Daar zijn we allemaal best goed in geworvoor geluiden, want ik hoorde ze zelf niet,
den: ik, mijn vader en moeder, Via. O nee,
maar Via hoorde ze wel en begon zomaar
dat neem ik terug: Via is er helemaal niet
tegen die kinderen te schreeuwen. Zo is ze.
zo goed in.
Ik ben niet zo.
Ze kan heel pissig worden als mensen bot
Via ziet me niet als een gewoon kind. Ze
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doen. Zoals die keer opzaterdag
de speelplaats,
zegt van wel, maar als ik gewoon was zou
toen een stel grotere kinderen geluiden
ze niet zo vaak vinden dat ze me moet be-
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niet zie wat voor gezicht mensen trekken.
Daar zijn we allemaal best goed in geworden: ik, mijn vader en moeder, Via. O nee,
dat neem ik terug: Via is er helemaal niet
zo goed in.
Ze kan heel pissig worden als mensen bot
doen. Zoals die keer op de speelplaats,
toen een stel grotere kinderen geluiden

niet als een gewoon kind. Die vinden me
buitengewoon. Ik denk dat ik de enige persoon op de wereld ben die weet hoe gewoon ik ben.
Ik heet August, trouwens. Ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt,
ik weet bijna zeker dat het erger is.
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Ik heb nooit op een echte school gezeten,
dus ik ben zo ongeveer verlamd van angst.
Mensen denken dat ik niet naar school ga
door hoe ik eruitzie, maar dat is het niet.
Het komt door alle operaties die ik heb
gehad. Zevenentwintig, sinds ik geboren
ben.
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David Oosterloo

David Oosterloo (25) uit Terneuzen heef zeven
gezwellen op zijn lichaam, verkromming van de rug,
hangende oogleden, leerproblemen en hyperventilatie.

avid Oosterloo
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