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DE JAS

door Annet Schaap

EMMIES JAS IS opeens te klein. Haar mouwen komen niet meer tot aan

haar handen, de rits kan bijna niet meer dicht.

'Dat doet maar, dat groeit maar,' zegt haar moeder. 'Hou daar toch

eens mee op.'

Emmie trekt haar schouders omhoog en haar mouwen kruipen nog

ietsje hoger, bijna tot haar ellebogen.

'Ik ga je geen eten meer geven, denk ik. Ook lekker goedkoop.'

Maar dat is een grapje van mama, ook al maakt ze bijna nooit grapjes.

Want Emmie moet gewoon de tafel gaan dekken.

Twee borden zet ze neer. Het derde houdt ze nog even in haar hand.

'Zal ik, eh, gaan vragen of hij vanavond komt eten?'

'Wie?' vraagt mama, al weet ze best wie.

Emmie wijst naar boven. Daar woont haar vader, twee verdiepingen

hoger.

Mama geeft de stamppot een harde stamp. 'Je kunt het proberen,' zegt

ze. 'Maar ik zou er maar niet op rekenen.'

Emmie loopt langs de deuren op de vierde verdieping van de flat. Sinds

vorig jaar woont haar vader hier, en niet meer beneden bij hen. Hij heeft
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een klein huisje, alleen maar een kamer eigenlijk. Er past geen bed bij,
ze kan er niet blijven slapen.

'Een echt huis is te duur,' had hij met een scheef lachje gezegd. 'Dat
snap je wel hè, Emmie?'

Ze snapt het best. Het lijkt haar alleen nog goedkoper als hij gewoon
weer bij hen komt wonen. Maar daar mag ze zich niet mee bemoeien.

Haar vader komt steeds minder vaak beneden. Soms doet hij de deur
niet eens open. Vandaag ook niet, Emmie hoort alleen zijn stem door de
brievenbus.

'Vanavond maar niet, Emmie...

'Echt niet?'

'Nee, meisje.'

'Maar we eten hutspot!'

'Lekker hoor,' zegt haar vader van achter de deur. Ze hoort zijn voet-
stappen alweer weglopen. 'Eet maar smakelijk.'

'Kom je dan gauw weer wel?' vraagt ze, maar dat heeft hij waarschijn-
lijk niet gehoord, want hij zegt niks terug. Emmie draait zich om en
loopt weg, haar handen in de te kleine zakken.

Thuis in de gang ziet ze zichzelf in de spiegel. Dat groeit maar, dat groeit

maar. Een reuzenkind is ze. Haar buik kruipt onder haar jas vandaan.

Vorigjaar was het nog een fijne verstopjas, maar nu lijkt hij wel voor een

heel ander kind gemaakt. Een kind met ouders die nog bij elkaar willen

wonen. Een kleiner, smaller kind, een leuker kind.

Is dat mijn schuld? zegt de jas bits. Eet dan ook eens wat minder. Of neem

een keerfruit of zo.

'Niet, hè,' zegt mama. Ze schept de borden vol stamppot.

Emmie schudt haar hoofd.

'Nou, laat hem stikken dan. Zitten en eten.'

Emmie kijkt naar de berg hutspot op haar bord en het kuiltje vol jus.

'Mag ik misschien straks fruit toe?' vraagt ze.
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'Weetje wel wat dat kost?' moppert mama. 'Er is vla. Niet goed?'

'Heus wel, mama. Lekker.'

Emmie loopt met haar moeder tussen de rekken. Ze kopen altijd alleen

maar kleren in de winkel waar ze een pasje van hebben. Maar omdat

het uitverkoop is vond mama het goed om even hier te gaan kijken. Voor

deze ene keer.

Er hangen jassen, jassen, jassen. Roze, witte, bruine, gele. VOOR

STOERE WOELWATERS, staat er op de ene muur. Op de andere staat:

VOOR WINTERWARME KIDS.

Haar moeder is ver voor haar uit gelopen. Ze trekt soms een jas uit het

rek, kijkt even in de kraag en duwt hem dan met een frons weer terug.

'We kijken alleen naar de rode stippen, Emmie!' roept ze.

Een beetje verderop loopt een meisje, ook met haar moeder. Ze

huppelt langs de rekken en trekt jassen van hun hangertjes.

'O die!' gilt ze dan. Haar moeder heeft al een hele berg op haar arm.

'Eentje, Masha, eentje hadden we afgesproken. Twee hooguit. Geen

drie, echt gewoon niet.'

'En die!' juicht het meisje weer. Ze draagt een jas die nog heel goed

past, ziet Emmie, met een pluizig kraagje dat zachtjes beweegt als een

zeeanemoon.

'Is deze niet leuk?' De moeder houdt een groen lakjasje omhoog.

'Nee gatver, geen groene. O, en die!' Het meisje duikt op een roze

jas aan de andere kant van het rek, waar Emmie staat in haar te kleine

groene.

Haar eigen moeder heeft twee jassen over haar arm, een bruine en

alweer een groene, allebei met een kaartje met een rode stip erop.

Afgeprijsd, betekent zo'n stip, jassen die niemand anders wil. Ze trekt

Emmie mee naar een spiegel.

'Doe ze hier maar even aan, dan hoeven we niet in zo'n vies hokje.'
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Emmie gooit haar oude jas op de grond.
Au, zegt die. Leuk hoor, om afgedankt te worden. Het is toch niet mijn

schuld datje zo groeit.

Emmie raapt de jas op en hangt hem aan de capuchon over de punt
van een rek.

Beter, zucht de jas. Ik denk dat ik maar hier blijf. Hier ben ik tenminste
onder vrienden.

De bruine jas is warm, donzig en groot. Haar moeder plukt aan de
kraag en trekt aan de mouwen. Het kaartje prikt in Emmies nek. In
de spiegel ziet ze eruit als een opgepompte schildpad met een te klein
hoofdje.

'Een rib uit m'n lijf toch nog,' zucht mama. 'Maar ja. Wel warm. Loop

er eens een stukje mee.'

Emmie sjokt langs de rekken. Haar armen staan een beetje schuin

van haar af, omdat de jas zo dik is.

Dik, dik, je bent zelfdik! mompelt de jas beledigd. Ik ben donzig en warm

en alsje me niet hoeft, laat dan maar.

'Je bent heus wel warm,' zegt Emmie. 'Dat is het niet. Alleen...'

Alleen wat? Nou?

Maar Emmie geeft geen antwoord. Ze heeft iets gezien. Daar, tussen

twee donkergroene jassen: een plukje wit, een toefje roze.

Flamingoveertjes. Glitterparels. IJsbeerdons.

Ze grijpt in het rek. Het lijkt alsof de jas weg probeert te duiken, zich

probeert te verstoppen tussen de donkere parka's. Maar Emmie weet

zeker dat ze het goed heeft gezien. Ze pakt de jas in zijn kraag en trekt

hem tevoorschijn.

o.

O!

Zo mooi!

Alleen al van het kijken naar de jas worden haar ogen helemaal

zacht. De stof is fluwelig roze, met glinsterende kraaltjes bestikt. Vast
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geen echte parels, maar dat lijken ze wel. om de capuchon 
heensvoge • Ze aait ze, ze zijn nog zachter 

dan ze

gedacht had, en nog witter dan de kraag van het meisje, dat ze
Deze jas. Als die haar zou passen.
Als die van haar zou zijn.
Als dat mocht.

Dan zou ze niet meer Emmie hoeven te zijn. Maar een nieuw meisjeeen winterwarm meisje, een altijd langs haar wangen gestreeld meisje.

Ja hoor, fluistert de jas bij haar oor. Ja dat kan allemaal. Metkan dat.

Emmie knijpt haar ogen dicht en voelt in de kraag waar het kaartjehangt.

'Kom je die andere nog even aandoen of hoe zit dat,' roept haarmoeder. 'Ik wil naar de bus.'

Nou, tussen ons wordt het niks, hè, zegt de schildpadjas. Hang mij
even netjes terug, ja?

Emmie opent haar ogen en kijkt naar het kaartje. Geen rode stip.

'Ik ga hem aan papa laten zien!'

'Ach nee, doe maar niet, die heeft wel wat anders aan zijn hoofd.'
'Ik doe het toch,' zegt Emmie en de jas en zij klimmen samen de

trappen op.

De zakken zijn wat klein voor haar handen. En de rits gaat dicht,
maar ze voelt hem wel tegen haar buik zitten. Daarom mocht ze hem
ook bijna niet kopen van mama. Bijna niet. En omdat hij veel te duur
was, duurder dan alle jassen die ze ooit kreeg.

Haar moeder had een hele tijd naar het kaartje staan kijken. En van

het kaartje weer naar Emmie.

Laat maar, moest Emmie nu zeggen. Laat maar, het hoeft niet mama,
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echt niet. Die bruine is ook goed. Maar dat deed ze niet. Ze kneep haar

handen tot vuisten en keek strak naar de roze capuchon, naar het wit

van de veertjes.

En tot haar grote verbazing pakte haar moeder opeens haar porte-

monnee en liep met de jas naar de kassa.

'Jij ook een keer wat moois,' zei ze, met maar een heel klein zuchtje.

'Wel echt zuinig op zijn.'

Natuurlijk zal Emmie dat zijn. Zuiniger dan ze ooit ergens op is

geweest. Ze aait haar jas. Geluksjas. Veranderjas. Jas-Voor-Altijd.

Als ze gewoon nooit meer eet groeit ze er ook nooit uit.

Makkelijk zat! lacht de jas. En jij kunt dat.

Ja, zij kan dat. Ze voelt zich al een beetje dunner. En haar stap op de

trap is zo licht als dons.

Wat zal papa zeggen? Hoe zal hij kijken?

Ze moet opeens denken aan een jaar geleden. Toen ze zo'n buikpijn had

gehad en wakker werd in een ziekenhuisbed. De pijn was weg, of bijna

helemaal weg en papa en mama zaten er. Allebei. Samen bij haar bed.

Samen te kijken naar haar buik, naar het rijtje kleine steekjes dat daar

opeens zat.

Hoe ze toen naar haar keken. Hoelang ze toen bij haar bleven. Hoe

fijn het toen was.

Natuurlijk wordt het weer zo, knikt de jas. Alsje mij maar aan hebt.

Papa doet niet open.

'Echt niet, lieverd. Nu even niet.'

'Ja, maar ik wil wat laten zien,' zegt Emmie met haar mond bij de brie-

venbus. 'Iets heel moois.'

'Een andere keer.'

'Ik heb een nieuwe jas!'

'Heel graag een andere keer.'
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Emmie zucht zachtjes. 'Wanneer dan?'

Papa geeft geen antwoord.

'Vanavond?'

'Eh... heel misschien vanavond.'

'Kom je dan kijken?'

'Misschien.'

ze voelt nog even aan de deurknop. Maar die is echt op slot, zoals hij
dat altijd is.

'Zei ik toch,' zegt mama bij het aanrecht. 'Nou, aan de kapstok ermee.
Niet laten slingeren.'

'Ik hou hem aan,' zegt Emmie. 'Papa komt hem zo nog even bekijken.
Misschien.'

Maar papa komt niet kijken. En ook niet eten.

En onder het eten maakt Emmie een jusvlek op de roze mouw en ze
moet voor straf naar de gang. Daar ziet ze zichzelf in de spiegel.

Gewoon Emmie staat daar. Gewoon Emmie in een stomme roze jas
met plastic kraaltjes en een vlek op de mouw.

Niks verandert er. Niks helpt.

O, en dat is mijn schuld zeker, sist de jas. Ik ben het probleem niet. Ik ben

prachtig. Ik wel.

Als mama voor de televisie zit sluipt Emmie terug naar de keuken. Haar

bord staat er nog en ze neemt gauw vier, vijf, zes happen.

Toe maar, zo gaat ie goed. Zo word je lekker dun. De nieuwe jas probeert

zich van haar schouders te wringen. Mag ik terug naar de winkel? Mag

iemand anders me kopen?

Emmie trekt de jas uit en hangt hem over de stoelleuning.

Zonder die vlek dan, die vlek moet eerst weg. Met zeep gaat dat misschien.

En dan, als je de bon nog hebt, willen ze me vast weer terug, dat weet ik

eigenlijk wel zeker.

Uit de la pakt Emmie de grote keukenschaar.
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En dan kan een ander meisje me kopen. Een meisje bij wie ik beter pas.

Leuker en dunner en met een mooier... Wat doe je nou? De jas gilt.

Maar Emmie luistert niet. Ze knipt een groot gat in de mouw, veel

groter dan de vlek was. En nog een gat en de halve zak knipt ze uit de

liegbeestjas. Die zegt opeens helemaal niks meer.

Mama wel. Zo boos heeft Emmie haar nog nooit gezien. Ze vraagt wel

honderd keer wat Emmie in hemelsnaam bezielde om zoiets te doen.

En wat ze verdomme wel niet dacht dat zoiets kostte en of ze verdomme

soms dacht dat het geld haar op de rug groeide. Maar luisteren naar een

antwoord wil ze niet.

Emmie heeft ook geen zin om te praten, trouwens.

Ze laat haar moeders woede over zich heen denderen, tot het een

beetje minder is geworden. Dat duurt nog een hele tijd, ze moet allang

naar bed. Maar dat mag ze niet, ook al is het gewoon woensdag. Mama

smijt haar naaidoos op tafel, trekt het naaldendoosje eruit en klapt een

klos roze garen op het zeil.

'Je ziet maar hoe je het doet. Maar morgenochtend is die jas weer

heel.' Dan stampt ze de keuken uit en smijt met haar slaapkamerdeur.

De nacht is stil. Emmies vinger bloedt een beetje. Ze heeft het echt wel

geprobeerd, maar ze krijgt de roze draad niet in de naald. Honderd keer

niet. Een keer bijna. Maar toen rafelde het garen in tweeën en viel alles

toch weer op de tafel.

Dat kan ze niet. Dat kan ze ook al niet. De nacht is donker, de keuken

is koud en niks komt nu ooit meer goed, natuurlijk. Ze kan wel gaan

huilen, maar dat helpt eigenlijk ook helemaal niks.

Ze duwt de jas met z'n pluizige bont aan de kant en legt haar hoofd op

het tafelzeil.
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Als ze wakker wordt, zit ze opeens niet meer alleen aan tafel.

Papa zit op de stoel waar hij vroeger ook altijd zat. Het licht van de
lamp zwaait een beetje langs zijn gezicht. Het lijkt rimpeliger dan de
laatste keer dat Emmie hem zag, en magerder.

Hij knijpt zijn ogen samen als hij de roze draad door het oog van de
naald haalt. Dat lukt in één keer.

'Papa,' vraagt Emmie zachtjes. 'Waarom kom je niet meer beneden?'
'O, ben ik nog boven?' Vanachter de naald kijkt haar vader haar heel

even aan. 'Ik dacht dat ik hier zat, maar dat zal dan wel niet.'

Emmie lacht niet om het grapje. 'Ik bedoel anders niet. Nooit bij het
eten. Nooit meer bij ons.'

Papa legt de roze mouw plat op de tafel en met zijn gezicht er vlakbij
maakt hij een klein steekje in de stof.

'Ik kan het wel vertellen, maar ik denk niet datje het begrijpt.'

'Ik begrijp het heus wel,' zegt Emmie. 'Je wilt gewoon niet meer bij
ons zijn. Omdat je zeker niet meer... Omdat wij...'

Haar vader schudt zijn hoofd. 'Het gaat niet om jullie. Echt niet. Het

is... Het zijn... de dingen.'

'De dingen? Welke dingen?'

'De dingen... praten tegen me. De dingen zeggen dingen. De treden

van de trap. Of de deur, die zegt dan... Ach, laat ook maar.'

'Wat zeggen ze dan?'

'Dat ik de wereld niet aankan. Dat ik alles verpest heb. De traptreden

bijten me. De deur fluistert dat hij veel beter dicht kan blijven. Datjullie

veel beter af zijn zonder mij. Dat soort dingen. Maar dat hoefje niet te

snappen. Laat maar, Emmie.' Hij maakt kleine steekjes in de stof. Het

gat is al half dicht.

'Ik begrijp het wel,' zegt Emmie. 'Maar de dingen liegen.'

'O ja?' Papa kijkt op.

'Deze jas ook. Die zei ook van alles. Dat hij alles goed zou maken.'

'Hoezo alles?'
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'Nou, alles. Maar dat was niet waar.'

'Nee, natuurlijk niet,' zegt papa. 'Jassen kunnen dat helemaal niet.'

'Nee,' zegt Emmie. 'En traptreden kunnen niet bijten.'

'Dat is ook weer waar.' Haar vader lacht een beetje scheef. 'Kom eens

hier, doe het grote licht eens aan.'

Emmie doet het, het schijnt op de dunne schouders van haar vader.

Hoe versleten is zijn trui. Zijn vinger streelt de steekjes. 'Kijk, dat lukt

best zo. Maar ik zal eerst wat melk opwarmen.'

'Dat doe ik wel.'

'Nee joh, jij mag nog niet aan het fornuis.'

'Pff!' blaast Emmie. 'Dat doe ik zo vaak.'

Het lijkt of haar vader voor het eerst echt naar haar kijkt. Een tijdje

blijft het stil.

'Ik ben heel lang boven geweest,' zegt hij.

Ze drinken warme melk en langzaam wordt de roze jas weer heel.

Opeens staat mama ook in de keuken.

'O, als ik er niet bij ben,' zegt ze bozig. 'Dan is het zeker wel gezellig.'

Papa zegt niks.

'Papa maakt mijn jas,' fluistert Emmie.

'Halleluja, hij doet iets. Hang de vlag uit.'

'Geefje moeder warme melk, Emmie,' zegt haar vader. Emmie schenkt

een beker vol en zet hem op tafel bij mama's plek. Ze gaat zitten, pakt de

beker en blaast erin.

Ze drinken allebei. En zwijgen en kijken naar de kleine steekjes die

papa maakt. De twee gaten zijn al dicht en de zak wordt ook heel netjes.

'Wat ben je ontzettend mager,' zegt haar moeder. 'Eet je wel? Eet je

iets

Papa zucht. 'Ik eet wat ik kan. Ik doe wat gaat.'

'Dat weet ik,' zegt mama zachtjes.
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Emmie zou wel willen dat er nog veel meer kapot was en de nacht

'Ja, dat kan je vader wel,' zegt haar moeder. 'Dat kan hij goed.
eens aan.

Emmie trekt de jas aan. De mouw is eigenlijk nog mooier zo, met desteekjes van haar vader.

'Mooi hoor,' zegt mama.

'Prachtig is ze.' Papa windt het laatste stukje garen weer om de klos.
'Er moet wel een keer een nieuwe rits in. Dit is goedkope troep. En dan
maak ik hem hier en hier iets ruimer, dat lukt wel.'

'Beloof nou maar niks.' Mama schudt haar hoofd. 'Dan is het kind
weer teleurgesteld.'

'Ik doe het... misschien.'

'Misschien is goed, papa,' zegt Emmie.

Haar vader knikt. Haar moeder ook. Ze kijken nog een tijdje samen
naar Emmie in haar jas.

De witte veertjes aaien zachtjes haar wang.
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