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De Aalanden zijn een buitenwijk van Zwolle, eind jaren zeventig uit de grond 
gestampt. De straten zijn vernoemd naar rivieren.... 

Aan het begin van de Aalanden ligt een groot winkelcentrum, en daar tegenover een blok 
lage flats (drie hoog) aan een watertje dat De Dobbe heet. De flats doen het meest 
denken aan vakantieappartementen; iedereen zijn eigen balkon aan het water, of in ieder 
geval op het zuiden. Destijds, toen de Aalanden werden aangelegd, was dit een van de 
eerste projecten die af waren. Het omringende land was modder waar met man en macht 
in gewerkt werd. 

De flats zijn in drie groepen verdeeld, en iedere groep is om zijn eigen parkeerterrein 
gebouwd. Engelsmanplaat is de naam van de eerste, en daar moest ik zijn, al wist ik dat 
er op een gewone donderdag in november niets te beleven zou zijn. Er stonden zelfs 
nauwelijks auto's. 

In het midden van de jaren zeventig zat ik op de middelbare school in Heerde. Frans 
kreeg ik van een driftig, kaal mannetje - meneer Van Schaik. Omdat ik maar niet verder 
kwam in die taal dan de eerste zin van L'Etranger ('Aujourd'hui mamam est morte, ou 
peut-être hier, je ne sais pas', nog altijd de beste eerste zin die ik ken) moest ik op bijles 
en zo kwam ik in Zwolle en op de Engelsmanplaat terecht. 

Daar woonde Ria Holtrust. 

Ria Holtrust was, denk ik, een jaar of dertig. Zij had een vriend die Hans heette. Hans 
was barkeeper in allerlei Zwolse kroegen, een montere, gedrongen gozer met de 
uitstraling van iemand die al zijn tijd in de buitenlucht doorbracht, curieus voor een 
barkeeper. Ria op haar beurt had iets van een melancholieke chansonnière die avond aan 
avond te lang in de cafés zat waar haar minnaar achter de bar stond. 

Ik raakte erg gehecht aan Ria, en ook aan Hans. Het duurde niet lang of ik zat ook in het 
café, en als het laat werd, bleef ik bij hen slapen. Bovendien kon ik bij Ria mijn hart 
uitstorten, niet mis voor een jongen van 16 die zwaar op de hand was. Zelfs mijn Frans 
ging zienderogen vooruit, en op vakantie in de Dordogne stal ik Rimbauds verzamelde 
werk in de Pléiade-editie. Dat gaf ik aan Ria toen ik mijn eindexamen haalde. 

Daarna verloor ik Ria uit het oog. Hans kwam ik nog een keer tegen in Groningen, waar 
hij trouwens ook vandaan kwam. Hij was bij Ria weg, ze maakte het goed. Ik vergat 
haar. Vorig jaar kwam ik op straat in Amsterdam meneer Van Schaik tegen, de Franse 
leraar. Het eerste wat ik vroeg, was of hij wist hoe het met Ria Holtrust was. 

Dood, zei hij, kanker. 

Ik schrok. 



Al jaren, voegde hij er onbarmhartig aan toe. 

Daar dacht ik aan terwijl ik op het parkeerterrein van haar flatgebouw stond. Ik kwam 
hier destijds op de brommer. Het was een lange reis van school of huis naar Ria Holtrust, 
maar ik was altijd blij als ik er was. Het leven dat Ria en haar Hans hier leidden (ze 
hadden een flat vol boeken en grammofoonplaten, een slaapkamer met een 
onopgemaakt bed, een keuken met afwas op het aanrecht, een koelkast vol witte wijn en 
een krat bier op het balkon) was mijn voorland. Ze lulden tot diep in de nacht over de zin 
van leven, en dat was wat ik ook wilde, onder andere. 

Ria Holtrust, ach, ik hield van haar. Altijd als ik hier de Engelsmanplaat opdraaide, sloeg 
mijn hart over. Nu is het gewoon een pleintje van niks. 

 


