
Journalist worden
We schreven voor de schoolkrant een verslag van onze schoolreis, Margit, Ulli en ik. De week

in de Eifel was geweldig geweest en iedereen op school moest dat weten. De klassenleraar

had ons hiervoor gevraagd en het was duidelijk waarom:

- Margit was erg goed in alles en ook heel netjes;

- Ik schreef uitstekende opstellen in mooi Duits zonder spelfouten;

- Ulli schreef misschien nog betere opstellen in chaotisch Duits met veel spelfouten.

Sinds we elf waren, zaten we bij elkaar in de klas, al bijna drie jaar. Voor het artikel spraken

we af bij Margit thuis waar we in de tuin gingen zitten. Haar moeder bracht ons sap en

zelfgebakken cake en we gingen aan het werk. Het liep uitstekend, al snel was het stuk in

grote lijnen klaar en hadden we veel gepraat en veel gelachen. Ik herinner me nog goed dat ik

plotseling alles heel scherp zag en dacht: dit is het. Dit wil ik later doen. Met aardige mensen

samen iets maken dat er eerst niet was en tijdens het maken veel lol hebben. Ik zou journaliste

worden. Ook Ulli leek dit wel wat, maar dan Science Fiction-journalist, bestond dat?

Het was de tijd dat hij conform de mode van de jaren ’70 een permanentje had, dat heette

Mini-Plie. Twee jaar later werd hij bijna kwaad als je hem aan zijn toenmalig kapsel

herinnerde; intussen was hij namelijk punk geworden. Nog steeds werden onze opstellen vaak

voorgelezen en het was leuk om te zien hoe verschillend ze waren. Voor de rest deed Ulli het

niet meer zo goed op school en toen we klaar waren verloor ik hem uit het oog. Terwijl de

meeste van ons verkoopster of automonteur of bakker werden, ging ik door naar een andere

school omdat ik journaliste wilde worden.

Ik kwam Ulli afgelopen week weer tegen toen ik naar de Aldi ging in het Duitse stadje waar

ik vandaan kom. Voor de supermarkt stond een kleine dikkige man met vet en warrig lang

haar, gehuld in zeer gammele kleren. Een pafferig alcoholistengezicht met waterige oogjes.

‘Jezus, Ulli’, zei ik.

‘Ai.’

‘Ken je me nog? Van school?’



‘Juist, Andrea K. Moet je luisteren, ik heb hier wat voedselzegels van het Leger des Heils. En

nu moet jij toch boodschappen doen, die kun je dus prima met mijn zegels betalen en mij dan

het geld geven, snap je?’

‘Nee, waarom doe je je eigen boodschappen niet met je eigen zegels?’

‘Het zit zo, A.K. Met deze zegels mag je bepaalde dingen wel kopen en andere niet. En laat

de door mij begeerde flesjes Mulata-rum nou net tot de laatstgenoemde productgroep horen.’

‘En denk je niet ook dat daar een reden voor zou kunnen zijn?’

‘Uiteraard, uiteraard, voor alle dingen in het leven is er een reden, zou je kunnen zeggen.

Bijvoorbeeld dat ik juist jou nu hier tegen kom, oud schoolvriendinnetje. We hebben nog

samen voor de schoolkrant geschreven. In een tuin.’

‘Weet ik, dat was heel bijzonder.’

‘Kom op, doe je oude makker even een plezier, hier heb je de zegels.’ Ulli haalde minstens

drie vellen zegels uit zijn zak.

‘Nou, Ulli, nee.’

‘Alsjeblieft.’

De verkoopster keek me onvriendelijk aan toen ik mijn pruimenjam, koekjes, pure chocola,

hazelnoten en amandelen met zegels van het Leger des Heils afrekende.

‘Waarom doet u dat nou?’, vroeg ze verwijtend. ‘Daar wordt die jongen heus niet beter van.’

‘Hij wordt sowieso niet meer beter. En ook geen journalist. Ik ook niet, maar dat is niet erg.’


