripfiguur. Bessie Turf. 
  Die Pandaworst was om in de stemming te komen, zegt 
Dikke Donny. Aan het begin van de expeditie moet ge 
symbolische dingen doen. De Duitsers dronken wodka voor 
ze naar het oostfront vertrokken. De Amerikanen kregen ’s 
morgens allemaal een baguette met verse hoeveboter en een 
halve fles côtes du Rhône voor ze in Normandië aan land 
gingen. Het lijken details, maar ze zijn zeer belangrijk. Ze 
zorgen ervoor dat ge mentaal klaar zijt voor de klus. 
 Waart gij daarjuist niet ziek? vraag ik. 
 Ik word misselijk van een lege maag, zegt Anamanda.  



 Zij gaan tegenover elkaar aan de blankhouten picknicktafel 
zitten, jaloers naar elkaars bestelling kijkend als kinderen die 
direct spijt hebben van wat ze hebben gekozen. 
 Mag ik mijn viandel in uw currysaus soppen? vraagt Dikke 
Donny. 
 Als ge durft, roept Anamanda, en met haar hoofd in de nek 
schatert ze zo hard dat de eksters op de parking ervandoor 
kleppen. 
  Nee, zegt zij vervolgens kwaad, haar currysaus met haar 
voorarm afschermend. Ge moet maar leren nadenken als ge 
aan het bestellen zijt. Zo zijn venten. Ze denken niet na 
omdat ze weten dat ze achteraf de vrouw kunnen bestelen.  
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