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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Elk verhaal verdient een podium!

Inhoud

Reis je met ons mee?

Lanceringen

Je verhaal is
heel mooi!

   Bedankt!

Maar ...
Er moet nog
wel wat aan
 gedaan
 worden!

Wat bedoel
 je?

         Tekst
 redigeren!

Teksten
mooier!   Leuk

werk!

We gaan er
een mooie reis
van maken!

Ik kan niet
wachten!

Welke halte kies jij? 

Nagels bijten Samenwerken
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Verbeelding
Lanceringen

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Langsnuit en de zeesterren

Eddy Surmont & Mieke Drossaert werden 
overweldigd door de enthousiaste reacties van 
jong en oud.

‘Opa, opa, wil je voorlezen?’ 
‘Wat een prachtige illustraties.’ 
‘Mag ik ook een Langsnuit?’

24 oktober 2018 een dag om nooit te vergeten! 

Gyn & Ongyn

De traditionele beschuit met muisjes en de 
Champagne ontbraken niet op 6 oktober 
2018. Familie, vrienden, collega’s en spontane 
bezoekers vonden het auditorium in het 
Máxima Medisch Centrum. 

‘Wanneer ben je weer uitgerekend?’

6 oktober 2019? 
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Nagels bijten
Pennen met mosterd dialoogwedstrijd

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Wie oh wie?

De jury was verrast door de inzendingen. Het viel hen 
op dat een groot aantal beginnend schrijvers het heeft 
aangedurfd een dialoog in te sturen. Dit getuigt van 
lef, wat de auteur siert.

 
We laten jullie niet langer in spanning. 

De titels die naar de eindronde doorgaan:

Joppie en Vincent

Kroketjes

Op een kruispunt

Een vos

Kom

Jouw Yoni, mijn Yoni

Een oorverdovend stilleven

Purpose

Kopstoot

Een nachtelijke noodsituatie

Brussel, 15 augustus 1530

Oogontslag

Een verrassende confrontatie

Bobby doet het

Ingeslopen

Gerechtigheid

Nachtrust

Inbreuk

Kerstmis anno nu

Holy Moly

Oefenen

Winkelpret anno 2018

In de tuin

Gezuster Verheijen

Koffie

De man die eigenlijk een     
     palmboom was

Het verhoor

Zusters

Koopavond

De goede, oude tijd

Daans Ark van Noach

De kwestie van mosterd

Een beetje aangebrand

Onverwacht bezoek

Vormpjes

Fantastische service

Brave New World

Duiven

De waarheid achter de    
    sterren

Verloren vriendschap

Mosterd Cherry

En ze sliepen nog lang en  
    gelukkig

Googelen naar mijn | 
    achternaam

Dialoog

Geheim

Maandagochtend

Hashtag Huwelijk

Detail

Emoties, het grootste virus  
    van de mensheid

Bootstrijd

Ochtendhumeur

gezellig

Kussens

Best gek wel

Onstuimig
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Nagels bijten
Pennen met mosterd dialoogwedstrijd

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Zorg op maat

Moet je dit lezen

Verward

Ontmoeting

Dagschade

Diepe Groeven

Waar is de vader

Een geboren manager

Tjeldbergtind

Het Monster

Bonje in de bedrijfskantine

Handgemeen

Omlopen

Bevrijding

Paraskevidekatriafobia

Zien we jullie op 25 november 2018?

Abrahams Mosterdmakerij & Restaurant

Molenstraat 5

9967 SL Eenrum

Meld je tijdig aan onder de vermelding of je 
wil genieten van een gratis rondleiding in de  
mosterdfabriek. 

Mail naar:

pennenmetmosterd@ambilicious.nl
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Samenwerken
‘Kort & Prachtig’ stellen 42 schrijvers zich voor

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Frans van der Eem 
is de schrijversnaam 

van Frans Dingemans 
(1954), tekstschrijver, 

IT-specialist en 
bureaumanager. Zijn 

eigen bedrijf FDMedia 
bouwt hij steeds meer 
af. Inmiddels besteedt 

hij de meeste tijd 
aan het schrijven van 

verhalen, fotograferen, 
fietsen (op Lanzarote) 

en het maken van 
‘soundscapes’.

Er is iets bijzonders 
aan Bregje van der 
Steeg (1977). Wie 

haar leest weet het: 
ze heeft ongewone 

ogen. Haar blik toont 
de spannende wereld 
die schuilgaat achter 

het alledaagse. Ze was 
succesvol bij diverse 
schrijfwedstrijden en 

publiceerde onder 
andere in Alice en NRC.

Stella Matula (1966) 
schrijft frank en vrij. 

Met ‘Hostie’ won ze een 
publicatie in de bundel 
55 Woorden Verhalen. 

‘Ontdaan’ werd 
gepubliceerd in 

Schrijven Magazine Plus. 
Ze schreef een verhaal 

voor de bundel ‘Dat 
geloof je niet’ en is met 
rauw, gelaagd werk te 

vinden op haar website 
Stella Taalt. 

Annette van der Meij-
Rijsdam (1983) wil in 

haar schrijven een 
spiegel zijn. In 2018 

werd zij genomineerd 
voor de Editio 

debutantenprijs en in 
datzelfde jaar kwam 
de thriller ‘Gebroken 
Vleugels’ in de jury 
top10 van de Crime 
Compagnie Contest. 

Een aantal korte 
verhalen en gedichten is 
opgenomen in bundels.

Ingeborg Nienhuis 
(1981) schrijft verhalen, 

gedichten, zakelijke 
teksten en columns 
in het Nederlands 

en Gronings. Zij 
debuteerde op 

haar twintigste bij 
uitgeverij Noordboek. 

In 2017 verscheen 
haar onverwacht 

succesvolle boek De 
Groningin (uitgeverij 

Ingetekstueel). 

Stephanie Franssen 
(1967) haalt inspiratie 

uit haar dagelijkse leven, 
vaak verweven met een 

dosis fantasie, hier en 
daar besprenkeld met 

humor.
Ze schrijft voornamelijk 

korte verhalen. 
In 2017 is een 

verhaal gepubliceerd 
in de bundel 55 

woordenverhalen, 
uitgegeven door 
Schrijverspunt.

Schrijven Online 
selecteerde enkele 

Ultrakorte verhalen  als 
‘De meest opvallende’ in 

hun wekelijkse top 5.

Ema Sindelarova 
(Tsjechië, 1966) 

schrijft niet in haar 
moedertaal (anders zou 

haar moeder het nog 
willen lezen!) Ze begon 
met columns voor een 
vakblad homeopathie, 

daarna korte en 
ultrakorte verhalen, 
waarvan al een paar 

gepubliceerd werden. 
Haar eerste roman ligt 

in de la (bovenste links) 
te wachten op een 

uitgever.

Als architect geeft 
ze het verhaal van 

haar opdrachtgevers 
vorm in een passend 
ontwerp. Als auteur 

kruipt ze in de huid van 
haar personages. Karla 

Ubels (1968) schreef 
het boek Grensgevallen 
(december 2017). Haar 
verhalen zijn beeldend, 

krachtig, met mooie 
functionele flashbacks, 

spanning en humor.

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!
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Samenwerken
‘Kort & Prachtig’ stellen 42 schrijvers zich voor

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Andra Bos (1964) is na 
het volgen van diverse 
schrijfcursussen gaan 
dichten. Sinds enige 

tijd schrijft ze ook korte 
verhalen. Ze vindt 

het leuk om met taal 
en betekenissen te 

spelen. Haar verhalen 
en gedichten zijn 

gelardeerd met humor 
en woordgrapjes, soms 
melancholisch of droef.

Annemarie Snels-Buijk 
(1971) is ruim twintig 

jaar actief als journalist 
en tekstschrijver. Sinds 

2017 heeft ze zich 
toegelegd op fictie. 

Schrijven is haar passie, 
boeken publiceren 

haar droom. Met 
‘Gemis’ in deze bundel 
maakt Annemarie haar 

‘debuut’. 
Momenteel werkt 
ze aan zowel een 

literaire thriller als een 
kinderboek.

Monique de Rooij 
(1961) legt in haar korte 

verhalen het gewone 
leven onder de loep. 
Met oog voor detail 
geeft ze alledaagse 
gebeurtenissen een 

grappige, vertederende 
of ontroerende glans.  

In 2011 verscheen 
bij Boekscout haar 
novelle ‘Engel’. Ze 

publiceert regelmatig 
korte verhalen op 

haar weblog en op de 
FB-pagina UKV van 

Schrijven Online.

Bregje de Laat (1979) 
speelt graag met taal 
en de werkelijkheid. 

Observeren en 
overdenken is voor 
haar als rusten en 

ademen. In zeer korte 
verhalen beschrijft 
ze in korte, soms 

kinderlijke, zinnen waar 
zij zich over verwondert. 

Wanneer ze niet leest 
of schrijft, geeft ze 

lessen Nederlands en 
Levensbeschouwing.

Margo Hulleman, 
1969, begon met het 

schrijven van columns 
c.q. verhalen over de 

muziekvereniging waar 
zij bij speelt voor de 
regionale krant. Dit 

vond zij zo leuk dat het 
zich heeft ontwikkeld in 
het schrijven van korte 
verhalen. Haar verhalen 
zijn te vinden op Sweek, 
WordPress en Facebook. 

Een aantal verhalen is 
door SOL geselecteerd 

als meest opvallend. 

Jolijn van Oers (1985) 
houdt van taal. In 2011 
deed zij voor het eerst 
tekstredactie voor een 

verhalenbundel. Nu 
werkt ze als zelfstandig 

vertaler en tekstschrijver 
vanuit Keulen, haar 

woonplaats. Daar giet ze 
ook haar eigen inhoud 
in creatieve teksten en 

experimenteert met 
blogs en korte verhalen.

Cora van Berendonk 
(1953) werkte in 

zorgorganisaties en 
als supervisor. Nu 

schrijft ze gedichten en 
korte verhalen over de 
rafelrandjes aan geluk, 
liefde en verdriet. Mild, 

ironisch, schrijnend, 
herkenbaar.

SOL plaatste een verhaal 
in Schrijven Magazine 

Plus en selecteerde 
twintig verhalen als 
‘een van de meest 
opvallende van de 

week.’ Ze won een SOL-
poëziewedstrijd.

Marloes Schel (1980) 
schrijft verhalen sinds 

haar kindertijd. Nu is ze 
zelf moeder van twee 
jongens. Het schrijven 

van (ultra)korte 
verhalen is nooit ver 

weg geweest.
Schrijven Online 

selecteerde enkele 
verhalen als meest 
opvallend. Marloes 
schrijft graag over 

het alledaagse leven. 
Haar schrijfstijl wordt 

omschreven als helder, 
beeldend en gevoelig.
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Samenwerken
‘Kort & Prachtig’ stellen 42 schrijvers zich voor

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Lucia Bartels (1970) is 
schrijver en kunstenaar. 

Ze blogt voor diverse 
bedrijven. Lucia heeft 

in diverse bundels 
een plaatsje weten 

te bemachtigen. 
Momenteel werkt ze 

aan haar debuutroman 
‘De oorlog gezien 

door de ogen van een 
schipperskind’. 

Remke Jansen (1964) 
schrijft al haar hele 
leven, maar zit pas 

sinds het voorjaar van 
2018 in een remloze 

schrijftrein. Publicaties: 
55 woordverhaal in de 
gelijknamige bundel 

(deel 3) en een  verhaal 
in ‘Alice’. Is actief op 

Schrijven Online, waar 
verschillende ultrakorte 

verhalen van haar 
hand geselecteerd zijn 

als pubiekswinnaar.’ 
Momenteel werkt ze 

aan zowel langere 
literaire verhalen als aan 

een kinderboek.

Marceline de Waard 
(1964) wilde als kind 

schrijver worden. Deze 
kinderdroom ebt weg 

totdat eind 2016 de 
passie voor het schrijven 

weer aanwakkert. 
Iedere zondagochtend 
publiceert zij een kort 
verhaal op Facebook. 
Een aantal van deze 

verhalen geven 
wij binnenkort uit. 

Momenteel schrijft ze 
ook haar eerste roman: 

‘De thuisreis’.

Paul Bastiaansen 
(1958) plaatst met 

grote regelmaat korte 
verhalen in diverse 

genres in FB-groepen 
als ‘Schrijven Online’, 

‘Korte Verhalen en 
Gedichten’ en ‘Schrijven 

Magazine: Ultrakorte 
Verhalen’.

Hij werkt aan een 
debuutbundel van 
korte, fantastische 

verhalen, die zich het 
best laten plaatsen 

in het genre ‘Magisch 
Realisme’.

Chantal van Aken (1974) 
schrijft voor haar plezier. 

Het liefst poëzie en 
korte verhalen, waarin 
ze een vleugje magie 

niet schuwt.
Ze staat als winnares 

in de bundel 
‘Droomgedichten’. 

Een ander gedicht van 
haar vind je terug in de 
Stadsgedichtenbundel 

2018. 
Haar gedicht ‘Lijster’ was 

genomineerd voor de 
Citer poëzieprijs. 

Greet Tulp (1951) is al 
een aantal jaren actief 
op het schrijfgebied.
Ze heeft een thriller 

op haar naam 
staan en een aantal 
korte verhalen zijn 

opgenomen  in diverse 
verzamelbundels.

Mark de Gooijer 
(1957) (be)schrijft 
zowel fantastische 

realiteit als realistische 
fantasie binnen het 

spectrum ultralang tot 
ultrakort. Uitgeverij 
De Ster gaf een van 

zijn fantasyboeken uit. 
Zijn verhaal Het Laatste 

Sacrament won een 
plaats in de bundel Odi 

et Amo van Godijn.

Willy Huisman (1956) 
volgde een aantal 

workshops creatief 
schrijven bij Annemarie 
van Gelder (auteur van 

o.a. De Ezelsbrug).
Sinds 2015 schrijft 

ze korte verhalen en 
gedichten. 

Publicaties: Kort verhaal 
‘Asiel aanvragen’ 
in de bundel ‘55 

woordenverhalen’ 2016, 
Gedicht: ‘Laatste wil’ in 
literair tijdschrift ‘Alice’ 

2017. 
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Samenwerken
‘Kort & Prachtig’ stellen 42 schrijvers zich voor

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Robert van der Meulen 
Enschede, 1963

•Schrijft gedichten, 
verhalen, korte verhalen 
en zeer korte verhalen
•Levert iedere zaterdag 
99WOORDEN aan voor 

de gelijkgenaamde 
rubriek in de Twentsche 

Courant Tubantia
•Schrijft (lied)teksten en 

muziek
 Is schrijvend en 
spelend lid van 

Theatergezelschap 
Tweeduuster

Is oprichter van de band 
M.I.N.K. (Muziek Is Net 

Kunst)

Anton Pater (64’er) 
heeft doorgaans wel 

wat beters te doen dan 
dat moeizame geschrijf. 

Niks, bijvoorbeeld. Of 
naar de wielerkoers 

kijken, met een Belgisch 
biertje in de hand. 

Daarom is het schrijven 
van ultrakorte verhalen 
voor hem een uitkomst, 
al zal die roman er ooit 

wel eens uitgeperst 
worden.

Mechtilde Meijer (1956) 
was medeauteur en 

voerde de eindredactie 
over een aantal 

dorpshistorische 
boeken. In 2014 

voltooide ze een lijvige 
familiekroniek. 

Tegenwoordig schrijft 
ze korte verhalen 
binnen een aantal 

schrijfgroepen en neemt 
ze succesvol deel aan 

schrijfwedstrijden. 
Haar Amsterdamse 
en Brabantse roots 

zorgen voor humor en 
gemoedelijkheid in haar 

verhalen.

Lennie de Man (1956) 
houdt van lezen en het 
schrijven van gedichten 

en verhalen. 
Sinds kort neemt zij deel 

aan schrijfwedstrijden 
en andere uitdagingen 

op schrijfgebied. 
Zij heeft de laatste 

jaren al diverse 
boeken geredigeerd 

en schrijvers als coach 
terzijde gestaan. 

Bij deze bundel was zij 
als schrijver en als (eind)

redacteur betrokken.

Nancy Bastiaans, na 
jarenlang beroepsmatig 
schrijven van juridische  

en beleidsstukken, 
herontdekte haar 
creatieve pen. In 
een jaar tijd werd 

zij meerdere malen 
verkozen tot een van 
de beste ultrakorte 
verhalenschrijvers. 

Voldoende aansporing 
om te gaan doen wat zij 
het liefst wil, een roman 

tot leven brengen.

Jan P. Meijers, 1966, won 
onder andere de Elly 

Blom Poëziewedstrijd 
en Heel Nederland 

Schrijft (2017). 
M.BOOX publiceerde 

zijn roman ‘Weg zonder 
bestemming’ (2016); 
aquaZZ publiceerde 
‘Ladders van schuim’ 

(2018), waarover Biblion 
schreef: “Een uiterst 

sympathiek boek over 
het opgroeien van een 
jongeman, de liefde en 
ook het liefdesverdriet.’”

Gijs Smit (1966) is 
software-ontwikkelaar. 
Sinds 2014 schrijft hij 
(ultra)korte verhalen 

en gedichten. Met een 
collectie van 24 korte 
verhalen heeft hij de 

Sweekstars 2017 tweede 
prijs gewonnen. Zijn 
gedicht ‘Ontmoeting 
(bis)’ is opgenomen 

in ‘Goudlicht en 
avondschijn’. De 100 

beste gedichten 
uit de Turing 

Gedichtenwedstrijd 
2017.

Theo Stepper (1973) 
is een Rotterdammer 
met een passie voor 
schrijven en muziek. 

Dat beide samengaan, 
bewijst hij door voor 
Muzine recensies te 
schrijven. Voor het 

blog This schreef hij 
ultrakorte columns van 

exact 140 woorden. 
Tegenwoordig beperkt 

hij zich vooral tot 
ultrakorte verhalen.
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Samenwerken
‘Kort & Prachtig’ stellen 42 schrijvers zich voor

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Ria Streng (1949) viel 
net buiten de prijzen bij 
een gedichtenwedstrijd. 
Ze heeft haar gedichten 

mogen voordragen in 
Sociëteit De Burcht in 

Leiden.
Diverse verhaaltjes 

maakte zij voor 
clubbladen.

Ria heeft meegedaan 
aan het boekje ‘Dat 

geloof je niet’.
Momenteel werkt zij 

aan een bundeltje 
kinderverhalen in 

Nederlands en Italiaans.

Willem Olierook  (1950 )
Hij heeft twee 

gedichtenbundels op 
zijn naam staan en was 
medeschrijver aan vijf 

musicals. 

Miriam Dubbeldam-
Druijff (1977) heeft 2 

boeken in eigen beheer 
op haar naam staan 
en in oktober kwam 
‘Onbeperkt gelukkig 
met een beperking’  
uit bij Droomvallei 

Uitgeverij.
Schrijven is haar lust en 

haar leven. 
Een dag niet geschreven 
is een  dag niet geleefd. 

Zoals Mili van Veegh 
haar pen in vitriool en 

mededogen doopt, 
wandelt zij schoppend 
en troostend door het 
leven. Uit wat zij ziet, 
hoort en voelt is de 

noodzaak geboren te 
schrijven. Met haar 
rauwe schrijfstem 

schuurt zij langs de rand 
van absurdisme. Duivels 
tovert zij met woorden 

en schuwt het gevoelige 
niet. Laat je betoveren 
door haar verhalen en 
vind het onzichtbare.

Debuteerde in 2017 met 
‘Jitzak’. Nog dit jaar staat 
haar Congo-roman op 

de agenda.

Nel Goudriaan 
(1950) schrijft sinds 
2014 online (ultra)
korte verhalen en 

gedichten. Publicaties 
in o.a. Alice (katern 

Schrijven Magazine) 
en enkele verhalen- 
en dichtbundels. Ze 
won diverse prijzen 

o.a. eerste prijs 
Dialogenwedstrijd 

(2014) en eerste prijs 
Fusie-Poëziewedstrijd 

(2017).
Ze weet in weinig 

woorden haar lezers te 
raken.

‘Zoveel fantasie, doe 
daar wat mee,’  kreeg  

Hélène Willems (1967) 
constant van haar 

gezin te horen.  Twee 
jaar geleden besloot 
ze te gaan schrijven.  

Publicaties  van  diverse  
ultrakorte verhalen 

en een historisch 
fictieverhaal zijn 

het gevolg. In 2019 
wordt haar eerste 

science fiction verhaal 
gepubliceerd.

En ...
Berry Runderkamp

Ruud Minnee

Corine Binnekamp 
(1969) is een 
dagdromer. 

Samen met een vriend 
heeft ze een boek met 

zes korte verhalen 
geschreven, gebaseerd 
op muziekstukken voor 

gitaar. 
In de bundel Odi 
et Amo staat haar 
verhaal Brandend. 

Uit het juryrapport: 
“prachtig taalgebruik. 

Vakmanschap en 
afgunst zijn knap 

neergezet tegen de 
achtergrond van 

religieuze onrust.”

Stella Mantel, 1952, 
heeft zich een jaar 

geleden in het diepe 
gegooid en is begonnen 

met schrijven. Zij had 
voor die tijd nooit iets 
geschreven, althans 

geen verhalen. Ze had 
altijd wel veel gelezen. 

Ze vindt het een eer om 
hier tussen al die andere 
geweldige verhaaltjes te 

mogen staan! 
 



AmbiFlits10

Jouw Verhaal?
De diepte 

Terrence Lauerhohn

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Mijn vingers zijn verkrampt, gebogen. Ik zet mijn nagels in het gesteente achter me. Ze haken vast in 
de gleufjes eeuwenoude mortel. Ik troost me met futiele hoop; een erger schrikbeeld dan dit onderga 
ik zelden.

Zij buigt voorover, turend in de diepte, haar handen losjes aan de balustrade. Haar heupen leunen 
tegen het hekwerk, daarboven raakt haar kleding lucht. 

Ik sta tegen een muur, zo ver mogelijk van de afgrond. De stenen van de muur waartegen ik mijzelf 
plat probeer te drukken, schuren de stof van mijn T-shirt en ze schuren mijn ruggengraat. De muur, 
de vaste grond onder mijn voeten, mijn vastgehaakte nagels, ze bieden mij geen veilig gevoel. Zij is 
echter in groter gevaar. Dat zegt een tergende stem in me.

‘Schatje, wil je een stapje terugdoen?’ vraag ik haar.
Zij kijkt om, een glimlach siert haar lieve gezicht. Eén hand laat ze los, om te zwaaien.
‘Het is zo’n mooi uitzicht. Kom,’ zegt ze met stralende ogen. ‘Dit zou een goeie plek zijn om te 

bungeejumpen.’
Ik druk mezelf platter tegen de muur. ‘Vroeger smeten ze hier ter dood veroordeelden naar 

beneden.’
Zij schudt lachend haar hoofd, draait weer naar het uitzicht. 
Mijn tenen kriebelen, en mijn kruin. Bij de balustrade zit een diepe scheur, in de lengte van de weg. 

Zij zegt iets. Ik geloof dat ik zojuist ook iets hoorde kraken.
‘Liefje, kom alsjeblieft naar me toe,’ zeg ik, verder machteloos dankzij mijn ongerijmde angst.
Zij leunt verder voorover. De balustrade verbuigt iets.
Voorzichtig laat ik de muur los. Voorzichtiger waag ik een stap naar haar toe. Meteen mis ik 

het massieve gesteente achter me verschrikkelijk. ‘Ga je mee? Verderop kunnen we de beter 
gerestaureerde ridderzaal bekijken.’ Stil vervloek ik het achterstallige onderhoud van de weg, dat 
tekenend is voor dit soort landen.

Het zweet parelt van mijn voorhoofd. De bovenkant van haar lichaam hangt nu als het ware boven 
de afgrond. Aan een tweede stap willen mijn benen niet meewerken.

‘Kom, liefje.’ Op de helft van het woord kom vervormt mijn stem zich, tot een fijngeknepen 
piepstem. Ik slik en probeer het nog eens, met een schor effect.

Ik zet een stap terug, terug tegen de muur. Daar durf ik pas weer dieper adem te halen.
Zij schuifelt dichter naar de balustrade. Een steentje rolt tussen haar voeten door, gehoorzamend 

aan de zwaartekracht. Het rolt over de rand en zoeft geruisloos de voor mij onzichtbare diepte in.
‘Ik loop door,’ zeg ik en doe wat ik zei. Deze keer vervloek ik mezelf en vraag me af waarom ik in 

hemelsnaam niet meer dan de voorkant van de brochure heb bekeken en gelezen, zodat ik erachter 
kwam hoe hoog deze ruïne zich bevond, voordat ik haar voorstelde hiernaartoe te gaan.

Gelukkig zegt ze dat ze genoeg heeft gezien. Ik hoor haar voetstappen achter me.
Ik stap steviger door, zij volgt sneller.
We komen hand in hand aan bij een middeleeuwse brug waar zelfs een klein model auto niet 

overheen zou kunnen, en wat een levenslustige chauffeur niet zou wagen. Ernaast staat een bordje in 
het Engels en in de vreemde taal van dit land: “Deze brug wordt in 2021 in zijn oude glorie hersteld,” 
met een dankwoord aan de geldschieter voor dit project. Aan de overkant zie ik een bord dat de weg 
naar de ridderzaal aanwijst. Wat er onder de brug te zien is vermijd ik op mijn netvlies te krijgen. 

‘We gaan terug naar het hotel,’ zeg ik tegen haar.

***


