KOP-EN-SCHOTEL
De docente Ethiek en Deontologie verlegde graag eens haar grenzen. Zo beklauterde ze vrijwel naakt Zwitserse pieken, raasde ze in Polen op vreemde scooters
van hellingen af en hupte ze geblinddoekt van bruggen in Hongarije. Toen ze zowat alles al had gehad, vertrouwde ze haar collega Eric eens toe:
‘Ik zou graag eens water likken uit een schotel of een kom op de grond, zoals een
hond dat doet. Ik wil weten of dat gaat, en hoe dat voelt.’
Eric knikte begrijpend, zich gelijk afvragend waar het verband lag met een van
haar vakken. Dat ze wel graag eens lot en lijf tartte, wist hij wel. Maar een schoteltje water?
‘Moet er geen cola in?’ opperde hij guitig. ‘Of bier?’
‘Het gaat ‘m om én de schotel én het water,’ repliceerde Eva streng, te streng in
verhouding tot het onderwerp.
‘En om het gevoel daarbij?’
‘Ja. Een stukje hondenleven ervaren.’
‘Allez … ‘
Meer kwam er niet uit bij Eric. Men ging dan maar zijns weegs, zich kwijtende
van de dagtaken.
Maar het plaatje bleef Eric de hele week achtervolgen. Het kopieerde zichzelf
voortdurend in de lichtbak van zijn hoofd.
< Eva op handen en knieën – haar kont rees de hoogte in bij het oplikken –
haar tong krullend om het ongrijpbare – kon ze wel slikken in deze houding? – halsband?? >
Tiens, ze had bij haar verzuchting niet gerept over kleren. Hield ze die dan aan of
speelde ze echt voor hond? Dat wou hij haar bij gelegenheid wel eens vragen.
Hij had altijd al een meesteres in haar vermoed – geen slavin. Misschien wou ze
de keerzijde van de medaille eens meemaken. Deed iemand haar muilkorf af, de
lijn voortdurend strak aantrekkend? Snoerde de halsband haar daarbij net niet
de adem af? Diende er ook geblaft te worden? Kwispelstaartte ze?
Stilaan werd het plaatje een volwaardig stripverhaal.
Toen Eric op een keer de ad-valvas mededelingen stond te lezen in de vitrines
van de hogeschoolhal zag hij haar naam staan. Hij realiseerde zich dat ze voluit
Eva Dhondt heette. Nou nog mooier. Dat dit pas nu tot hem doordrong. Knullig.
Hij kende haar al jaren als collega in het instituut.
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Diezelfde middag zag hij haar in het schoolrestaurant goulash uit haar bord
scheppen en naar haar mond brengen. Ze gebruikte alleen een lepel. Hij zat te
ver van haar verwijderd om hardop gedachten aan hondenvoer te ontwikkelen.
Jammer, een gemiste kans.
Het duurde andermaal geruime tijd vooraleer Eric nog maar eens door een opwindende? vreemde? gedachte werd bezocht – dom van hem om daar niet eerder bezeten door te zijn. Het ging ‘m hierom: waarom had Eva haar verzuchting
niet doodgewoon stiekem thuis waargemaakt en er verder met niemand over
gepraat? (… en waarom uitgerekend wel met hem?) Solliciteerde ze misschien
naar wat publiek? Een (mannelijke) toeschouwer? Hoopte ze een en ander in
scène te zetten – met hem? Of wachtte ze gewoon tot haar volgende dronkenschap, waarbij ze zich ongeremd kon overgeven aan… ?
Stilaan verzamelde Eric materie voor een heel colloquium – thema: Eva.
Een van de hamvragen was ook: had ze nog anderen van haar wens op de hoogte
gebracht? Dat viel moeilijk te enquêteren. De ondervrager liep kans vlugger gek
verklaard te worden dan het onderwerp van zijn vragenronde.
‘Bent u de laatste tijd aangesproken door een bloedmooie, grensverleggende
vrouwelijke collega die de wens uitte om op z’n hondjes water uit een schotel te
likken?’
Wanhoop begon Eric in te palmen. Eva bestond het verder te bestaan zoals ze
altijd al had bestaan. Telkens zich een mogelijkheid aanbood nog eens naar De
Grote Verzuchting te polsen, gaven andere factoren die mogelijkheid een schop:
een derde collega daagde onverhoeds op, of Eva was net bezig met ernstige hogeschoolvosserij, of een bel begon oorverdovend te rinkelen, of een student
klampte hem of haar plotseling aan, of zo’n ellendige smartphone trilde, of … of
… Het lukte simpelweg niet, hoe diep Eric ook ademhaalde.
Eric werd een beetje gek. Vaker dan vroeger werd hij door nachtelijke dromen
bezocht. Hij werd ook meermaals betrapt op dagdromen en absences. Witte
merries draafden door die dromen. Geschreeuw van een valk. Yakboterthee: hij
diende godbetert yakboterthee uit een nap te proeven – het was ijzig koud, tentzeilen flapten, hij bleek poedelnaakt te zijn.
Poedelnaakt!
Het woord bestormde hem. Overal waar hij om zich heen keek, las, luisterde,
deden zich hondenwoorden voor.
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Joe Cocker.
Twee honden, been.
Eurodogshow.
Geen weer om een hond.
Beschikte Eva thuis over een hond? Dat ware misschien een perfecte blikopener
voor vers voer. Kon hij haar dat vragen?
Voer, shit.
Daar had je het weer.
Hondenvoer.
‘Drollig’, zei iemand, en hij bedoelde: ‘Grappig’.
Eric raakte er niet meer uit. Straks zou hij nog gaan blaffen in plaats van te doceren. Zou in middeleeuwse tijden een vrouw die als een hond uit een schoteltje
likte tot de brandstapel veroordeeld worden? Ook al een goeie vraag om Eva
eventueel weer op het spoor te zetten.
2005/6. De Spelling-95 onderging een facelift, na tien jaar. Eric sloeg een boekje
open daarover. Lap, daar had je het weer: kop-en-schotel. Het allereerste woord
dat hij las, verbijsterd. Nieuwe spelling.
Eva maakte intussen weer grensverleggende plannen voor een nakende vakantieperiode. Ze zou, alleen gewapend met 100 dollar, de USA doorkruisen coastto-coast.
Greyhound!
Waarom trok ze godgenageld niet naar Afghanistan!? Kon ze zich door Afghaanse windhonden laten … CUT! Eric zapte zijn verknipte film weg.
Tijd voor een griepje. Eric bleef drie dagen van school weg. Netjes de tijd om wat
uit te zieken. Hij verschanste zich in bed met boeken en grogs, hem aangereikt
door zijn vrouw. Er viel wat koorts te meten. De verhoging kon je aan zijn ogen
aflezen: die stonden treurig in zijn hoofd, een hondenblik, als van een hond die
een koekje is beloofd, maar dat niet krijgt. Omdat hij niet …
Opzitten en pootjes geven!
Die gedachte deed hem zweten als een das. Dat was wat Eva van hem verwachtte! En dan, als beloning, zou zij …
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‘Ziek geweest, Eric?’ informeerde Eva retorisch. Het had op de monitor in de hal
gestaan. Daar werden de afwezige/zieke docenten openbaar opgelijst. Kennisgeving.
‘Bah ja, een natte neus hé.’
Het was eruit voor hij het goed en wel besefte. Eva glimlachte en spoedde zich
heen.
‘Maar da’s gezond!’ riep ze nog, zich even half omdraaiend.
‘… maar niet in je blote kont,’ voegde Eric ze nog stilletjes toe. Een voorbij stappende studente keek hem verbaasd aan.
Vlak voor het 100-dollarexperiment van Eva doorheen ettelijke levensgevaarlijke
Amerikaanse staten trok Eric eindelijk zijn stoute schoenen aan. Hij achtervolgde
haar net zo lang tot hij haar afgezonderd had. Er was geen ontkomen meer aan.
Dan vuurde hij zijn vraag af, achteloos formulerend, maar toch met bibber in zijn
stem:
‘Heb je dat nu al gedaan, Eva?’
Dat ‘Eva’ zou het ‘m misschien doen.
‘Eh? Wat?’
‘Wel… wat je een paar maanden geleden vertelde… van die hond. Ik bedoel… ‘
‘He?’
‘Dat je eens graag als een hond uit een schoteltje zou drinken, weet je ’t nog?’
‘---‘
‘Nee? Ja?’
Eva keek Eric staalhard in de ogen. Hij vond haar plotseling een vreselijk lelijke
vrouw. Ze zweeg enkele eeuwige seconden oorverdovend onhoudbaar.
‘Wat zeg jij nu toch!’ zei ze, riep ze dan, daarbij vluchtig om haar heen kijkend.
‘Vind je dat niet wat geschift!?’
En weg was ze.
Eric was te verbijsterd om verbaasd te zijn. Hij keek naar buiten, naar het hogeschoolplein, naar de ramen van de aula, waar o.a. Ethiek en Deontologie gedoceerd werden. Het was geen weer om een hond door te jagen. Takken ranselden
die ramen. Er stond geen volle maan in het duistere zwerk om naar te janken en
te huilen.
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