
 

  



De toversloot 

Wij waren kampioen slootjespringen van Dantumadiel en omstreken. Charlie Dark en Ángel Flores. Alle 

sloten uit de wijde omgeving waren we de baas.  

Op een mooie lentedag stonden we in een weiland voor een brede geul met water. Het water was zo 

donker als we nog nooit in ons leven hadden gezien. 

“Deze sloot was hier gisteren nog niet”, riep je verbaasd uit. 

“Zou iemand de geul vannacht gegraven hebben? “Is dat mogelijk?” vroeg ik, “maar waarom?” 

Dat was vreemd: de zon werd niet in het wateroppervlak weerspiegeld. De raadselachtige sloot leek mij uit 

te dagen. Een stem vanuit het duister zei: “Spring over mij heen als je durft!” Dat liet ik niet op me zitten. 

Ik nam een lange aanloop, hield mijn adem in en sprong! Ik leek de overkant te halen. Maar… wat was 

dat? Tijdens de sprong voelde ik hoe een vreemde kracht aan mij trok. Alsof ik door tientallen onzichtbare 

handen werd vastgepakt. Voor ik wist wat er gebeurde werd ik door een draaikolk de diepte in gezogen. 

Uren leek het te duren voordat ik met een harde dreun op de bodem terecht kwam.  

Au! Dat kwam hard aan. Waar was ik? Zo ver als ik kon zien was schemer en duisternis. Een zwak 

lichtschijnsel waarvan ik de herkomst niet kon achterhalen bescheen een mistroostig landschap. Een klein 

naakt figuurtje rende naar mij toe. Jij was het, Charlie! Ook jij was gesprongen. 

“Ángel!”, riep je, “je hebt geen kleren aan!” 

Nu zag ik ook dat mijn eigen kleren verdwenen waren. Opgeslokt door de draaikolk. Aarzelend liepen we 

verder.  

Na enige tijd kwamen we bij de rand van een bos. Daar zagen we een reusachtige uil zitten op een tak van 

een knoestige eik. Zijn veren waren zo donker dat ze bijna zwart leken. “Meneer uil, weet u waar we zijn 

en hoe we weer boven komen?” vroeg ik. De uil keek ons doordringend aan. Hij knipperde een paar keer 

met zijn grote amberkleurige ogen en sprak: 

“Dat zijn twee vragen in één zin.”  

Hij leek even na te denken en vervolgde toen:  

”Jullie hadden nooit in die sloot mogen springen, ongelukkigen. Het is geen echte sloot. Het is de poort 

naar de onderwereld, vermomd als droombeeld. Soms verschijnt hij ergens op een plek in de bovenwereld 

om daarna weer te verdwijnen. Als een kameleon verandert de poort van gedaante en past zich aan de 

omgeving aan. Hij kan op een sloot lijken, maar ook op een spiegel, of op een zwembad. En wee degene 

die door de poort naar binnen gaat! Ik hoop dat jullie een goed geweten hebben, anders keren jullie nooit 

meer terug en zijn jullie gedoemd hier te blijven.” 

Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Daarna begon jij ook te huilen. Tranen met tuiten. We rilden 

bovendien van de kou. De uil kreeg medelijden en zei: 

“Ik kan wel een paar veren missen uit mijn tooi. Ik roep de vogels van de onderwereld bijeen en vraag hen 

of ze wat van hun veren willen verzamelen.”  

Hij richtte zich op en riep: “Oehoe!”  

De spookachtige roep ging door merg en been. Even was het doodstil. Toen hoorden we het geluid van 

wiekslagen. We keken omhoog naar de onderaardse hemel en zagen een kleurrijke schare vogels van 

diverse pluimage. De vogels landden in een grote kring om ons heen. Allen volgden het voorbeeld van de 

uil. Hij was hun leider, dat was duidelijk te zien. De parelhoen schonk donkere met wit bespikkelde veren. 

De gehoornde tragopan, beeldschoon in zijn vlammende uitdossing, pikte een paar prachtige goud met 

karmozijnen veren uit zijn vederdek. De stinkvogel maakte zijn opwachting. We deinsden onwillekeurig 

terug. De vogel keek ons geamuseerd aan met zijn rode kraaloogjes en schudde met zijn felgele 

punksprieten. “Ik stink uit mijn snavel, maar mijn veren zijn reukloos.” stelde hij ons gerust.  

Op een kleine afstand van de kring zagen we de pauw staan. Hij glansde in het schemerlicht. Langzaam 

stapte het dier naar voren terwijl de anderen plaats voor hem maakten. Hij bleef vlak voor ons staan. 

Iedereen hield de adem in. Toen alle ogen op het majestueuze dier gericht waren, spreidde hij zijn ruisende 



waaier aan blauwgroene pluimen. We waren lichtelijk geïntimideerd door zulk machtsvertoon en wisten 

niet wat we moesten doen. 

“Uiterst links en uiterst rechts!”, kraste de pauw. ”Voorzichtig, en voor elk van jullie beiden niet meer dan 

één staartveer!”  

Zo verzamelden we genoeg veren om er een bont gekleurd broekje en vestje van te weven die ons als 

gegoten zaten. We draaiden ons om en bewonderden elkaars verenkleed. 

“Denk er om”, zei de uil, “alleen als je zuiver bent van geest mag je dit onderaardse rijk verlaten!”  

“Maar”, vroeg ik, “hoe weten we nu of we zuiver zijn van geest?” 

De uil was echter al weggevlogen met een langgerekt “ooooehooooe!” alle andere vogels met zich 

meenemend. We waren weer alleen. Kwamen we ooit nog thuis? Even voelden we ons heel erg bedroefd. 

Toen vermanden we ons. Voor onze voeten liep een kronkelpad tussen de bomen van het donkere bos 

door. Wie weet leidde deze weg wel naar de bovenwereld? 

  



Bovendien had ik voortaan vleugels 

 

“Salut mon garçon, ik had niet verwacht dat je terug zou komen!” zei hij verrast.  

Ik zag dat hij niet alleen was en maakte aanstalten om weer weg te gaan.  

“No, stay!” zei hij en hij keek me aan met zachte smekende ogen. Hij maakte een wijds uitnodigend gebaar 

en ik liep naar binnen.  

“Dit is Clarissa”, zei hij. “Ze speelt met mij samen in een orkest en we hebben net gerepeteerd.”  

Ze zoenden elkaar vriendschappelijk bij het afscheid.  

“Hoe is het nu met je?“, vroeg hij toen Clarissa was vertrokken.  

Ik voelde me ongemakkelijk.  

“How young you are”, verzuchtte hij.  

Wat deed ik hier? Ik wilde hier tegelijk wel en niet zijn.  

“Je veux célébrer votre retour”, riep hij terwijl hij naar de ijskast liep.  

Hij haalde een fles champagne tevoorschijn. Behoedzaam opende hij de fles en schonk twee glazen in.  

“Cheers, à vous!”  

Ik wilde mijn glas kapot slaan en het gebroken glas keihard in zijn gezicht drukken. Omdat hij zo lief voor 

me was. Omdat hij wist dat ik een hoer was en ik die wetenschap niet ongedaan kon maken. In plaats 

daarvan beantwoordde ik zijn tongzoen en we kusten zo lang dat ik bijna buiten adem was. Ik zag de 

honger in zijn ogen en walgde van dit moment. Ik walgde van mezelf. Ik walgde van deze hele situatie. 

Konden we niet alles opnieuw doen?  

Ik trok mijn shirt uit.  

“Un ange, je le savais!”, fluisterde hij.  

Hij streelde mijn engelenvleugels.  
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