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Foto's vertellen verhaLen

Paul Borghs, ZiZo-redacteur en 
verzamelaar van memorabilia 
bleek een prachtige collectie 
queerfoto’s bijeengesprokkeld te 
hebben. We kozen een handvol 
foto’s uit de collectie en vroegen 
auteurs om hier een verhaal bij 
te vertellen. Deze keer is het de 
beurt aan Sharmila Madhvani.

Het is een mooie dag. Ik ben met de dampende fluit-
ketel op weg naar mijn fauteuil en blijf voor het raam 
staan om naar buiten te kijken. 
Ik vraag me af hoeveel van die dagen er voorbij zijn 
gegaan zonder dat ik er wat van merkte. Maar nu 
merk ik het wel. Hoe groen de tuin is in het zonlicht. 
Hoe een van de nieuwe, piepjonge zusters geduldig 
en attent met een schuifelend oudje op weg is naar 
een bank in de schaduw. Hoe alles zingt en zindert 
van het leven. Nu merk ik het wel. En het is goed en 
slecht tegelijk. 

Mijn deur staat open. Achter me hoor ik bezoekers 
lachend en pratend voorbij wandelen. De geluiden 
die ze maken zijn jong en gehaast en vol van ideeën. 
Het doet me glimlachen. Misschien hebben ze een 
blik naar binnen geworpen. Dan denken ze vast dat ik 
zo’n zielig oudje ben. Gevangen in het verleden. Aan 
het einde van alles. 
Ik weet wel hoe ik eruitzie. Mijn dunne benen in de 
beige mousse kousenbroek die er net iets te los om-
heen hangt. Mijn grote pantoffels. Mijn haar in witte 

Rennen voor de boot

froezels om mijn grote hoofd. En dan, als sluitstuk, de 
fluitketel, schijnbaar vergeten in mijn benige hand. 

Pakweg een week geleden zouden ze gelijk hebben 
gehad. Ik was klaar met alles. Ik geloof dat ik al heel 
erg lang klaar was met alles. Welja. Er waren momen-
ten, enkel ’s nachts, waarop ik me plots wanhopig en 
wakker tegelijk voelde. Waarop ik in deze beklem-
mende kamer happend naar adem plannen maakte 
om die ene fout recht te zetten. Grootse, wilde 
plannen waardoor ik ’s nachts weer kon ademen. En 
die ik overdag weer vergat. Als ik nu denk aan hoe 
ik was, zie ik mezelf als iemand die leeft en stilstaat 
tegelijkertijd. Het is anders, nu. Nu voel ik me elke 
seconde van de dag wanhopig en wakker tegelijk. 
Het is ondraaglijk en zoet en het doet zoveel pijn dat 
ik op de vreemdste momenten zomaar in huilen zou 
kunnen uitbarsten.

Ik durf het bijna niet te denken, maar ik denk het toch. 
Ik denk het zo vaak dat het is alsof ik nog louter uit 
die gedachte besta. Alsof mijn tot voor kort louter 
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nachtelijke wanhoop een wild, doelgericht dier is 
geworden dat me volledig beheerst. Ik denk het elke 
seconde. 

Ze is hier. 
Ze is werkelijk hier. 
Ze heeft een kamer op het gelijkvloers. Ik zag het 
naamkaartje toen ik maandagochtend naar de tele-
visiekamer ging. Ik ben er gisteren nog eens voorbij- 
gewandeld. Omdat ik niet meer zeker was. Maar het 
stond er nog steeds. Francine Van Geertruyen. 

Ja. Ja. Ze is hier. Een ondraaglijk kleine, schitterende 
kans. Alsof je moet rennen voor een boot die al aan 
het vertrekken is. Maar die je heel misschien nog net 
kan halen.

Ik ruk mijn blik los van de tuin en schuifel naar mijn fau-
teuil. Ik giet de mok op het bijzettafeltje vol en zet mijn 
ketel op het lapje ernaast. Ik wrijf over mijn hand, die 
pijn doet van het dunne handvat zo lang vast te houden. 
Mijn vingers lijken meer op knoestige dunne takken dan 
op vingers. Dat is niet hoe ze er vroeger uitzagen.

De theegeur walmt me als een warme vriend tege-
moet. Ik laat er twee suikerklontjes in vallen en roer ze 
los. Ik kijk weer naar de tuin. In gedachten zie ik ons 
daar lopen. Ik in mijn dure, steeds wisselende jurken 
en zij in die ene zondagse jurk. Een armetierig ding, 
vuilwit met roze bloempjes, dat ze speciaal voor mij 
telkens weer aantrok.
Ik sta mezelf toe naar de metalen doos te kijken. Ze 
staat al enkele dagen onaangeroerd bovenop het 
witte gehaakte doekje, waar ik ze klaar heb gezet. 
Ooit was het een koekjesdoos. Op het doffe, ge-
blutste deksel staat een geschilderd jong meisje, met 
haar vrolijke mond half open, klaar om in een koek te 
bijten. Ze is jong en uit een andere tijd en ze kijkt me 
spottend aan. 
Ik leg mijn armen op de armleuningen en knijp erin. 
Ik moet mezelf ergens aan kunnen vasthouden voor 
ik dit doe. Daarna werk ik me net genoeg recht om de 
doos te nemen en met het ding op mijn schoot terug 
de fauteuil in te vallen. 

Ik ben nooit zo’n moeder geweest die familiefoto’s in 
een album plakt. Of misschien was ik er gewoon nooit 
helemaal bij. Bij mijn leven dan. 
De foto’s liggen in chronologische volgorde. Niet 
met opzet. Het is gewoon de volgorde waarin ik ze in 
de doos heb gegooid. Allemaal bovenop die ene. Ik 
schuif mijn hand langs de stapel gezinsportretten tot 
helemaal onderaan, neem de verboden foto bij een 
hoek en begin eraan te trekken. Maar de stijve, ver-
geelde omslag van de fotograaf lijkt wel aan de bo-
dem vast te kleven, niet van plan zich na al die jaren 

plots aan mijn wensen over te 
geven. Ik blijf er nog even aan 
rukken, maar wanneer de bo-
venste kleurenfoto’s de doos 
uit beginnen te glijden, sta ik 
recht en kiep het hele ding uit 
op mijn bed. 

Ik had gelijk. De foto zit vast 
tussen een metalen gleuf aan 
de bodem. Ik pruts er een hele 
tijd aan en raak op den duur 
zo boos dat ik er gewoon een 
harde ruk aan geef, zodat de 
omslag met een alarmerend 

scheurgeluid loskomt. 
Maar de foto zelf is ongedeerd. Helemaal ongedeerd. 
Ik drink van het beeld dat ik zo lang heb proberen te 
vergeten.

Ik was jong. Arrogant. Het was mijn idee om het 
portret te maken en dus vond ik het vanzelfsprekend 
dat ik vooraan in de zetel zou zitten. Ik had al mijn 
vriendinnen opgetrommeld. Plus Francine. Niemand 
begreep waarom ze erbij was, want ze was een doch-
ter van een van de arbeiders. Maar het kon me niet 
schelen. Het was onze eigen, geheime grap. Ze had 
een hekel aan dat hoedje en we deden alsof ze enkel 
zou capituleren als ik haar genoeg had gekust. Ik kan 
haar nog zo onder me zien liggen. Haarscherp, alsof 
ik een andere, meer levensechte foto van haar in mijn 
hoofd heb bewaard. Haar lange haar los. Haar bleke 
armen omhoog, ruisend door het gras. Haar blauwe 
ogen. Zacht en open. Ze was zoveel groter dan ik. Zo-
veel wijzer. Ik kan tegen mezelf zeggen dat ik te jong 
was om te beseffen hoe bijzonder ze was. Maar dat is 
het niet echt. Ik was gewoon bang.

Ik weet niet wat ik had verwacht. Ik had verwacht 
dat alles wel zou loslopen. Dat ik ook na mijn 
verloving met haar samen zou kunnen zijn. Dat 
alles hetzelfde zou blijven. Ik weet nog precies 
hoe ik me voelde toen ik tegen haar zei dat ik ging 
trouwen. We waren in het bos van mijn ouders.  
Ik leunde tegen de ruwe schors van de boom 
waaronder ik haar maanden tevoren in een wilde, 
lacherige achtervolging had gevangen en stak al 
mijn energie in het doen alsof er niks bijzonders 
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aan de hand was. Zij daarentegen deed niet eens 
moeite om zichzelf een houding te geven. Ze 
stond daar gewoon. Met haar smalle handen wer-
keloos naast haar zij en haar grote, zachte ogen 
verbaasd en geschokt op mij gericht. Ze zei niks, 
maar haar gezicht leek een gong waar ik mezelf 
hard tegenaan had geslagen. Toen ze begon te 
huilen, heb ik me omgedraaid en ben ik gewoon 
naar huis gegaan, terwijl mijn gedachten als 
drukke bijen door mijn hoofd zoemden. Ik keerde 
niet naar haar terug. En ik zei tegen mezelf dat het 
niet zo erg was.
Daarna zag ik haar enkel nog af en toe. Op de markt. 
In het dorp. Ik weet nog hoe ik tijdens de mis naar 
haar gluurde, terwijl ze daar zat. In die jurk waarvan 
mijn handen elk knopje en kanten boordje van 
buiten kenden. Het heeft even geduurd voor het 
werkelijk tot me doordrong dat ik echt nooit meer 
terug kon. Dat ik een schip was geworden dat 
steeds verder wegdreef van huis. 

Ik leg de foto eerbiedig in de lade van mijn nacht-
kastje, ruim de gevallen gezinsportretten op en 
stop de metalen doos weer weg. Dan ga ik terug 
in mijn fauteuil zitten, waar ik van mijn lauwe 
thee drink en van het zicht op de tuin probeer te 
genieten. Maar ik zie de wereld niet meer. Ik zie 
enkel hoe één beslissing een hap uit mijn leven 
heeft genomen die bijna niks meer overlaat. En de 
hele tijd zingt die ene gedachte door mijn hoofd. 
Ze is hier. Ze is hier. 

Ik ben nooit een grote denker geweest. Het leven 
gaat door en door en ik zwem met grote slagen 
naar de eindstreep, zonder vooraf te weten wat er 
gaat gebeuren. 
Terwijl ik de lift uitwandel schieten gevoelens als 
wilde, opgesloten vogels in mijn lichaam rond. Het 
is nog steeds hetzelfde als toen. Eén van de grote 
geheimen van oud zijn. Vanbinnen verandert er 
niet zo veel. 
Ik hoef niet aan te kloppen, want haar deur staat 
open. En ze is net op weg naar buiten, zodat we 
haast tegen elkaar opbotsen. Ze heeft een gieter-
tje vast en wanneer ze plots moet stoppen, vliegen 
er enkele druppels op mijn hand. 

‘Oei, excuseer mevrouw,’ zegt ze. ‘Ik had u niet zien 
komen.’
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik sta hier maar, 
domweg naar haar te kijken. 
Het is tegelijkertijd wonderbaarlijk en beangsti-
gend om te zien hoe de herkenning haar blauwe 
ogen langzaam opvult. 

‘Dag Francine,’ hoor ik mezelf zeggen.
Ze zegt niks terug. Ze kijkt alleen maar naar me. 
Met die wonderlijke, zachte verbazing die zo van 
haar is. Zo helemaal van haar.
O ja. 
Zo was het.
Zo was het.
Om de boot te nemen die je echt wil. 




