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Ilct mag dan wei de lilel Tweede Han(d).\je' dragen, maar het is een gloednieuw boek.
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Vit: 'Ttveede Han(d).~ie·, door Mc~ic Blaak
 
Uitgeverij SilTIcda
 

A Ilereerst gaan we het hebben over onszelf, 
het gedoe van het vrouwrjc. Mensenkennis is 
zeltkennis. Dat is een uitdrukking waar ik het 
roerend mee (~ens ben (dar komt niet vaak 
voor). Ik bestcmpc1 sOlllmige uitdrukkingen 
vaak als geijkt of als bakerpraatjes. 
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Ik heb mijn eigen vrouw-zijn het beste leren 
kennen toen ik met lien vrouwen in een bar
deel werkte onder 1eidine van de meest vrou
welijkste vrouw van de wereld. Zij heetle 
Didi. Ze had HIles in zich wat el~n vrOLlW 
maakt. Zij was moederlijk als een kloek, 
jaloers als een slang en als haar man in de 
bUlirt wns, zng ik zelfs een onderdanige blik in 
ham ogen. Daarbij had ze een bijna dierJUke 
intuHic voor gevaar. Als er een klant binnen
kwarn met gevaarJijkc, extreme wcnscn, wist 

zij bij binnenkomst al wat voor vlees zij in de 
kuip had. Zander pardon werkte ze deze man 
de deur uit. Ze wns "zuinig op baar dnmes", 
vcrtrouwde ze me toe. 
Stcl je vocr dat je twaalf uLir per dng meL Lien 
vrOliwen in een geblindeerd huis zit Met 
schaars verlichte ruimtes en zwoele muziek, 
de dran kjcs zo voor het grij pen. Of je wou of 
nic!, soms draaidc je een trio, stond je tegen
over elkiJ<)J en voelde je je begluurd doordat je 
;) I je intimitcitcn IllCL haar moest delen. De 
natuur ging zeit's zo ver dat we op den duur 
allemaal tegelijk ongesteld werden.Ons kleur
rijke gezelschap werd dan nog kleurrijker. 
Didi was in aile staten. Zij noemde die tijd : 
"Een huis vol buikpijn". De Turkse vrouw 
wilde die dagen niet koken. Er stond in de 
koran dat vrouwen tijdens die dagen onrein 
zijn. De Surinaamse meL de lange dreadlocks 
lag drie dagen met hoofdpijn op bed. De 
mooie, kleine Thaise was het versLandigst van 
ons allemaa!. Die ging gewoon naar huis. De 
rest, waaronder ik zelf, modderde door, g,ifa
pend met natuursponsjes en aspirine. 
Zo lang het druk was, waren cr weinig of geen 
problemen. Ieder verdicndc baar poen. En zat 
cr ecn meisje tussen die al dagcll baar dag niet 
had, dan schoven we haar een paar kJanten 
toe. Als het geld binnenstroomde, waren we 
zcer collegiaa!. Maar toen kwam de komkom
mertijd en het bordecl verandcrdc plotsklaps in 
een slagveld. Didi kon de orde niet meer hand
haven en riep rnijn hulp in. EerJijk gezegcl kon 
ik niet op lcgen zoveel ondergronds getreiter 
en vieze streken. Er was zelfs een vrOllW bij, 
die tegen een moei Iijk kiezende klant had 
gezegd, dm de meesten geslachtsziektes had
den en zeer onhygienisch te werk gingen. Het 
gonsde van de geruchten. En verdachtmakin
~en gingen over en weer. Er waren er bij die 
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dagen als wilde boskattcn langs clkaar been 
schovcn om op een onbewaakt moment elkaar 
in de harcn le vliegen. Bossen baar gingen er 
vcrlorcn. Daarhij takc1den 7.(', elkaar tol bloe
dens loe met hun nagels. M::tar het ergste vond 
ik hun oorvcrdovencl oergekrijs. En locb 
geloof ik dat het niet aIleen om de poen Zing. 
Maar or die momcntcn hadden de schaarse 
klanren hel monopol ie en speeldcn ze deLe 
vrouwen tegen elkaar uic Of je hel wil horen I 

of niet : wij willen de enige en de licfste fijn 

in ons nest. Ook al is bet dan een nest ge
creeerd door de \Vcrkomeeving. 
Mefje Blaak 
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