
Fragment uit het verhaal “Scheiden (1)” door Nico ter Linden* 

 
Een man en een vrouw zochten hun pastor op. Ze wisten langzamerhand voldoende 

hoe ze elkaar moesten breken, hoe elkaar te maken, leken ze verleerd. 

 

- Waar maken jullie ruzie over? 

- Over niets. We hebben urenlang ruzie. Om niks. 

- Wanneer hadden jullie voor het laatst ruzie? 

- Gisteravond. Om twee uur sliepen we nog niet. 

- Waar ging het over? 

- Ook over niks. Eigenlijk heel onbelangrijk. 

- Zou u me ’t toch willen vertellen? 

- Ach, weet u, mijn man heeft op zijn werk veel met Surinamers te maken, en 

hij is hun steun en toeverlaat, ze komen altijd bij hem en hij is één en al 

geduld – en gisteren zit ie thuis onderuit naar de televisie te kijken en daar 

komt weer een Surinamer op die ontevreden is over iets, en dan zegt ie 

doodleuk ‘allemaal op een schip zetten en oprotten’ – nou, dat kan ik 

gewoon niet hebben, dan word ik zó giftig, en dat zeg ik dan en daar 

krijgen we dan eindeloos herrie over. En waarom? Ik weet ’t niet. 

 

De pastor wist het natuurlijk ook niet, maar zat intussen wel koortsachtig te zoeken 

naar de woorden áchter de woorden. Want mensen hebben het eigenlijk altijd 

over zichzelf. Wat zei die vrouw met deze woorden nu over zichzelf, en over haar 

huwelijk? 

‘God zegene de greep’ dacht de pastor, en zei: ‘Ik hoor u zeggen dat uw man 

keihard kan zijn en heel lief, maar dat dat voor u onvoorspelbaar is en dat u dat 

erg onzeker maakt – misschien moet ú eerstdaags wel oprotten van ‘m – is ’t dat? 

 

*** 

 

Dat was ‘t. 

En toen kon de vrouw zeggen dat ze zo bang was hem te verliezen en toen kon 

de man zeggen dat hij ’t liefst zou blijven maar dat hij bang was zulke tere dingen 

te zeggen omdat zij hem dan wel ’s helemáál kon inpakken en toen kon zij weer 

wat zeggen en toen kon hij weer wat zeggen – kortom, ze spraken met elkaar 

zoals ze in geen maanden met elkaar hadden gesproken en ze konden er ook 

weer maanden mee vooruit. 

 

 

 

 

* Uit het boek “Kostgangers”, 1981; Gooi en Sticht bv - Hilversum 


