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‘B

ijziend brein met twee linkerhanden zoekt
superhandige assistentie.’

Het bericht staat plots op het computerscherm van
Jules. Wat moet dat betekenen? Hij snapt er absoluut
niks van, maar het intrigeert hem wel.
Hij dubbelklikt erop. Niet erg voorzichtig.
Een dialoogvenster verschijnt. Hij zou zo onnoemelijk
graag antwoorden. Maar Jules is niet zo goed met
woorden. Vroeger schreef hij van rechts naar links. Nu
schrijft hij sommige letters nog altijd in spiegelbeeld.

Op school heeft hij daar heel wat problemen mee.
En ook met cijfers is hij niet zo bedreven. Maar geef
hem een winkelhaak, een passer, metalen buizen, en
hij wordt geniaal. Zijn talent zit niet in zijn hoofd,
maar in zijn handen.
Even denkt hij na. Dan schrijft hij: ‘Linkrhand nachelt
terweil regterhond schroefd.’*
Hij wacht op een antwoord. Maar er komt niks.
Blijkbaar is dat ‘bijziend brein’ met wat anders bezig.
* Linkerhand nagelt terwijl rechterhand schroeft.
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Dan gaat hij naar zijn lievelingsplekje: de werkplaats
van zijn vader. Daar zit hij in het weekend heel vaak.
Hij is er in de weer met ijzer en machines. Hij is pas
veertien, maar niemand is zo handig met werktuigen
als hij: boormachine, slijpschijf, lasapparaat …
Vorige zomer hebben ze op het dorpsplein zijn eerste
kunstwerk geïnstalleerd: een fontein. Een ingenieus
systeem van tandwielen brengt het water naar
boven. Het wordt opgevangen in een bol. Als die vol
is, klatert het water naar beneden. Het komt terecht
in een metalen kom. En dan zetten de tandwielen zich
opnieuw in beweging. Op de dag van de inhuldiging
was hij heel trots. Voor de eerste keer voelde hij zich
belangrijk.
’s Middags haast Jules zich naar zijn computer.
Er knippert een nieuwe boodschap.
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‘Ambidextere assistentie, dat heb ik nodig. Afspraak
woensdag om twee uur bij de fontein.’
Jules lacht. ‘Oké!’�antwoordt hij. Dan duikt hij in
het woordenboek. Ambidexter: iemand die zich even
vaardig van de linker- als van de rechterhand weet te
bedienen. Dat is helemaal op hem van toepassing.
Woensdagmiddag om twee uur gaat Jules aan de voet
van de fontein zitten. Hij wacht tot zijn anonieme
afspraak opdaagt. Plots hoort hij achter zich iets
bewegen. Twee zachte en fijne handen bedekken zijn
ogen. Hij schrikt op, maar blijft zitten.
Meisjeshanden.
Zeker een bewonderaarster, als ze hier met me
afspreekt, denkt hij.
Op dat moment zijn het geen cijfers en letters die in
zijn hoofd tegen elkaar botsen, maar gevoelens.
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‘Jules, beloof me dat je naar me luistert tot ik
helemaal uitgesproken ben’, zegt het meisje.
Hij herkent de stem en meteen wordt hij boos. Hij
veert overeind en kijkt haar aan.
‘Saartje! Ik had het kunnen weten.’
Ze begint te praten. Hij luistert niet. Er schieten weer
beelden door zijn hoofd. Hij dacht dat hij die had
uitgewist, maar nee, ze zijn er nog altijd.
Hij ziet Saartje en zichzelf in de kleuterschool. Ze
houden elkaars hand vast. Ze worden ‘onafscheidelijk’
genoemd. Zij lacht, hij ook.
Daarna zitten ze in het eerste leerjaar naast elkaar.
Zij leert ongelooflijk snel. Daar krijgt ze felicitaties
voor. En ze kan al lezen.
Drie maanden later zit ze in het tweede leerjaar. Hij
blijft in het eerste. Hij krijgt nooit felicitaties. Hij vindt
het behoorlijk rot.
Ze zijn zes jaar. Ze zijn niet langer onafscheidelijk.
Ze zien elkaar nog nauwelijks staan. Ze hebben niks
gemeenschappelijks meer. De vriendschap lijkt
helemaal weg.
Vandaag, op haar veertiende, zit Saartje in het laatste
jaar van het middelbaar. Haar hoofd zit vol met cijfers,
ingewikkelde wiskundige formules. Ze spreekt vijf
talen en gebruikt moeilijke woorden die geen andere
jongere uitspreekt, zoals ‘ambidexter’. Ze verslindt
romans, gedichtenbundels, boeken over wetenschap
en informatica. Ze is een kei in fysica en scheikunde.
Eigenlijk blinkt ze uit in alles. Behalve misschien in
sport … en in de kunst om vrienden te maken.
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Jules heeft echt geen zin om met haar te praten.
Door zijn droombeelden heen hoort hij haar zeggen:
‘Ben je het met me eens?’
‘Eens waarmee?’ antwoordt hij zonder na te denken.
‘Om me te helpen met dit project. Jij hebt echt talent
en ik ben een echte kluns als ik iets met mijn handen
wil maken. Ik heb je talent nodig, Jules.’
Dit is de omgekeerde wereld, denkt hij.
‘Sorry hoor, maar ik heb je niet helemaal begrepen.
Waarover gaat dat project van je?’
‘Ervoor zorgen dat onze buurt zelf voor de energie
zorgt die ze nodig heeft. Dan hebben we geen olie
meer nodig. We kunnen het water van de beek
gebruiken, maar de stroming is niet krachtig genoeg.
Maar met tandwielen zoals die van jouw fontein en …’
Ze praat steeds sneller.
Jules verliest de draad. Maar dan zegt ze:
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‘Samen kunnen we dat waarmaken.’
Jules lacht. Hoe kan hij Saartje vertellen hoe gelukkig
hij zich voelt? Hij weet niet of dit project uitvoerbaar
is. Er is zeker tijd voor nodig en geld … en vergunningen …
Maar hij zegt ‘ja’. Want hij voelt opnieuw de vriendschap die hij ook voelde toen ze vijf jaar waren.
Dus zegt hij:
‘Wil je dan eerst mijn computer beveiligen? Er spookt
een bijziend brein in rond en ik ben zo onvoorzichtig
geweest te antwoorden.
‘Dat is nu net iets wat je nooit mag doen’, zegt ze met
een klaterende lach.
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