
Verandering 
van spijs

Zit je in een sleur? Tja, dan kan het zomaar gebeuren dat je
de spanning buitenshuis opzoekt. Het overkomt Tessa in dit korte

verhaal van Eveline Karman. Ze houdt van Sjoerd, maar het is
wel een beetje saai geworden… 
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Een speelse blik die niet bedoeld is voor de andere reizigers. De bus 
 hobbelt, helt in een bocht naar rechts waardoor ze de schouders van 
een tiener raakt. Hij gaat op in zijn game en merkt het niet. Ze kan 
het dons op zijn wangen zien. 
Tessa knoopt een extra knoopje open, maar de warme bries door het 
dakluik voelt als een föhn en biedt geen verkoeling. Ze kijkt naar 
zichzelf, naar haar decolleté en het glanzende laagje op haar borstbeen. 
Heeft ze niet te veel inkijk?
Een flauw lachje om zijn lippen. Hij heeft prachtige ogen. Ze wil erin 
zwemmen, de hitte vergeten. Ze wil voelen dat ze leeft. Kraaienpoten 
om zijn ogen. Zijn haar goed geknipt. Tessa houdt haar hoofd schuin. 
Likt haar lippen, te langzaam om het nog gepast te laten zijn. 

Ze zoekt haar evenwicht als de bus afremt. Een zwik passagiers stapt 
uit. Een zwerm kinderen stampt naar binnen. De moeder maant hen 
aan te schuiven. Onder een shirt met een glitterzon ziet Tessa felgele 
nylon bikinikoordjes. Uit de rugzak van een jongen in surfshorts 
steekt een badlaken.
Er is nog steeds geen stoel vrij, ze staat nog steeds, maar het gedrang 
en geduw is voorbij. Tessa draait haar hoofd opnieuw. De man is weg. 
Ze heeft hem niet zien uitstappen.
De tieners gillen en schreeuwen. Tessa wappert met haar hand voor 
extra koelte. Door de voorruit lijkt het asfalt te trillen door de hitte. 
Ineens is daar een kriebel op haar onderrug. Een warme vingertop 
die over haar wervel glijdt, precies tussen de rand waar haar blouse 
ophoudt en de tailleband van haar rok begint. 
Hij staat achter haar. Ze voelt het. Ze durft niet om te kijken, bang 
dat het moment ophoudt. Moet ze zich omdraaien? Hem aanspreken 
op zijn gedrag? Ze besluit te genieten. Een beetje baldadigheid mag 
best. Het is warm weer. Dat vraagt om flirten. 
De vinger tekent rondjes. Ze bijt in haar onderlip.
Vooruit dan maar. Ze wil niet kabbelend zijn. Niet ambitieloos of 
zonder passie. Sjoerds woorden hadden haar hard geraakt. En flirten 
mag best. Ze doet toch niets verkeerd? Het is in de bus simpelweg te 
druk om afstand te houden. 
Ze ruikt een mengeling van cola en pepermunt. De vinger glijdt nu 
onder haar blouse. Tessa voelt de stof opspannen. Ze sluit haar ogen.
De vinger woelt iets in haar los. Passie. Lust. Tessa bijt op haar lip. 
Moet je haar nu zien in deze stadsbus, stiekem genietend van hoe ze 
haar billen naar achteren duwt en zijn opwinding voelt. Vandaag is 
het groentesoepdag.
De kinderen schreeuwen om het hardst. Twee jongens gooien een 
duikbril over. De buschauffeur controleert in zijn achteruitkijkspiegel 
of ingrijpen nodig is en Tessa ziet hoe zijn ogen blijven steken op de 
blossen op haar eigen wangen. Zou hij zien wat er gebeurt? Heeft 
hij gekeken? Nee, vast niet. Of toch wel? Nee, hij kijkt alweer voor 
zich uit. 
Ze drukt op de stopknop. Over zestig meter moet ze uitstappen. 

De hand glijdt omhoog, ze voelt een nagel die zacht krast over haar 
onderrug. Eigenlijk wil ze blijven staan en een rondje rijden tot ze weer 
terug in het centrum is. Ze wil dat dit heerlijke gevoel niet ophoudt. 

De bus remt af en ze stapt uit. Met haar hand zoekt ze naar de sleutels 
in haar schoudertas. Achter haar voetstappen. Ze weet wie het is. Ze 
draait haar hoofd, knipoogt. 
Hij glimlacht. Prachtige ogen. Die zullen haar nooit vervelen. 
Ze wenkt hem met haar hoofd. Woorden zijn niet nodig. Hij volgt 
haar tot Tessa haar sleutel in de voordeur steekt. Ze voelt zijn lippen 
in haar nek. Warm. Klam. Vol beloftes, heerlijk.
Binnen hangt ze haar tas over een stoel en wipt haar pumps uit. Dan 
draait ze zich om, toont hem haar lichaam en wrikt haar rok over haar 
heupen omlaag. De laatste knoopjes van haar blouse wijken nu ook. 
Als de panden openvallen, voelt Tessa de koude luchtstroom van de 
airco over haar navel blazen. Ze strekt haar armen naar achteren, de 
stof glijdt over haar armen omlaag. In enkel haar string stapt ze de trap 
op. Ze hoort hoe de blouse met een plofje op de onderste trede valt.
Hij tilt het zachte katoen op, ruikt eraan en volgt haar met de rok in 
zijn hand. Met de andere wipt hij behendig zijn shirt over zijn hoofd. 
Tessa hoort het klikken van een gesp. Twee plofjes van zijn schoenen. 
Ze opent de slaapkamerdeur, werpt achter zich een kushandje in het 
donker omdat ze met deze hitte de gordijnen gesloten houdt. Ze buigt 
voorover, klimt met haar knieën op het bed en klautert met wiegende 
heupen vooruit alsof ze nu wel de sexy vrouw uit de film is. Tegen de 
kussens draait ze zich om.
Hij staat voor haar in zijn boxershort. De grijze met het patroon van 
waterijsjes die ze zo leuk vindt. 
“Ik wil je,” fluistert ze.
Hij komt naast haar zitten, laat zijn vinger over haar dijen glijden die 
kokend heet aanvoelen. Haar hart pulseert alsof er een fanfare in haar 
borst speelt. Grote paukenslagen en kletterende bronzen cimbalen. 
Dan kust hij haar, voorzichtig en gretig tegelijk. 
Naast haar staat op het nachtkastje de witte fotolijst van haar huwe-
lijksdag. Sjoerd is nog steeds een knappe man. Ze kijkt naar het jonge 
stel, hoe zij stralend haar boeket vasthoudt, zijn arm trots over haar 
schouder. Zijn toen volle bos haar begint nu op de kruin wat dunner 
te worden. Wat heeft ze hem lief. 
Ze trekt hem op zich, tuit haar lippen, nog steeds helemaal in haar 
rol van verleidster. Dit voelt betoverend. Fris. Ze weet nu al dat 
dit de eerste is van vele bijzondere dagen die nog zullen volgen. 
Met een ondeugende twinkeling in haar ogen pakt ze de twee trouw-
ringen van het nachtkastje die ze op zijn verzoek vanmorgen samen 
afdeden. “Dat is beter voor het rollenspel. Geloofwaardiger.”
Ze laat de grootste ring over zijn vinger glijden. Het voelt als een 
nieuwe gelofte. Dan is het de beurt aan de hare. Hij kijkt haar diep in 
de ogen. Ze kust hem innig en streelt teder over de haakneus waar 
ze zo vreselijk van houdt. Haar eigen Griekse gok.  ■

Vijfduizendhonderdzesenveertig.  
Zoveel dagen is ze getrouwd met Sjoerd en kijk waar ze nu is beland. 
Ze zit alleen op een terras in het centrum. Tessa wrijft de kriebelende 
koekkruimel van haar onderlip. Nog één slok, dan is haar cappuccino 
op. Ze heeft zin in een glas gekoelde witte wijn, liefst met een ijsblokje 
erin. Ze veegt de fijne druppels van haar voorhoofd. Traag nipt ze haar 
kopje leeg en knoopt haar blouse een klein stukje open. Elk zuchtje 
wind op haar huid is welkom.
“We zitten in een sleur,” had Sjoerd gezegd, een maand geleden in het 
restaurant waar ze nota bene hun veertiende huwelijksdag vierden. 
“Elke dag is hetzelfde, Tes. We zijn voorspelbaar geworden en dat voelt 
niet goed.” Ze nam net een hap van haar zalm met mosterdsaus die 
ze daar altijd bestelde. Met gebakken aardappels in plaats van friet. 
“De salade zonder tomaat,” had de ober al naar haar geglimlacht. 
Tessa had de verveelde blik in de ogen van haar man gezien en 
zijn woorden laten bezinken, als ijswater in haar darmen. Tenslotte  
kon ze niet anders dan Sjoerd gelijk geven. Hun huwelijk was vergeven 
van routines en totaal ingekakt. Zwijgend had Sjoerd afgerekend. Weer 
thuis waren ze zonder verder nog op het onderwerp terug te komen 
in slaap gevallen. Is het gemakzucht? Of klopt het wat de mensen 
zeggen en verandert verliefdheid in liefde en tenslotte in sleur? Ze 
is nu 43 en ze…
“Mevrouw?” De serveerster staat naast haar met eenzelfde zweet-
laagje op haar voorhoofd als Tessa net had. Van haar dienblad haalt 
ze een glas witte wijn met een ijsblokje erin. “Van die meneer naast 
de plantenbak daar.” Ze wijst naar een tafeltje rechts van de ingang.
“Maar ik heb niets besteld…”

V
“U krijgt het aangeboden. Van die meneer.” Nogmaals wijst de 
 studente naar de man.
“Dank je. Het is dus al betaald?” 
De serveerster knikt en zwenkt uit naar een groepje jongeren dat haar 
roept voor een nieuwe bestelling. 
Een beetje bedremmeld draait Tessa zich om. De man die haar het 
drankje aanbood, heeft kleine ogen en een haakneus. Zo’n Griekse 
gok. Maar dat denkt ze alleen maar omdat ze iets zoekt, want meer 
negatiefs kan Tessa niet verzinnen. Het shirt dat hij draagt is helemaal 
haar smaak. De zonnebril in zijn haar is precies goed: niet te patserig 
en niet te ouderwets. En hij lacht leuk. Een knappe man. Ze kan niet 
anders zeggen.
Ze heft haar glas en proost naar de man die nu vriendelijk knikt. Een 
trilling in haar buik. Wat spannend! Moet ze opstaan en een praatje 
maken? Blijven zitten? Ze staart naar haar handen. Denkt terug aan 
het gesprek in De Zilte Zeemeermin. Haar zalm smaakte ineens  
taai. Sjoerd vond haar te weinig ambitieus, te weinig passie hebben.  
Hij vond haar uitgeblust en hun huwelijk “kabbelend”.  “Elke dag  
tomatensoep is saai, Tessa. Soms wil ik groentesoep eten.” Ze had 
geslikt en in de dagen daarna geconcludeerd dat hij gelijk had. 
 Wanneer hadden ze voor het laatst samen een strandwandeling 
gemaakt? Iets nieuws ontdekt? Toen Sjoerd voorstelde naar die 
tentoonstelling over de Nachtwacht in het Rijksmuseum te gaan, had 
ze lauw gereageerd.
Ze neemt een slok van haar wijn. Het is precies de wijn die ze zelf zou 
hebben besteld. Fruitig en een tikje droog. Nog een keer kijkt Tessa om. 
De man staart naar haar op een bijna onbeschofte manier. Hij heeft 
pretoogjes. Leuke glinsteringen in zijn irissen, alsof hij geamuseerd 
is. Hij drinkt cola. Sjoerd drinkt altijd bier. 

Ineens schiet ze omhoog. Ze is klaar op dit terras. Ze wrijft haar nieuwe 
rok glad en kijkt naar haar pumps, Sjoerds lievelingsexemplaren. Ze 
knellen door de hitte. Van de lege stoel naast haar grist ze haar tas, 
slaat het hengsel om haar schouder. Zonder omkijken loopt ze weg. 
Ze wil elegant lopen, als een femme fatale uit de films die ze graag ziet, 
maar de schoenen doen zeer en de keitjes in de winkelstraat beletten 
haar om snelheid te maken. 
Haar bus komt eraan. Ze stapt op de rubberen trede, scant 
haar OV-kaart en kijkt om zich heen. De bus zit stampvol. 
Om haar heen puffende mensen en de geur van goedkope deo-
dorant en frituurvet. Ze zal moeten blijven staan. De chauf-
feur trekt op. Vlug zoekt ze steun tegen een hoofdleuning.  
Dan ziet ze hem. De man met de haakneus en de flonkerogen. Door 
de mensenmassa heen ziet ze hem even verderop in het looppad, zijn 
gespierde arm leunend in een handvat. Knipoogt hij nu echt naar haar? 
Tessa heeft het zich vast verbeeld.
Ze kan het niet laten. Ze blijft steeds weer naar hem kijken. 

Hij staat achter haar. Ze voelt het. Ze durft niet
om te kijken, bang dat het ophoudt

Ze heft haar glas en proost naar de man die
haar het drankje aanbood
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