
Terminaal 
 

D e hemel voelde onecht aan, leek bijna amateuristisch ingekleurd, en de lucht smaakte zoet. Het was 

met de moed der wanhoop dat Milaslow naar het park was afgezakt waar hij met haar had afgesproken. Van zijn 

voordeur tot aan het bankje waar ze zo vaak zaten waren het 2078 stappen, dat had hij in een goede bui ooit 

geteld. Daarvan moesten de meesten worden genomen in de Gruzçek Attabat, en die straat had vandaag zijn 

naam alle eer aangedaan: ‘gruzçek’ betekende ‘eindeloos’ in zijn taal.  

 

Wanneer hij over de brug, na het korte bochtje linksaf, aankwam in het park en er Ajla zag wachten, kromp zijn 

maag ineen. Haar blik registreerde hem, maar door zijn treurige uitdrukking liet ze de begroeting achterwege. 

‘En?’ vroeg ze meteen, alsof ze al middenin een gesprek zaten. Milaslow zuchtte.  

 

‘Ze hebben gevonden wat er met me scheelt. Slecht nieuws, vrees ik.’ Hij voelde zijn gezicht zwaar worden, zijn 

oogleden zakten. ‘Misschien ga je beter even zitten.’ 

 

Zijn houding veranderde. Buiten zijn wil om leek hij de dokter te imiteren die hem het nieuws had verteld. ‘Ze 

hebben abnormale waarden van dopamine gevonden telkens ik naar een foto van jou kijk.’ Ajla verstilde. ‘Wat?’ 

‘Da’s nog niet alles’ zei hij snel, om te voorkomen dat ze verder ging. ‘Mijn hypothalamus produceert ongeziene 

hoeveelheden fenylethylamine en noradrenaline als ik jou zie.’  

 

Zo. Het was eruit.  

 

Ajla wist wat dit betekende, maar wilde nog even niet de ware draagwijdte van de woorden voelen. Pas toen ze 

na een tijdje zei ‘Maar betekent dat dan dat…’, onderbrak hij met een ‘Ja. Ik verliefd ben op je.’  

 

Ajla haalde diep adem (het voelde aan alsof ze de lucht door een rietje naar binnen moest zuigen) en zag er 

vervolgens uit als iemand die elegant en ongemerkt een nooduitgang zocht. Ze hield haar blik afzijdig, wachtte 

even, en vroeg tenslotte of het om een vluchtige verliefdheid ging of om echte liefde. “Dat valt in dit stadium nog 

niet helemaal uit te maken. Het loopt allemaal wat door mekaar, zie je.” 

 

De afstand tussen hen leek met de seconde toe te nemen. Een baby huilde in de verte, een meisje niesde haar 

pollenallergie weg. 

 

‘Is het te genezen?’  

 



Milaslows schouders trokken plots recht, schokkerig, als een rilling, en hij verslikte zich even in zijn lach. 

‘Genezen, ha. Dat wordt moeilijk. Je bent echt wel mooi. En je hebt een vrij indrukwekkende glimlach.’ Dat 

laatste was niet eens een subjectieve vaststelling: binnen de vriendenkring maakten mannen er een sport van haar 

te doen lachen. ‘En tja, het is niet dat die ogen ooit van kleur zullen veranderen’, probeerde hij nerveus lachend, 

dan weer serieus, dan weer vertwijfeld. Ach, hij wist het zelf ook niet meer. 

 

‘Maar op termijn?’ probeerde ze nog. Milaslow zuchtte. ‘Ik ken je ondertussen al enkele jaren en het zit er dik in 

dat je ook mooi zult verouderen.’ Ajla probeerde nog: ‘Maar je weet nooit, misschien…’,  ‘Alsjeblieft Ajla, ik heb je 

moeder gezien. Je hebt goede genen, het heeft geen zin dat te ontkennen.’ 

 

Ajla. stopte met protesteren. Milaslow weerde elke mogelijke ontkrachting van haar schoonheid uit het gesprek 

en daar tegenin gaan had ook helemaal geen zin, begreep ze. Ze wist best wel dat ze er leuk uitzag en dat blijven 

ontkennen, zo had ze in de loop der jaren geleerd, kon op den duur als aanstellerig worden gezien, waardoor ze 

uiteindelijk maar gewoon akkoord ging met mensen. 

 

‘Dus het is terminaal?’ verzuchtte ze dan maar. Milaslow slikte. ‘Het is tot het einde van mijn leven, ja. Daar valt 

niets aan te doen.’ Hij wist het al sinds het stellen van de diagnose, maar het kreeg een nieuwe dimensie nu hij het 

zelf voor het eerst luidop zei.  

 

‘Heb je een tweede opinie overwogen?’ vroeg Ajla, terwijl ze terloops een losse haarlok weer achter haar oor 

gebaarde. ‘Nog niet,’ zei Milaslow treurig, ‘maar dat heeft weinig zin, denk ik. Ik voel me ook echt kiplekker als ik 

je zie, het heeft weinig zin om dat te ontkennen.’ 

 

Terwijl hij haar beeltenis volledig in zich opnam, dacht hij aan hoe hij had gestraald sinds zij in zijn leven was. 

Sommige mensen kunnen een ander beter maken, simpelweg door in diens leven op te duiken.  

 

Na een stilte die werkelijk gruzçek leek, vroeg ze bijna onhoorbaar en met haar blik strak van hem afgewend: 

‘Kan ik iets doen?’  

 

Ze had de vraag gesteld. Waarom zou hij niet eerlijk antwoorden?  

 

‘Het enige wat zou kunnen helpen is… wel… dat jij evenveel endorfine aanmaakt als je mij ziet.’  

 

Dat was het antwoord dat ze al vreesde. Ze wist al lang dat ze geen enkele van de symptomen vertoonde- bij 

niemand in het algemeen, en bij hem niet in het bijzonder. Voor de vorm probeerde ze het alsnog kort: terwijl ze 

zijn gezicht monsterde, stelde ze zich voor dat de stoffen ook in haar lichaam loskwamen en aan het dansen 

sloegen. Ze trachtte in die enkele seconden oprecht iets te voelen van het ziektebeeld waar ze al zo veel over had 

gehoord, iets in haar buik of in de hartstreek, waar die processen zich naar het schijnt meestal manifesteerden. 



Maar de waarheid was dat ze, zelfs als lichte hypochonder, helemaal niets van de verschijnselen voelde toen ze 

naar hem keek. Ze voelde integendeel ruwweg hetzelfde als wanneer ze naar pakweg haar broer keek. Ze dacht 

nog even na over haar antwoord en zei uiteindelijk dat haar lichaam misschien moeilijk stoffen aanmaakte. ‘Ik heb 

daar iets over gelezen.’  

 

Milaslow onderging haar antwoord. Hij werd weer teruggeworpen naar enkele dagen geleden, toen hij net de 

diagnose te horen kreeg en zich machteloos en bijna kinderlijk had gevoeld, alsof alles om hem heen een halve 

meter groeide terwijl hij hetzelfde bleef. 

  

“Ja, misschien”, lachte hij snel, en hij probeerde zo relativerend mogelijk te klinken. “Dan wordt het moeilijk.” 

  

In de verte speelde een accordeon een repetitief deuntje, de lente deed wat ze met mensen doet en twee takken 

van een parkpopulier wiegden op en neer, met exact dezelfde beweging maar op een afstand van mekaar, als twee 

pendels die onlosmakelijk met mekaar verbonden waren maar mekaar nooit zouden raken.  
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