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Voorwoord
Dit hier is een kennismaking.
De verhalen in deze bundel zijn een kennismaking
met mijn verhalen, mijn schrijfstijl, mijn thema’s,
mijn obsessies, de gedachten die me ’s nachts
wakker houden. Het eerste verhaal “Isabelle” is nog
niet eerder gepubliceerd en geïnspireerd op een
gedicht (en gedeeltelijk het leven) van Edgar Allen
Poe. Het tweede verhaal, “De schrijversstoel” is
twee keer verschenen. De eerste versie is verschenen
in de verhalenbundel “Een blijvend souvenir”. Een
vernieuwde versie is verschenen in het tijdschrift
Fantastische Vertellingen. Het derde verhaal was
eigenlijk bedoeld voor mijn bundel “Een
bloedovergoten dageraad”, die qua thema en stijl
er net niet in paste, dus heb ik het ook bij
Fantastische Vertellingen (waar het thuis hoorde)
gepubliceerd. Het vierde verhaal “In de
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achteruitkijkspiegel” komt uit mijn bundel Zwarte
muren, die door recensenten uitermate goed is
ontvangen. (Voor ongecensureerde recensies verwijs
ik naar mijn webpagina.) Mijn vijfde en tevens
laatste verhaal, “Moordplekken”, komt uit “Een
bloedovergoten dageraad” die in september
gepubliceerd zal worden.
Ik sluit deze bundel of anthologie af met twee
hoofdstukken van mijn novelle “De kerstboom”.
Dit is geen griezel. Het is ook geen magisch
realisme. Ik noem het kortweg een “kerstverhaal met
een twist”.
Natuurlijk hoop ik dat deze verhalen u inspireren
mijn boeken te kopen. Ik hoop nog meer echter dat
ze u wakker houden en dat je ’s nachts, na het lezen,
anders naar een kerstboom, een kerk, een stoel of
een achteruitkijkspiegel kijkt. Want soms zijn de
dingen niet zoals ze lijken. Soms bestaat er een
wereld achter een wereld. Ja, soms zijn dingen
onzichtbaar.
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Ik hoop dat je het voelt. Ik hoop, afhankelijk van
waar je bent – in een stoel of in een bed – dat je de
nagels hoort krassen, dat jij in je ooghoek iets ziet
verschijnen. Iets wat er niet behoort te zijn.
Want het is er. Ik weet het. Het houdt me ’s
nachts wakker…
Anthonie Holslag
Augustus 2014, Amsterdam
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Isabelle
Ik wil dat je naar me kijkt. Ik wil dat je heel goed je
ogen openhoudt en naar me kijkt; dat jij jezelf
weerspiegeld ziet in mijn oogwit, maar nog meer
dan dat, in de uitdrukking van mijn gezicht, in de
lijnen op mijn huid, in de kronkels op mijn
voorhoofd die de laatste jaren dieper zijn geworden.
Want we hebben een verleden met ons tweeën. Een
verleden dat in onze gezichten staat gebrand. Ik heb
ooit geprobeerd je schoonheid in een gedicht vast te
leggen, om je breekbaarheid aan de wereld te tonen,
maar net zoals alle gedichten en alle verhalen
schieten woorden uiteindelijk tekort.
Woorden zien je mooie zwarte haren niet. Zien
niet de bruine ogen waarmee je me nu – met wat,
angst? – aanstaart. Ze zien niet de handen die je
altijd op je schoot hebt gevouwen, maar die nu
proberen de touwen die om je polsen zitten los te
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peuteren. Ze zien niet hoe je me smeekt en hoe je
mooie ronde lippen klanken vormen die ik nog nooit
van je heb gehoord: “Alstublieft, laat me gaan.”
Woorden kunnen niets zien, dat is hun
beperking, ze kunnen slechts weergeven, en wat ze
wel laten zien, zijn slechts vage schimmen die in de
hoofden van de lezers opdoemen. Ze zien jou niet
zoals ik jou zie. Vroom. Mooi. Ontastbaar. Een
sneeuwwitje met een lelieblanke huid, dat eigenlijk
niet in de werkelijke wereld thuishoort.
Daarom noemde ik mijn gedicht, waarin ik je
naam noemde, ook Sprookjesland. En probeerde ik
met woorden – een onmogelijke opgave, ik weet het
– het kippenvel op je huid te betasten, het zweet van
je lichaam af te likken, je te proeven zoals niemand
anders hiervoor heeft gedaan. Het is zowel een
sprookjesachtig als een sensueel gedicht, en als je
het goed leest, heel goed leest, zijn er al de eerste
tekenen van ontbinding, de voorschaduwen van de
Dood en het verval.
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Maar niemand leest verhalen nog. Of tenminste,
niet meer op de wijze waarop ze dienen te worden
gelezen. Als onbeschreven beschrijvingen, waarbij
wat niet wordt gezegd net zo belangrijk is, zo niet
belangrijker, als wat wel wordt gezegd. Echte
verhalen lees je tussen de regels door.
Dat begrepen ze niet. De criticasters. Net zoals
jij het niet begreep. Want ik zag de denkrimpel op je
voorhoofd, toen ik je mijn gedicht voor het eerst gaf.
Je hield het in die tengere vingers die ik eigenlijk in
mijn mond wilde nemen, je lippen volgden de
zinnen en de woorden en toen verscheen plotseling
die denkrimpel op je hoofd.
“Waar gaat dit over?” vroeg je, terwijl je het
papier aan me teruggaf.
“Het gaat over jou,” was het enige dat ik wist uit
te brengen.
Je was er niet van gediend, dat zag ik. Ik nam
toen overigens terecht aan dat je al vele aanbidders
had en dat je niet op een nieuwe aanbidder zat te
wachten. Vooral niet zo’n aanbidder als mij, die zijn
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schrale loon verdient met sporadische publicaties en
die zijn heil vaak in gokhuizen of opiumhuizen
zoekt.
Ik weet wat ze over mij zeggen, Isabelle, en ik
kan ze geen ongelijk geven. Terwijl jouw adem het
zwaarste object kan verlichten, is mijn aanwezigheid
vaak broos. Ik stond de allereerste keer toen ik je
zag in de hoek op en neer te huppelen, met in mijn
inktbevlekte hand de laatste pagina’s van een vers
geschreven verhaal. Ik was enthousiast en energiek
die avond, omdat ik het verhaal wist af te ronden en
niet kon wachten om het voor te dragen en aan onze
gezamenlijke vriend te geven die, zoals je weet, een
grote naam is in het uitgeven. De vroege avond leek
zwanger met beloftes. Ik hoorde de bijen zoemen,
toen je daar, in je witte japon, door de deuropening
gleed. Onze gezamenlijke vriend stelde ons voor.
Hij was complimenteus door me “het nieuwste
opkomende talent” te noemen, maar ik zag hoe je
fronste toen ik je mijn met inktbevlekte hand
aanbood.
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“Ik heb vandaag gewerkt,” zei ik om mezelf te
verontschuldigen.
Je knikte, maar raakte mijn hand niet aan.
Dat was het begin. Ons begin. Ik zat die avond
drie rijen van je verwijderd en observeerde je en
keek je, zodra jij je omdraaide, direct aan.
Was het slechts een illusie van mijn kant, Isabel,
of zag ik een ondeugende glimlach om je lippen?
Vond je mijn aandacht misschien heimelijk ook niet
leuk?
Toen het mijn beurt was om voor te dragen,
beklom ik het podium, een monster an sich en las
mijn verhaal voor. Ik weet nog hoe er een zucht
door de menigte ging toen ik bij het expliciete deel
van mijn verhaal kwam en hoe jij, en ook onze
gezamenlijke vriend, een hand voor jullie monden
sloegen.
Ook hier moest er tussen de regels worden
gelezen. Ook hier ging het niet om de woorden,
maar om de schaduwen achter de woorden. De
betekenis die in de donkerste hoek van onze geesten
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ligt besloten. Want daar schrijf ik over. Daar gaat
het om. Ik had het uiteraard over de
neerslachtigheid, de droefheid, of misschien wel de
verslaving aan opium, maar beeldde dit uit in het
geestelijke verval van mijn hoofdpersonage en nog
meer, letterlijk, in het verval van zijn huis.
Zie je, ik wist terwijl ik daar op het monsterlijke
podium stond, en de bijen om me heen hoorde
zoemden, dat je het verhaal op verschillende
manieren kon interpreteren en dat het verval niet
alleen door opium kon worden veroorzaakt, maar
ook door schoonheid. Absolute en kwetsbare
schoonheid. Daarom keek ik je ook na het lezen
strak aan. Ik liep van het podium af, ontving het
sporadisch geklap dat hier en daar opsteeg, en wist
en zag, dat de menigte het niet had begrepen; dat
schoonheid en opium met elkaar waren verweven,
dat ze als het ware een en hetzelfde waren. Dat er
geen onderscheid tussen beide bestond.
Vanaf die avond noemde ik je voor mezelf,
melodramatisch zoals dichters dienen te zijn: “de
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opium van mijn ziel”. Dit deed ik alleen voor de
spiegel of als ik je in gezamenlijke gelegenheden
van een afstand zag.
Ik zag hoe de jongemannen als hongerige bijen
om je heen cirkelden en hoe jij ze zo nu een dan een
hand of een kruimel gaf.
Zal ik je iets verklappen? Ik ben sinds die avond
niet meer in een opiumhuis geweest. Jou observeren
was meer dan genoeg. Ik zag al die mannen voor je
strijden en ik stond net zoals mijn woorden slechts
in een schaduw of in een hoek.
Nou niet huilen, Isabel. Niet nu. Tranen kunnen
je blik vertroebelen en het is belangrijk dat je kijkt,
dat je naar mijn ogen blijft kijken. Want ik ben nu
uit de schaduw gestapt en ik wil dat je mijn gezicht
goed ziet.
Dat is de reden waarom ik je oogleden heb
vastgeplakt en waarom ik je kin en handen aan de
stoel heb gebonden. Ik weet dat je weg wilt. Ik weet
dat je het liefst uit deze kamer wilt vluchten. Ik weet
dat je ook continu naar het mes op mijn schoot kijkt.
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Maar niets van dit alles is belangrijk. Wat
belangrijk is, zijn de woorden die ik je nu vertel.
Het is belangrijk hoe ik probeer uit te leggen hoe
schoonheid je verslaafd kan maken, en dan bedoel ik
verslaafd in de meest letterlijk zin.
Want dat leerde ik door de jaren, toen ik je
observeerde en altijd in een hoek en op een afstand
bleef staan. Dat ik een slaaf was. Misschien de
grootste en drukste bij die om je heen zoemde. Die
je beschermde wanneer dit nodig was. Jij wist dit
uiteraard niet. Je ging naar je feestjes en
bijeenkomsten en keek me slechts zo nu en dan
wantrouwend aan. Jij wist niet dat ik zo een man,
die jij een kruimel gaf, vaak volgde en hem op niet
mis te verstane wijze liet weten dat hij jou niet
hebben mocht. Soms haalde ik mijn mes uit mijn
schede. Andere keren legde ik het lemmet, vaak nog
glinsterend, op zijn keel. Viel je het dan niet op dat
je aanbidders één voor één wegvielen; dat de cirkel
van aandacht steeds kleiner en kleiner werd?
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Ik weet dat het op moet zijn gevallen, want ik
herinner me de paniek in je ogen, toen je op een
feestje niemand meer zag. Vrouwelijke schoonheid
is vergankelijke schoonheid. Dat hoef ik jou niet te
vertellen, dat weet een vrouw beter dan een man.
Een vrouw is zich natuurlijk bewust van de interne
klok die het leven met zich meeneemt. Je gezicht
werd haast panisch, toen je geen aanbidders meer
zag.
Dat was het moment dat ik uit de schaduw stapte
en je mijn gedicht gaf.
“Wat moet ik hiermee?” zei je, terwijl je het
volgeschreven papier opnieuw naar me reikte.
“Doe er mee,” antwoordde ik, “wat je voldoende
acht.”
Je moest lachen, verschrikkelijk lachen.
Schreeuwerig lachen. Je verfrommelde het papiertje
en gooide het in de fontein.
“Dat doe ik er mee,” zei je, terwijl jij je, in je
witte japon omdraaide, en de tuin uitstoof.
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Ik zag de inkt van mijn woorden en letters nog
net tranen, voordat ze in het water oplosten en er
slechts blauwe strepen op het papier achterbleven.
Ik moest aan het huis denken. Aan Usher. Aan
het personage dat alles om zich heen zag instorten,
maar desondanks in het huis bleef zitten; omdat het
huis en hij inmiddels eender waren geworden.
Omdat de verslaving in zijn bloed zat. Ik denk dat ik
daar mijn plannen voor het eerst begon te smeden.
Dat wazige gedachten vaste contouren begonnen te
krijgen en ik plotseling alles voor me zag.
Ik wist dat ik niet al je geliefden kon
tegenhouden en hoewel ze steeds minder vaak naar
je toekwamen, was ik niet zo dwaas om te geloven
dat jij – met jouw schoonheid, jouw huid, jouw
lippen en tengere vingers – niet op een andere wijze
contact onderhield.
Via brieven. Via vriendinnen. Dat je misschien
zelfs over mijn daden had gehoord.
Ik heb het gedicht Sprookjesland overigens nog
eens herschreven en opgestuurd, de donkere kanten

17

naar voren laten komen, want ik wist nu dat achter
jouw schoonheid veel duisternis aanwezig was.
Daarom zit je nu hier en heb ik je hiermee
naartoe genomen, zodat je het zult zien.
Dus ben je er klaar voor Isabel? Ben je klaar om
te zien wat schoonheid een man kan aandoen? Ben
je er klaar voor, zodat ik je het ware gezicht van
verval kan tonen? Want ik had het verkeerd, zie je.
In mijn verhaal was de man passief. Het was het
huis dat om hem heen instortte. Nu begrijp ik dat
ware verslaving een actieve handeling is, die de
protagonist stap voor stap onderneemt.
Het is met iedere stap dat hij zichzelf vernietigt.
Het is met iedere stap dat hij zich in de afgrond
stort.
Dus kijk goed mijn Isabel, kijk goed. Kijk goed
hoe ik het mes omhoog houd, hoe het lemmet in de
lichtval van de kamer glinstert en hoe ik de punt in
mijn hals druk. Zie je mijn bloed spuiten Isabel, als
ik in mijn keel begin te snijden, te zagen? Zie je hoe
diep ik kan gaan, als ik mijn eigen keel openrijt? Ik
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vraag me af, terwijl ik door de pijn vooroverbuig en
het warme bloed naar buiten voel gutsen, of je een
glimp van mijn nekwervel hebt gezien?
Ik wil nog meer tegen je zeggen, maar er komt
slechts gerochel uit mijn mond en bloed van mijn
lippen, terwijl ik daar voor je, bij je mooie voeten,
op de grond lig.
Ik staar je aan. Ik smeek je me aan te kijken.
Ik ben van jou, wil ik zeggen. Ik ben van jou.
Maar net zoals altijd zijn woorden an sich niet
genoeg. Het zijn de schaduwen die ik wil uitbeelden.
De schaduwen die het werkelijke gedrag van een
mens verklaren.
Dus blijf me aankijken. Alsjeblieft Isabelle, blijf
me aankijken. Kijk alsjeblieft niet weg.
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De schrijversstoel
(Eerder gepubliceerd in Fantastische Vertellingen
35e/14e jaargang, nummer 30)
Hij kon zijn ogen niet van de stoel afhouden. Dat
vervloekte ding. Zelfs niet toen ze het lichaam in
een kist naar beneden droegen of toen zijn moeder
en zusters zich, huilend met zakdoeken, langzaam
naar de deur verplaatsten. Alles was zo surreëel, zo
stil; de ziekte, het sterfbed, de dagen dat zijn vader
hier in huis opgebaard had gelegen, de begrafenis
die nog komen moest. Hij had het gevoel dat de
kamer, dit hele moment, als een vloeibare brij om
hem heen kolkte, totdat alleen die stoel in het
centrum van zijn blik overbleef.
Buiten werd er gejoeld en geklapt toen de kist in
de deuropening verscheen, de camera’s zoemden, hij
hoorde ze zoemen, alsof deze laatste acte van
“Neerlands grootste schrijver”, zoals zijn vader
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werd genoemd, een onderdeel was van een macaber
toneelstuk, een extravagante show, alsof het sterfbed
en de aanwezigheid van zijn moeder en familie niets
meer waren dan een publiciteitsstunt. Vanuit het
raam kon hij zien hoe mensen bloemen aan de
zijkant van de weg hadden gelegd, hoe vrouwen,
zwart en grijs gekleed, huilden en zakdoeken voor
hun neuzen hielden.
Die vrouwen kenden hem niet. Die camera’s
kenden hem niet. Nederland had een groot schrijver
verloren, dat dacht men althans. Hij een vader.
De stoel was bekleed met rood leer waarvan de
armleuningen waren versleten. Het was een stoel die
gemakkelijk ergens in de negentiende eeuw in de
hoek van een bibliotheek had kunnen staan, zo een
waarin je verdronk als je er eenmaal in zat. Hij leek
gemaakt om in te lezen, om in na te denken of te
bespiegelen. Een stoel waarin je kon verdwijnen en
waarin je jezelf vergat. De leuningen waren bol en
breed, de kussens dik, de pootjes daaronder,
nauwelijks zichtbaar door de brede voorkant, klein
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en zwart. De bekleding was gecapitonneerd, zodat
de stoel uitnodigend en zachter leek. Zelfs nu, na
alles wat hij van deze stoel wist en wat voor impact
deze in zijn leven had gehad, kon hij niet ontkennen
dat hij flair had, een uitstraling van antiek en
historie, waarvan hij wist dat zijn vader hield, op
dezelfde manier als hij van pantoffels en satijnen
badjassen had gehouden.
“Als je hierop zit, ga je terug in de tijd,” had zijn
vader eens tegen hem gezegd, altijd met diezelfde
zelfingenomen glimlach. Een glimlach die hij later
als tiener was gaan haten. “Het is goed om het
verleden te voelen. Nee,” had hij er aarzelend aan
toegevoegd, “om in het verleden te zijn.”
Walgelijke romantiek, zo wist hij nu. Dezelfde
romantiek waarom zijn vader door recensenten was
verguisd. “Sentimentaliteit,” hadden ze het
genoemd. “Spielerei.” “Een literaire blinde.” “Een
schrijver die meer gaat voor het effect dan voor het
literaire woord.” Of zijn meest favoriete recensie:
“Met dit boek laat de Grootste Nederlandse
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Schrijver zien dat hij onverbiddelijk in de vorige
eeuw is blijven steken. Het realisme is aan hem
voorbijgegaan.”
Dezelfde recensenten stonden nu langs de kant
hun lof te zingen, noemden hem de grootste,
misschien wel “de meest veelzeggende schrijver van
de twintigste eeuw”.
Hypocrieten.
Het was ironisch. Zijn vader zou met dezelfde
superlatieven het graf in gaan – “geweldig”,
“fantastisch!”, “groots!” – waarmee hij hele boeken
had gevuld. In de Dood, zo had hij nu al enkele
dagen vastgesteld, bestonden geen critici. Alle
zwakheden en tekortkomingen werden in een klap
weggevaagd.
Karaktereigenschappen
waaraan
mensen zich tijdens zijn leven hopeloos hadden
geërgerd en waarmee ze recensies hadden gevuld,
werden na de dood niet meer genoemd.
Hoe konden al die mensen beneden het ook
begrijpen? De façade die zijn vader had opgehouden
was ondoordringbaar geweest. Zijn zelfvoldane
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glimlach. De ironische humor. De glinsterende blik
tijdens interviews van “ik-weet-het-toch-beter”, of
“ik-weet-wat-jij-niet-weet”. Nooit hadden de
mensen gezien dat die muur van zelfverzekerdheid
soms afbrokkelde en dat achter die muur angst
opdoemde, iets dat zijn vader als een loodzware last
op zijn schouders had getorst.
Die sentimentaliteit was geen spielerei geweest,
dat begreep het publiek niet. Zijn vader had zich
werkelijk zo gevoeld. De man met de pantoffels en
de “gouden pen” was een man die continu tussen
extremen leefde, die geen rust kon vinden en zich
uren en dagen opsloot om zich op een verhaal, of
een toneelstuk, of een zin te storten. Vaak zonder
resultaat. “Niet goed,” zei zijn vader dan. “Niet
goed. Ik heb het niet goed begrepen.” En dan
verfrommelde hij het papier en gooide het in de
hoek.
Zolang hij zich kon herinneren had zijn vader in
die stoel gezeten met een pot inkt op de
rechterleuning en een vel papier op de linker, en dan
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moest je stil zijn, dan mocht je niet ademen, niet
spreken, terwijl je getuige was van het
schrikbarende beeld van hoe hij in zijn
fantasiewereld kroop.
“Wat gebeurt er met papa?” had hij wel eens aan
zijn moeder gevraagd, toen zijn vader weer dezelfde
glazige blik kreeg die hij altijd had. Een naarbinnen
gekeerde blik. Zijn ongeschoren wangen begonnen
dan te hangen en er droop een heldere sliert slijm uit
zijn rechtermondhoek. Er zat daar een omhulsel,
dacht hij dan, een zak met botten, nog nauwelijks
een mens, alsof alle persoonlijkheidstrekken hem
hadden verlaten. Alleen die handen bewogen als
automatische strepen over het papier. “Je vader
schrijft,” had zijn moeder dan gezegd. “En wat mag
je niet doen als hij schrijft?” Het was een uitdagende
vraag geweest. Een test. Hij antwoordde, hoe jong
hij ook was, met de regel die als kinds af aan in zijn
hoofd was gestampt: “Dan mag je hem niet
storen…”

25

Als je hem toch stoorde was het effect
schrikbarend. Dan schrok zijn vader wakker, waren
zijn ogen bloeddoorlopen, schreeuwde en schopte
hij, alsof hij zich uit een diepe slaap worstelde.
Soms leek het erop, en dit waren de ergste
momenten, alsof hij een attaque had. Dan werd zijn
lichaam zo stijf als een plank, klauwden de nagels in
het leer, en schudde hij spastisch met zijn nek,
armen en benen. Eén keer had hij zelfs bloed gezien
toen zijn vader tijdens zo’n aanval op zijn tong beet.
“Niet doen! Niet doen!” had zijn moeder gegild.
Ze snelde uit de keuken, haar armen gespreid naar
de kinderen, haar lichaam als een barrière tussen hen
en hun vader in. “Blijf bij hem vandaan!”
Dat was geen loze waarschuwing, zo ontdekte
hij toen hij ouder werd, want als zijn vader uit zo’n
attaque ontwaakte, was zijn persoonlijkheid
veranderd. Was er niets meer van hem over. Geen
zelfvoldane glimlach. Geen façade. Alles
afgebrokkeld tot een verschrikkelijke eenvoud, een
woede, die altijd al – zo besefte je dan – als een
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schaduw op de achtergrond aanwezig was geweest.
Soms sloeg hij hun moeder met zijn vuisten op haar
achterhoofd. Of huilde en gromde hij als een wild
dier, terwijl er haat uit zijn ogen straalde. Een ander
woord was er niet voor. Haat. Een alles verterende
haat. Een verzengende haat. Een haat die je bijna
kon voelen.
Tijdens dit soort momenten was zijn vader een
monster. Een dier. Een vat van explosies en kreten;
niet een man van het geschreven woord.
En dan verdween het weer, trokken de
rooknevels op, en was zijn vader de stille en
zelfingenomen man die hij altijd was geweest.
“Kom niet aan zijn stoel,” zei zijn moeder dan.
(Dezelfde moeder die nu huilend bij de kist beneden
stond en iets tegen de verslaggevers zei.) Ze was
toen bang, doodsbang. Ze hijgde, wreef op haar
achterhoofd en zei: “Kom nooit aan zijn stoel.” Ze
bleef altijd met gespreide armen staan, ging nooit
een stap opzij, zelfs niet toen hij haar sloeg, en ze
richtte zich altijd alleen op haar kinderen. Hij had
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altijd gedacht dat ze dit deed omdat ze bang voor
zijn vader was. Nu begreep hij dat ze het deed om
hen te beschermen. Terwijl ze daar zo stond,
strijdlustig alsof de kinderen haar ieder moment
konden bespringen, kroop hun vader daarachter als
een gewond dier over de grond. Hij hield zijn knieën
opgetrokken, rolde over het tapijt, kermde dat het
hem speet; dat hij nooit meer zoiets zou doen; dat ze
het toch wisten, ze wisten het toch verdomme!?, als
hij schreef dan moesten ze hem met rust laten. Ze
mochten nooit naar hem toe komen als hij in die
stoel zat.
Die stoel, die verdomde stoel. Ze waren als
kinderen bang geweest en waren met een boog om
de stoel gelopen. Ze mochten er niet aankomen. Ze
mochten er niet op zitten. Ze mochten er niet op
ademen. Als zijn vader wegging, voor een lezing of
een interview op televisie, werd de stoel veilig
achter de glazen schuifdeuren opgesloten; dan
konden zijn zusters en hij er slechts op een afstand
naar kijken met hun kleine handjes tegen het glas.
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En hier stond het nu dan. Onbeschermd. En hij
stond ervoor, terwijl hij beneden zijn moeder met
een zachte stem hoorde praten en hij in zijn
verscherpte gehoor het gekuch hoorde van de meute
toeschouwers die zich tussen hun huis en de
begraafplaats langs de weg hadden opgesteld. Straks
zou de dodenrit beginnen. Straks kwam het
definitieve afscheid.
Terwijl hij daar zo stond, en zijn nagels zich in
zijn gebalde handen groeven, moest hij plotseling
aan een andere herinnering denken, een herinnering
die hij in de vele jaren dat hij van huis was geweest,
ergens in een donkere hoek had weggestopt. Hij
moet zes jaar oud geweest zijn. Zijn vader was van
huis, zijn moeder had zich in de slaapkamer
teruggetrokken en zijn jonge zuster en hij hadden
beiden beteuterd in de huiskamer gestaan. Ze
hadden iets gezien wat beide ouders niet hadden
gezien, namelijk dat hun vader was vergeten de
studeerkamer op slot te doen. Niets is spannender
voor een kind dan wat verboden is. Hoe meer een
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ouder zegt dat iets niet mag, des te groter de
fascinatie. “Durf jij het?” had zijn zusje gefluisterd.
Hij keek haar aan. “Nee. Jij?” Daarna hadden ze
weer stilletjes naar die twee schuifdeuren gekeken.
Hij met een knuffelbeer, zij met een duim in haar
mond. “We kunnen stokjes trekken,” zei hij
uiteindelijk. Hij hoorde zichzelf nu jaren later deze
woorden opnieuw uitspreken. Ze knikte. Er zat een
druppel speeksel aan de voet van haar duim. Hij had
lucifers gepakt, een lucifer afgebroken en de twee
uiteinden in zijn vuistje naar haar opgehouden. Ze
had de kortste getrokken. “Je bent de lul,” had hij
nog gezegd. Opgelucht dat hij het niet hoefde te
doen. Hij herinnerde zich nog hoe ze naar de deur
liep. Hoe ze die zachtjes openschoof. Hoe haar blote
voetjes, onder haar gestreepte pyjama, afdrukken op
het tapijt achterlieten. Hij herinnerde zich plotseling
nu ook dat hij haar, misschien ter bescherming, zijn
knuffelbeer had gegeven. Deze trok ze met zich mee
in haar linkerhand.
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“Weet je zeker dat ik dit moet doen?” had ze aan
hem gevraagd, terwijl ze zich half had omgedraaid.
Haar blonde krullen vielen in haar ogen.
(En hij hoorde die verdomde woorden opnieuw.
Helder. Kraakhelder. Terwijl buiten de camera’s
zoemden en zijn moeder een speech hield.)
Het zouden de laatste lucide woorden zijn, die
zijn zuster sprak. Hij knikte. Ze stapte naar voren,
liet de beer op de grond vallen en legde haar hand
op de rode leuning van de stoel. Het gebeurde snel.
Razendsnel. Alsof er een elektrische schok door
haar lichaam ging. Ze begon te schudden. Haar ogen
rolden weg. Haar lichaam werd stokstijf, alsof ze
door een onzichtbare kracht werd opgetild. Hij zag
hoe haar teennagels zich in het tapijt groeven. Ze
kermde. Een afschuwelijk gekerm. (Hij kon het
opnieuw horen!) Er kwam schuim uit haar mond.
Hij wist niet wat hij moest doen, dus begon hij maar
te schreeuwen, eindeloos te schreeuwen, totdat zijn
moeder slaapdronken naar beneden kwam.
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Zijn zusje was toen al op de grond gevallen en
het hoopje geworden – in zichzelf gekeerd,
kwijlend, met een doffe blik in haar ogen – dat ze
vanaf dat moment altijd was geweest. Ze had de weg
naar de buitenwereld nooit meer gevonden.
Hoe had hij dit ooit kunnen vergeten, vroeg hij
zich nu af terwijl hij in deze stoffige kamer stond.
Was deze gebeurtenis niet de reden geweest,
waarom hij zo vroeg uit het huis was vertrokken en
pas weer was teruggekeerd omdat hij had vernomen
dat zijn vader stervende was?
Had hij niet alleen zijn vader maar ook die stoel
gevreesd?
Hij probeerde het rode leer op een volwassen
manier te bekijken. Afstandelijk en zonder
kinderlijke fantasie. (Zijn moeder ging beneden
gestaag door met haar speech.) Zodat de stoel niet
grotesk en monsterlijk leek, maar een normale stoel
was waar iedereen op kon zitten. Maar het lukte hem
niet. Ook nu leek die verdomde stoel te ademen.
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Die avond, toen zijn kleine zusje in het
ziekenhuis was opgenomen, had hij het aan zijn
vader gevraagd, toen deze met gekromde schouders
aan het voeteinde van het bed zat. “Het is niet jouw
schuld,” had zijn vader gezegd. “Ik had die stoel al
jaren geleden weg moeten doen.” Zelfs toen klonken
die woorden niet overtuigend. “De stoel is niet
veilig hier.”
“Waarom papa?” had hij gevraagd, “Wat doet
die stoel met mensen?”
Zijn vader zuchtte en had voor het eerst oprecht
en niet zelfverzekerd geklonken.
“Ik weet het niet. De stoel is een geheim. Een
groot geheim, een dat verborgen moet blijven. Ik
weet alleen dat het oud is, heel oud en dat sommigen
er een moord voor zouden doen.” Hij leunde in de
duisternis een beetje naar voren. “Het is een stoel
waar iedereen naar zoekt. Het leer is honderden
keren vervangen. Er gaan zelfs geruchten dat het
leer van mensenhuid is gemaakt.” En toen
aarzelend: “De grootste schrijvers hebben op die
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stoel gezeten. De grootste denkers hebben deze stoel
gezocht. Hij is per toeval bij mij terechtgekomen.
Alles wat ik heb gedaan, komt door die stoel.”
En dat was het. Deze cryptische zinnen vormden
de enige verklaring die hij zou krijgen. Die nacht
haatte hij zijn vader daarvoor.
‘Kom je nog?’ hoorde hij zijn oudere zuster via
het trappenhuis naar boven schreeuwen. Hij wist dat
zijn jongere zuster als een kasplantje aan haar zijde
zou staan. Zijn moeder had haar toespraak, haar
laatste verantwoordelijkheid als weduwe van
“Neerlands grootste schrijver” afgerond. ‘Kom je
nog, de stoet gaat zo weg…’
Zijn vader was in die stoel gestorven. Dat was
de laatste ironie. Terwijl iedereen vermoeid naar bed
was gegaan, overtuigd dat hij in een coma lag, had
zijn vader toen de verpleegster naast hem in slaap
dommelde, het infuus uit zijn ader getrokken en
zichzelf naar die stoel verplaatst. Hoe hij dat gedaan
had, was een mysterie. Schuifelend op zijn versleten
pantoffels, in die satijnen pyjama die in de laatste
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dagen lobberig en te groot was? Had hij om zich
heen gekeken? Had hij in stilte afscheid van zijn
huis en zijn gezin genomen of was hij meteen naar
die verdomde stoel gegaan, geobsedeerd zoals hij
altijd door die stoel was geweest?
Het deed er niet toe. Ze hadden hem daar de
volgende dag gevonden. Met opgedroogd bloed in
zijn neusgaten en braaksel vastgekoekt in zijn baard.
Wat hij nooit zou vergeten, niet zou kunnen
vergeten (net zoals de doffe blik in zijn zusters
ogen), was de rigiditeit van zijn vaders lichaam en
hoe grauw en blauw zijn huid in het ochtendlicht
was.
‘Kom je nog?’ vroeg zijn zuster nu opnieuw. De
hongerige meute buiten werd onrustig. De
begrafenisstoet stond te wachten. ‘Kom je…’
Fuck it, dacht hij, terwijl hij zich naar de stoel
keerde. Hij moest het weten. Fuck it, fuck it, fuck it.
Hij ging zitten nog voordat hij zich kon bedenken,
nog voordat hij de kans kreeg om bang te worden en
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een aarzeling toe te laten. Beneden stommelde zijn
zuster over de trap omhoog.
Eerst gebeurde er niets. Hij zonk weg in het leer.
Hoorde het onder zijn gewicht zuchten en kraken en
had nog net tijd om een laatste onlosmakende
gedachte te vormen, voordat ook deze plotseling in
een gezoem verdween. Aaah, had hij gedacht,
Vanuit dit perspectief heeft mijn vader dus deze
kamer gezien… En toen had het leer hem plotsklaps
opgeslokt.
Het was geen leer meer, besefte hij, het was een
warme huid die zich als een sliert om hem wikkelde
en hem letterlijk naar binnen trok. Alles werd rood.
De muren werden rood. De kamer werd rood. Hij
voelde de kleur in de binnenkant van zijn schedel
bonken. (Rood, rood, rood.) Het leer drong zijn
keelgat in.
‘Luister,’ zei een diepe allesomvattende stem
plotseling in het midden van zijn hoofd. In de verte,
hij was zich hier nauwelijks bewust van, kwam zijn
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oudere zuster vloekend de trap op en zei zoiets als:
‘Iedereen wacht verdomme op je.’
‘Luister! Ik ben het. Ik ben het Zijn. Luister en
schrijf…’
Hij hoorde zijn zuster een schreeuw slaken. Het
gezoem van de camera’s hielden beneden plotseling
op.
‘Ik zal gehoord worden…’
Meer stemmen. Meer rennende voeten. Meer
gevloek en geschreeuw. Handen die aan zijn
lichaam trokken.
‘Ik ben het Woord. Jij het voertuig om Mij te
schrijven. Ik zeg wat je schrijven moet.’ En toen
kwam het. Een vloedgolf van informatie. Verhalen.
Tienduizenden verhalen. Mooie en lelijke verhalen.
Afgeronde en braakliggende verhalen. Ieder verhaal
dat een menselijke ervaring beschreef, een gedachte
formuleerde. Terwijl hij op de grond werd getrokken
en vreemden zijn hart reanimeerden (zijn moeder
huilde, zijn zuster huilde, zijn jongere zuster stond
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er beteuterd bij), leefde hij tegelijkertijd een miljoen
levens, werden alle personages samengebald ineen.
‘Ik ben Het,’ zei die stem weer, de
allesomvattende stem, de enige stem. De enige stem
van belang.
‘Ik ben het. En jij moet Mij schrijven…’
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Vergevingsgezindheid
(Eerder gepubliceerd in Fantastische
Vertellingen 35e/14e jaargang, nummer 30)
‘Vergeef me,’ zegt hij, terwijl hij met een papieren
servet de koffie opdept. Hij kijkt haar aan, buigt
over de tafel en zorgt ervoor dat het straaltje koffie
niet op haar schoot druppelt. Ze heeft een scherpe
kaaklijn, bruine glimmende ogen en lippen die hem
aan Amie doen denken. Wat zou zij nu gezegd
hebben? “Kluns”, “Oelewapper”? Een van die
uitdrukkingen waarvan niemand nog weet wat ze
betekenen. Hij ziet haar weer voor zich, zoals hij
haar vaak voor zich ziet; haar handen op haar zijde,
met haar voet stampend op de grond. “Je bent een
rund, mijn rund, maar alsnog een rund.”
Ze was van hem gaan houden. Dat deden ze niet
allemaal, maar zij deed het wel. En terwijl hij haar
weer voor zich ziet, voelt hij de tranen achter zijn
oogleden branden.
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‘Waar denk je aan?’ vraagt de vrouw met de
bruine ogen. Wat was haar naam ook alweer?
Angela? Angelique? Hij weet het niet meer. Hij ziet
dat het servet inmiddels in zijn hand een bruine pulp
is geworden, doordrenkt met koffie. Hij ziet ook dat
hij onbedoeld een vuist van zijn hand heeft gemaakt.
‘Sorry,’ zegt hij, terwijl hij de prop in de
prullenbak achter hem gooit. ‘Ik was er even niet
bij; soms glip ik weg en denk ik aan het verleden.
Volgens mijn therapeut schijnt het allemaal bij het
verwerkingsproces te horen.’
Dan weet hij het weer: Angelique. Hij heeft haar
foto bij een aantal reportages in de kranten gezien.
Misdaadverslaggeefster. Gespecialiseerd in oude
zaken of “cold cases”, zoals ze modern werden
genoemd. In zijn achterhoofd ziet hij Amie haar
hoofd schudden. “Gaan we ons nu ook al met het
moderne taalgebruik bezig houden?” Ze kan soms
zo verdraaide denigrerend zijn. Anders dan Alice,
die de hele tijd alleen maar om de hoek tuurt en
niets durft te zeggen. Ook Alice had bruin haar.
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‘Wil je nieuwe koffie?’ vraagt hij, terwijl hij
zich half naar het aanrecht keert. Angelique schudt
haar hoofd. ‘Nee, dat hoeft niet. Ik kom hier slechts
voor het verhaal. Waar waren we ook alweer?’ Ze
bladert door haar notitieblokje. ‘Oh ja, de avond van
de ondervraging…’
Hij zucht. Waarom had hij hier ook alweer mee
ingestemd? “Dat weet je heel goed”, zucht Amie in
zijn hoofd. “Omdat je mensen wilt helpen. Omdat je
ze duidelijkheid wil geven. En ook,” ze grijnst nu,
“omdat ze mooi bruin haar heeft.”Angelique heeft
inderdaad mooi bruin haar. Glimmend. Gezond.
Kort geknipt en zakelijk. Het soort kapsel dat
vrouwen dragen om zich in een mannenwereld
staand te houden.
‘U had me gebeld omdat u iets over de zaak van
Amie Wildman wist. Toen ik in het dossier dook,
kwam uw naam ook naar voren. U schijnt toen…’
‘Zeg alstublieft “je”. Ik houd niet van het
onpersoonlijke.’
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‘…je schijnt toen ook door de politie te zijn
ondervraagd. Volgens het dossier liep je het
politiebureau binnen met de mededeling dat je,’ en
hier bladert ze weer in haar notitieblokje, ‘over haar
had gedroomd.’
Hij peinst. Hoe moet hij het haar vertellen.
Achter haar ziet hij schimmen bewegen. Het kunnen
schaduwen van de bomen uit de tuin zijn die in zijn
keuken vallen. Het waait buiten en door de wind
zwieren de takken heen en weer. Maar door zijn
ervaring als medium weet hij automatisch dat het
meer dan schaduwen zijn; dat ze weer zijn gekomen,
zoals ze altijd komen, als hij een mededeling moet
doen. Ze komen gestaag de keuken binnen. Reiken
met hun lange en onzichtbare vingers naar de nek
van Angelique en hij vraagt zich onbedoeld af of zij
ook die doordringende lijklucht ruikt, die langzaam
bezit van de keuken neemt.
‘Dat is waar,’ zegt hij. ‘Ik kies de dossiers niet
uit, ze komen naar mij toe. Ze hebben allemaal bruin
haar en komen altijd eerst in mijn dromen voor.’
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‘Hoe bedoel je, ze komen naar je toe?’ Ze heeft
ongeloof in haar ogen. Ongeloof dat hij tientallen
keren eerder heeft gezien. Het pijnigt hem. Is dit ook
niet de reden waarom hij dit soort dingen niet meer
doet? Waarom hij geen plekken meer aanwijst of
familieleden gerust stelt? De eindeloze reeks
persconferenties en cynische vragen. Met het
uiteindelijke resultaat dat het ongeloof nooit
verdwijnt. “Hou toch op man, je geilt erop,” zegt
Amie opnieuw met haar voet stampend. Haar
schaduw is sterker dan die van de anderen. “Wees
eerlijk, diep van binnen ben je mediageil. En dit, dit
hier,” ze wijst naar de vrouw met de korte bruine
haren, “is een buitenkansje.”
Hij schraapt zijn keel.
‘Er zijn vele soorten mediums,’ zegt hij
uiteindelijk. ‘Sommigen moeten iets tastbaars
vasthouden. Een sierraad. Een foto. Iets waar de
overledende waarde aan heeft gehecht. Anderen
moeten zich op de plek van het misdrijf begeven. In
mijn geval, komen ze altijd naar mij toe. Ik zie ze
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vaak in een droom, waarbij ze me wenken, me iets
proberen te vertellen. In de ergste gevallen laten ze
me beelden van hun laatste minuten zien. Soms zie
ik deze beelden al, nog voordat ze hebben plaats
gevonden…’
Zoals bij Amie, wil hij zeggen, maar slikt zijn
woorden in. Hij kan de zurige adem van de aanvaller
nog steeds ruiken. Hoort zijn stem nog steeds in zijn
hoofd.
“Vind je dit lekker,” had de man gevraagd. “Ik
wil weten of je dit lekker vindt.”
‘Overledende?’ vraagt Angelique scherp. ‘Je
gaat er dus vanuit dat ze dood is?’
‘Oh ja,’ zegt hij zonder aarzeling. ‘Dezelfde
avond al. Dat kwam ik ook tegen de politie zeggen.
Ik zag op de TV dat ze haar man in hechtenis
hadden genomen. Haar man! Kan jij je dat
voorstellen? Je verliest je vrouw en je wordt
beschuldigd! Ik wilde ze onmiddellijk vertellen dat
ze de verkeerde zochten.’
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Hij had ze ook verteld dat ze op een landweg
moesten zijn. Een landweg met donkere bomen. Dat
ze daar van haar fiets was gesleurd.
‘En dat,’ Angelique bladert weer door haar
papieren, ‘maakte jou verdachte nummer twee.’
Hij knikt droogjes.
‘Dat komt vaker voor.’
Hij herinnert zich dat hij urenlang in de
verhoorruimte had gezeten en dat de kamer fel was
verlicht. Hij herinnert zich de rimpels op het gezicht
van de rechercheur: een man van in de vijftig die
hem met afschuw aankeek. Ze keken hem altijd met
afschuw aan, als hij hen over zijn gave vertelde. Hij
raakt het nooit gewend. Maar tegelijkertijd ook weer
wel. Je leert ermee omgaan. Zoals iedereen met een
handicap ermee leert omgaan om nagekeken te
worden. Zijn strategie was toen, en nu ook, dat hij
blikken ontweek en naar zijn handen keek. Hij had
die avond zwarte aarde onder zijn nagels. Dat
herinnerde hij zich nog. Vieze zwarte nagels. Het is
vreemd welke herinneringen blijven hangen en
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welke verdwijnen. De vragen herinnert hij zich niet
meer. (Het zullen ongetwijfeld de standaardvragen
zijn geweest.) Maar zijn nagels, zijn vieze zwarte
nagels, staan hem nog scherp bij.
‘Ze konden je echter niet met Amie linken, dus
hebben ze je laten gaan.’ Ze bladert verder: ‘Je had
ook een alibi.’
‘Mijn moeder, inderdaad. Dat komt ook vaker
voor,’ voegt hij er droogje aan toe.
‘Ik heb de politie gesproken, volgens hen sta je
vaker bij hen op de stoep. Je zegt over tientallen
vrouwen iets te weten. Velen van hen worden nog
steeds gezocht, anderen niet. Volgens jou…’ Ze
bladert opnieuw door haar notitieblokje en terwijl ze
dat doet, valt een krul van haar bruine haar over haar
voorhoofd. Het is bijna sexy: een vrouwelijke
zachtheid over een verhard gezicht. ‘Volgens jou
zijn ze allen door dezelfde man vermoord.’Hij
begint nu ongemakkelijk op zijn stoel te schuiven.
Het kopje koffie vóór hem is inmiddels koud. Dit is
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niet hoe hij het gesprek voor ogen had. Dit is niet de
manier waarop hij het haar wilde vertellen.
‘Soms weet ik niet met wie ik verbonden ben,’
zegt hij meer tegen zichzelf, dan tegen haar. ‘Met
hem of met zijn slachtoffers…’
“Oh, dat weet je wel,” zegt Amie. Ze staat nu
bijna naast Angelique. “Wij zijn aan je verbonden.”
En terwijl ze dit zegt, voelt hij andere schimmen
door het huis bewegen. Ziet hij Alice, zoals zoveel
jaren geleden, opnieuw bij de deur. “En we gaan
niet weg, totdat hij stopt.”
Hij schraapt zijn keel.
‘Hij wil iets van hen,’ zegt hij. ‘Hij wil
specifieke woorden horen. Feitelijk wil hij, dat ze
zichzelf aan hem geven. Dat ze van hem zijn.’
Boven hem hoort hij gestamp. Alice huilt bij de
keukendeur. Hoe oud was zij geweest? Zestien? Ook
haar had hij – de man met de zurige adem – van de
fiets getrokken. Ook haar had hij verkracht en
vermoord.
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‘Wat bedoel je met “van hem zijn”? Hoe worden
ze van hem? Door hen woorden op te leggen?’
vraagt Angelique.
Hij schudt zijn hoofd: ‘Nee, misschien, ik weet
het niet. De vrouwen zijn van hem door de woorden.
Je kunt hem zien als een soort verzamelaar.’ Met
deze woorden kijkt hij haar direct aan, hoopt hij dat
ze het begrip in zijn ogen ziet branden, maar er
verschijnt slechts een denkrimpel op haar hoofd.
‘Hij verzamelt vrouwen.’
‘Meneer Dreyfus. Ik kom niet helemaal
hiernaartoe om waanbeelden te volgen. Ik zie de
medicijnen achter u op het aanrecht staan.’
“Ze gebruikt weer het woord “u”, Meneer
Dreyfus,”voegt Amie er sarcastisch aan toe.
Hij draait zich om. Ja, zijn medicijnen. Stom, hij
had ze weg moeten leggen. Dit wekt alleen maar
nog meer argwaan. Nu moest hij nog meer
uitleggen. Hij vervloekt zichzelf.
‘Ik slik inderdaad pillen,’ zegt hij na een tijdje.
‘Soms worden de beelden me te heftig, snap je. Je
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moet goed begrijpen, ik beleef de laatste minuten
continu met hen mee. Ik hoor hun gedachten. Weet
hoe ze zich voelen. En ik weet wat hij wil dat ze
zeggen, steeds en steeds weer. Soms voel ik zelfs
zijn gewicht op mijn lichaam of voel ik hem naar
binnen dringen, alsof ik hen ben.’ De schaduwen
komen dichterbij. Hij kan in de schemering al een
aantal herkennen. Gezichten van vrouwen die hij
allemaal trouw heeft aangegeven bij de politie.
Altijd zonder resultaat. ‘Ik zit als het ware in hun
hoofd,’ voegt hij er aan toe.
Amie begint te lachen.
Hij huivert en tracht zijn trillende handen in
bedwang te houden. Achter Angelique zegt Amie:
“Stom rund…”
‘Ik begrijp u niet. Wat “zeggen”? Wat “voelen”?
De zaken die u bij de politie hebt opgenoemd, zijn
geen van allen moord. Van Amie Wildeman weten
we dat ze een affaire had en dat ze vermoedelijk
samen met haar minnaar verdwenen is.’
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‘Hij is gevlucht, maar heeft niets met de zaak te
maken.’
Angelique gaat echter onverstoorbaar verder: ‘Er
zijn bewijzen dat er zelfs van haar bankkaart gebruik
is gemaakt. Van sommige zaken,’ Angelique bladert
weer door haar notitieblokje, ‘zijn de vrouwen
inmiddels terecht. Er zijn geen moordzaken, slechts
vermissingen. Amie Wildeman is officieel vermist.’
Hij wordt zenuwachtig, dat mag niet. Hij raakt
geagiteerd. Dat mag al helemaal niet. Hij moet dit
rustig vertellen. Dus gaat hij op zijn handen zitten.
Hij wil niet dat Angelique ziet wat de medicijnen
met hem doen; wat de medicijnen al jaren met hem
doen. Dat ze hem afhankelijk maken. Dat ze
levendige dromen veroorzaken. Tezamen met een
droge mond, trillende ledematen en een continue
zeurende hoofdpijn. Maar de beelden gaan niet weg.
Nee, de vrouwen blijven. Ze blijven… In zijn
slaapkamer, in zijn keuken, als hij boodschappen
doet. Ze lopen hem als schaduwen achterna met hun
verrotte kleding en prangende lijklucht.
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‘Het is het anti-psychoticum. Dat vertroebelt
mijn cognitie. Ik haal soms namen en plaatsen door
elkaar. Soms vertellen ze me hun naam ook niet of
geven ze me een valse naam. Maar dat doet er niet
toe. Amie Wildeman is vermoord. Karin Snoeiling
is vermoord. Al die vrouwen zijn vermoord. Vooral
degenen die nooit zijn teruggevonden. Anderen zijn
zelfs niet als vermist opgegeven. Dan zie ik slechts
een gezicht en geen naam en dan maak ik dus
fouten. Misschien zijn het toeristen. Straathoertjes.
Ik weet het niet. Ik haal ze door elkaar. Ze blijven
aan me trekken. Maar iedere keer als ik bij de politie
kom, heeft hij er weer een vermoord.’ En toen
zekerder, zijn vinger tikkend met iedere woord op
het tafelblad, zodat ze de consequenties van wat hij
zei goed begreep: ‘Ze zijn allen vermoord door
dezelfde man.’ Angelique blijft hem met dezelfde
denkrimpel aankijken, zoals de rechercheur vele
jaren geleden dat ook deed en overweegt duidelijk
om haar notitieblok in haar tasje te gooien en te
vertrekken, dus voegt hij er aan toe: ‘Heb je enig
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idee hoe het is om tien kwetterende stemmen in je
hoofd te horen? Ze vertellen allemaal gelijktijdig
hun verhaal…’
“Hij zoog aan mijn tepels.” “Hij forceerde
zich.” “Ik voel hem, gatverdamme, ik voel hem!”
“Hij drukte zijn handen om mijn keel.” “En ik moest
dit zeggen.” “Ik MOEST dit zeggen.” “IK MOEST
DIT ZEGGEN!”
“…vergeef me…”
‘Meneer Dreyfus.’ Ze glimlacht. Ze gebruikt nu
duidelijk een andere tactiek. Een tactiek die ze
waarschijnlijk vaak in haar loopbaan heeft gebruikt.
Een tactiek waarbij ze haar charmes in de strijd
gooit, waarin ze glimlacht en met haar ogen knippert
en waarin ze degene die ze ondervraagt altijd gelijk
geeft, zodat ze zo snel mogelijk weg kan. ‘U bent
ongetwijfeld een belangrijke bron van informatie
voor de politie. Ik denk dat u ze kan helpen. Maar
met betrekking tot Amie Wildeman, denk ik dat
alles al besproken is en dat wij niets voor elkaar
kunnen…’
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‘Hoe ben jij hier gekomen, Angelique?’
onderbreekt hij haar. Dit trekt haar aandacht. ‘Heb je
enig idee hoe je hier bent gekomen? Ik bedoel,
herinner jij je de weg hiernaartoe?’
Hij ziet hoe ze haar pen stil op het notitieblok
gedrukt houdt. De denkrimpel verandert langzaam
in stille paniek.
“Hij zoog aan mijn tepels.” “Hij forceerde
zich.” “Hij drukte zijn handen om mijn keel.”
‘Ik wil uitleggen hoe hij werkt. Nee, meer dan
dat, ik wil uitleggen, hoe hij denkt. Waarom hij het
doet. Want hij zal niet ophouden met moorden. Hij
weet niet hoe dat moet…’
Angelique raapt zichzelf weer bij elkaar.
‘Meneer Dreyfus, nogmaals, ik denk niet dat u
iets voor me kunt betekenen. U vroeg mij te
komen…’
‘Ja,’ schreeuwt hij plotseling en slaat met zijn
hand op tafel. ‘Ik vroeg jou te komen, omdat ik wil
dat je het begrijpt. Dat jij het je herinnert.’
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‘Wat herinnert?’ Hij ziet die paniek weer. Diep
van binnen weet ze het. Haar mooie bruine ogen
bewegen nu schichtig heen en weer.
‘De man wil macht, overgave. En wat is de
meest absolute vorm van overgave? Wat is de meest
absolute vorm van macht?’
‘Meneer Dreyfus…’
‘Hoe kunnen zijn slachtoffers zich aan hem
overgeven?’
“En ik moest dit zeggen.” “Ik MOEST dit
zeggen.” “IK MOEST DIT ZEGGEN!”
Amie
achter haar schudt haar hoofd en zegt: “Ze weet het
niet meer.”
‘Meneer Dreyfus, ik weet het niet. Hoe doet hij
dat?’
‘Ze moeten zich aan hem geven.’
‘Sorry…’ Hij weet niet of Angelique het
doorheeft, maar ze drukt de pen nu bijna door het
papier heen.
‘Ze moeten zich aan hem geven. Hun leven als
het ware aanbieden. Op een presenteerblaadje’ Hij
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schraapt zijn keel. Zijn mond voelt droog. ‘Hij wil
dat zij hem vergeven…’
Alice begint te krijsen. Amie slaat haar handen
voor haar ogen. Boven hem hoort hij tientallen blote
voeten de trap afstormen. Blote voeten van
vrouwen, waarvan het vlees van het lichaam is
weggerot.
‘Begrijp je het niet?’ gaat hij verder. ‘Er zit
kracht in vergeving. Het is de ultieme manier van
loslaten en daarom ook de absolute macht van het
slachtoffer over de dader. Vergeving maakt de
misdaad ongedaan. De dader wordt als het ware
schoongespoeld. Maar hier zit ook de ironie, vooral
als de dader hen dwingt, want met vergeving is hij
namelijk geen dader meer. Hij is immers vergeven.
En het is een zegen om vergeven te worden. Oh ja,
een zegen. Een verrukking. Hij wil dat ze daarmee
zijn zonde op hem nemen. Dat hij met hun woorden
wordt bevrijd.’ Daarna, na een korte aarzeling:
‘Misschien doet hij het daarom wel. Vergeven
worden staat gelijk aan bevrijding. Bevrijding van
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twijfels, schuldgevoelens, tegenstrijdige gedachten.
En zonder twijfels en schuldgevoelens, kan hij het
steeds weer doen. Het slachtoffer wordt daarmee een
mede dader voor de volgende moordpartij. De cirkel
is daarmee rond; de dader en slachtoffer zijn eeuwig
met elkaar verbonden.’ Hij grinnikt. ‘Het maakt hem
meedogenloos.’
“Monster,” schreeuwt Amie. “Monster!” De
schaduwen bewegen, beschuldigen hem, wijzen naar
hem, vertellen hem wat hij hen ontnomen heeft.
Maar hij moet slechts lachen. Terwijl hij hun kracht
door hem voelt stromen.
Hij sluit zijn ogen en voelt het weer. Hun laatste
momenten. Het gewicht op hun lichamen. De
heupen die beukten. De handen die het strottenhoofd
dichtknepen, totdat hij het kraakbeen kon horen. De
zurige adem op hun gezichten. “Vergeef me,” zegt
hij met iedere beuk. “Vergeef me… Zeg me, dat je
me vergeeft.”
En als ze die zoete woorden dan uiteindelijk
zeiden, want dat deden ze allemaal, dan zoog hij ze
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naar binnen, sabbelde erop, zodat ze een deel van
hem werden. Nee, een deel van hem waren. Als
bewegende schaduwen in zijn huis.
Amie schudt haar hoofd. De andere schaduwen
in de keuken schudden hun hoofden. Ze zijn nu
allemaal binnen gekomen. Sommigen nog steeds
bedekt met bladeren. Anderen met aarde in hun
mond. Allemaal zwart onder hun nagels. Hun
kleding beschimmeld en verrot. “Ze begrijpt het nog
steeds niet,” schreeuwt Amie hoofdschuddend. En
als ze dat zegt, ziet hij Amie opnieuw op de grond
liggen, zoals ze zoveel jaren geleden heeft gedaan,
en haar laatste woorden puffen. Haar hersens van
zuurstof en bloed afgekneld.
“Ik… vergeef… je…,” had ze gezegd. “Ik
vergeef je…”
Terwijl ze in haar hoofd dacht – en dat deden ze
ook allemaal – Doe wat hij zegt! Doe wat hij zegt!
Dan houdt hij misschien op!
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Angelique schudt inmiddels ook haar hoofd. Hij
ziet dat ze worstelt, dat de realisatie begint te dagen;
dat ze zwarte aarde onder haar eigen nagels ziet.
‘Het is goed,’ zegt hij. ‘Laat de beelden maar
komen. Roep de herinneringen maar op.’
Hij ziet tranen in haar bruine ogen. Glinsterende
tranen. Haar mooi korte kapsel. Haar mooie ogen.
De afdruk van handen, zijn handen, op haar keel.
‘Laat de beelden maar komen,’ en hij legt zijn
handen nu op haar handen. Legt zijn hand, als het
ware op haar pen. Ook haar kleding zal binnenkort
verkruimelen. Haar haren zouden nog een aantal
maanden blijven groeien, net zoals haar nagels, en
zouden uiteindelijk hun glans verliezen. De nagels
zouden verschrompelen, haar haren zouden van haar
schedel vallen. Ze zou vanaf nu altijd bij hem zijn.
‘Ze komen naar jou toe,’ stamelt Angelique,
alsof ze het nu pas begrijpt. ‘De dossiers komen naar
jou toe. Dat heb je gezegd. Zo ervaar je dat. Maar
eigenlijk zoek je ze. Bruine haren. Het zijn de bruine
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haren.’ En terwijl ze dit zegt, raakt ze haar eigen
bruine haren aan.
Hij kan het haar niet kwalijk nemen. De
worsteling is altijd een aangrijpende gebeurtenis; het
vechten, het knokken, het moment waarin ze
beseffen – dat dunne draadje – dat ze het leven niet
meer in de hand hebben en dat ze zich moeten
overgeven. En de overgave, het zoete moment van
overgave, de berusting na de storm, dat is waar het
om draait. Angelique springt op van de tafel. ‘Je
bent niet alleen een medium, of wel?’
Hij knikt, en hij glimlacht meewarig.
‘Nee Angelique. Nee.’ Hij legt zijn hand
opnieuw op de hare. ‘Maar vergeet niet, vergeet
niet, dat je me vergeven hebt…’

59

In de achteruitkijkspiegel
(Gepubliceerd in de bundel Zwarte muren)
Sophie kon niet bevatten wat er was gebeurd. Met
afgrijzen keek ze naar het lichaam achter haar, dat
verkreukeld op het asfalt lag. Het enige dat ze in de
duisternis herkende was een wapperende rode jas.
Waar kwam die persoon vandaan? Hij, ze dacht
dat het een ‘hij’ was, was letterlijk uit het niets
plotseling voor haar auto opgedoken. En ze had nog
niet eens zo hard gereden, verdomme, misschien
twintig kilometer per uur op een verlaten
parkeerplaats. Oh mijn God, was hij dood?
In haar achterhoofd speelde haar geheugen
sadistisch een filmpje af. Ze zag de persoon
plotseling voor haar koplampen staan, hoorde hem
iets schreeuwen, zag hem in slowmotion tegen de
voorruit knallen – gevolgd door een krakend geluid
– en zag hem, in de achteruitkijkspiegel, met zijn
hoofd op het trottoir stuiteren. Hoe meer ze erover
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nadacht, des te meer zag ze in haar geestesoog zijn
nek bij de val naar buiten zwenken, des te zekerder
wist ze dat hij tijdens de inslag zijn nek gebroken
had. Hij lag daar, met zijn hand als een klauw op het
asfalt, bewegingloos op de grond.
Hij was dood. Ze had iemand doodgereden,
verdomme! Doodgereden! Daarvoor kon je in de
gevangenis eindigen. Angstig keek ze om zich heen.
Er was niemand op de parkeerplaats. Tenminste,
niemand die ze kon zien. Het wemelde hier soms
van de zwervers en dat was waarschijnlijk precies
waar ze tegenaan was gereden. Een zwerver die niet
uit zijn doppen kon kijken. Moest ze daarvoor in de
bak belanden? Om zo stompzinnige idioot?
Zonder uit te stappen of een blik in haar
achteruitkijkspiegel te werpen, drukte ze haar voet
op het gaspedaal en reed haastig de parkeerplaats af.
Ze reed de eerste de beste straat in, parkeerde langs
de weg en draaide de contactsleutel om. Ze beefde
van de kou en schrik. Verdomme, wat moest ze
doen? Ze was weggereden! Volgens de wet was ze
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strafbaar! Waarom moest die klootzak dan ook
voor haar auto springen? Aandacht? Vragen om
kleingeld? Zelfmoord? Maar waarom zou iemand
die zelfmoord pleegt voor een auto op een
parkeerplaats springen? Was de snelweg niet
handiger? Om maar over slaappillen of een trein te
zwijgen. Nee, het was een ongeval. Dat kon niet
anders, gewoon een ongeval. Jezus, wat moest ze
doen? Wat zou David tegen haar zeggen? ‘Rij terug,
Sophie en wacht op de politie.’
David, de man
waar ze nu vijf jaar mee samenwoonde, van wie ze
officieel ‘hield’. Wat zou hij doen? Zou hij de
spanningen in haar houding opmerken? En zou hij
haar een van zijn veelbelovende adviezen geven, op
die verdomde vaderlijke toon? Ze moest zichzelf in
de hand houden. Het was een ongeluk. Meer niet.
Daarnaast spraken David en zij niet meer met
elkaar. Ze hoefde hem helemaal niets uit te leggen.
Hij keek de laatste tijd amper in haar richting, dacht
ze nou echt dat hij haar getril zou zien? Jezus,
kalmeer…
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Waarom had ze het zo verdomde koud? Ze
probeerden met haar handen haar lichaam te
verwarmen, maar de kou kwam van binnenuit.
Buiten was het misschien dertien graden, toch had
ze het gevoel dat ze bevroor.
Gelukkig was het donker geweest. Ze had de
winkel, waar ze bedrijfsleidster was, afgesloten en
was als laatste naar huis gegaan. Hoe hard had ze
gereden? Ze dacht twintig, maar was zelfs daar niet
meer zo zeker van. Ze had de gewoonte om ‘s
avonds keihard over de lege parkeerplaats te
scheuren; soms duwde ze het gaspedaal helemaal in.
David had haar nog zo gewaarschuwd. David.
Ze kon hem niet onder ogen komen. Ze zag zijn
afkeurende blik voor zich trillend in de lucht.
Kalm Sophie. Kalm. Je kunt jezelf altijd
aangeven. Gedane zaken kunnen altijd worden
gekeerd.
Was dat zo? Kon je het leven in iemand
terugblazen? Daarnaast, was ze bereid om haar
vrijheid, haar gezin en haar carrière op het spel te

63

zetten? Omdat een hufter voor haar auto sprong?
Wat kon zij er aan doen? Niets toch? Nee, zichzelf
aangeven had geen zin. Ze moest gewoon doen alsof
haar neus bloedde. Ze had niets gezien en niets
gedaan. Ze zou gewoon naar huis rijden. Ze zou
David een verhaaltje vertellen. Een leugentje om
bestwil – iets wat haar gespannenheid verklaarde. Ze
zou daarna vrolijk op de bank gaan zitten en doen
alsof er niets was gebeurd.
Oh mijn God, de auto! Wat als er schade is?
Ze gooide het portier open, sprong naar buiten
en bestudeerde de verf, de bumper en de voorruit. Er
was nergens een kras te zien. Of tenminste niets om
zich zorgen over te maken.
Een tweede gedachte drong op: zou de zwerver
zijn opgestaan? Een valse hoop en een ziekelijke
nieuwsgierigheid dwongen haar naar het einde van
de straat, waar ze een goed uitzicht over de
parkeerplaats had. De zwerver lag daar nog steeds,
op dezelfde plek. De rode jas bolde op in de wind en
ze zag zijn bloed besmeurde haren wild wapperen.
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Hij was dood – ze voelde het sprankje hoop
onmiddellijk verdampen – er was nu geen enkele
twijfel meer.
Ze liep terug naar de auto, keek om zich heen of
iemand haar zenuwachtige gedrag gade sloeg, stapte
snel in, startte de motor en reed zo snel mogelijk (en
zo ver mogelijk) van de parkeerplaats vandaan.
De rit naar huis duurde gewoonlijk tien minuten,
maar nu leek het een eeuwigheid. Ze beefde nog
steeds en had het nog steeds, gezien de
buitentemperatuur, ongelooflijk koud. Het idee om
straks David onder ogen te komen, ook al schonk hij
haar geen aandacht meer, maakte haar bij voorbaat
bang. Ze probeerde het zolang mogelijk uit te
stellen. Hoe dichter ze haar huis naderde, des te
meer redenen kon ze bedenken om niet naar huis te
gaan. Ze kon altijd boodschappen doen, een
ommetje maken of ergens anders naartoe gaan. Zou
het hem überhaupt opvallen? Zou hij naar haar
kijken? Ze wist het verdomme niet. Het enige dat ze
met zekerheid wist, was dat ze niet wilde dat hij
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haar zo zag. Dat hij, op zijn specifieke toon, vragen
zou gaan stellen.
Wat is er schat? Hoorde hij haar in gedachten
vragen. Waarom ben je zo zenuwachtig?
Hij zou het zien! Ze wist het zeker! Ze beefde en
zweette en keek angstig uit haar ogen. Ze wist zeker
dat hij iets zou zien.
Waar was hun relatie eigenlijk misgegaan? Ze
hadden elkaar op de universiteit leren kennen en het
was liefde op het eerste gezicht geweest - zoals ze
dat in de volksmond noemen. Liefde, zo was ze er
achter gekomen, die verdomd snel verwaterde. Het
eerste jaar was fantastisch. Het was het laatste
collegejaar en een jaar dat ze nooit meer zou
vergeten. Na de universiteit, toen ze beiden een baan
hadden, gingen ze samenwonen. Ook dat ging voor
een tijdje goed. Maar langzaam, ontzettend
langzaam, zodat de voortekenen niet opvielen,
groeide een afstand. Zij moest ’s avonds veel
werken toen hij juist een dagbaantje had gevonden,
en ze vervreemdden steeds meer van elkaar.
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Misschien was dat wel de normale gang van
zaken, zei ze soms tegen zichzelf. Eerst een leuke
tijd, dan de sleur en het langzame wegteren.
Misschien ging iedere relatie wel door deze fases
heen.
Ze wist nog goed hoe hij daar de allereerste
avond stond. In zijn zwarte smoking, met zijn bruine
kapsel dat als een zwabber half over zijn ogen hing.
Ze had naar hem gekeken. Hij had naar haar
gekeken en de vonk was overgesprongen. De rest
was, om nog maar een uitdrukking uit de volksmond
te gebruiken, geschiedenis.
Hij was, in al haar kinderlijke noties en
verlangens, in het begin haar ‘prins’ geweest, maar
de prins was in de jaren daarna van zijn paard
gevallen en nu ze zich zo gejaagd voelde, besefte ze
dat hij er nooit meer op zou klimmen. Het was
voorgoed voorbij en de pijn van dat besef stak
scherp door haar paniek en hysterie heen. Kon ze
David er eigenlijk wel de schuld aan geven dat ze
minder voor hem voelde? Kon ze…
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Ze moest kalmeren, beet ze zichzelf toe. Wat
had het voor zin om oude spoken door haar hoofd te
laten waren? Ze moest kalmeren. Ze had iemand
doodgereden, verdomme! Ze moest het niet erger
maken dan nodig was.
Maar toch… De vraag bleef knagen. Hield ze
nog steeds van David? Zoja, waarom was ze dan te
bang om naar huis te gaan?
Ze parkeerde de auto voor de tweede keer langs
de weg en stak een sigaret op. Ze had zich aan het
begin van het jaar voorgenomen om niet meer te
roken en ze herinnerde zich nog, hoe ze haar
voornemen onder een glas wijn lachend aan
iedereen had verteld - in een verleden dat nu ver en
onschuldig leek. Maar het plegen van een moord,
dacht ze sarcastisch, was een goede reden om met
alle voornemens te breken. Wat stelde het gevaar
van nicotine op dit moment in hemelsnaam voor?
Ze inhaleerde. De geur, de smaak en de
gewoonte stelden haar enigszins gerust.

68

Toch bleven de vragen komen. Ze tolden
onophoudelijk door haar hoofd.
Wat moest ze doen? Moest ze het David
vertellen? En de onvermijdelijke vraag daaraan
verbonden: waarom had ze dan het gevoel, dat ze
dat niet kon doen?
Hou op Sophie, je wordt gek van jezelf. Denk
toch eens na. Je hebt zojuist iemand overhoop
gereden. Een ongeluk. Maar toen ben je weggereden
en dat maakt het op zijn minst doodslag. Dus wat
doe je? Je stelt jezelf de levensvragen die je op je
dertigste al beantwoord had kunnen hebben, en
steekt tegelijkertijd een stinkstok in je mond. Wat
bereik je daarmee? Helemaal niets! Nu kan je voor
eens en voor altijd je verdomde kalmte bewaren.
Laten we daarom eerst de belangrijkste vraag
stellen. En die vraag is…
Moest ze zichzelf aangeven?
Nu, laten we de zaak eens realistisch bekijken.
De parkeerplaats was verlaten en niemand heeft iets
gezien. Misschien op een paar zwervers na, maar
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wie luistert naar hen? De politie? Wees toch niet zo
onnozel! Ze zullen misschien vragen stellen en
vervolgens worden de getuigenissen van die
dronkenlappen genegeerd. Dus het antwoord op je
vraag is ‘nee’. Je moet jezelf niet aangeven.
Maar kon ze hiermee leven? Kon ze hier de rest
van haar leven mee leven? (Kon ze David
verdomme onder ogen zien?)
Waarom niet? Toen je vreemd was gegaan had
jij je in het begin toch ook schuldig gevoeld? Vertel
eens eerlijk Sophie, voel jij je nog steeds schuldig?
Ik dacht het niet. En heb je het toen aan David
verteld? Als je dat geheim kan houden, waarom dit
dan niet? David hoeft er niets van te weten en jij,
vertrouw me, zal het na verloop van tijd vergeten.
Dus denk aan jezelf. In Godsnaam denk aan jezelf.
Hield ze nog van David?
Jezus Sophie, je hebt andere dingen aan je
hoofd. Die vraag kan je later in je leven
beantwoorden. Hoeft toch niet nu?
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Ze had het gevoel dat ze zichzelf weer in de
hand had. Ze reed opnieuw de weg op en bleef
wezenloos voor zich uitstaren. David had nooit
geweten dat zij een slippertje had gemaakt. Met zijn
beste vriend nog wel! Hun relatie was toen, hoe kon
je het noemen, ‘leeg’ geweest? Ze had zichzelf altijd
voor gehouden, dat als toen de dingen beter waren
gegaan, ze nooit met die vriend in bed was gedoken.
(Hoewel ze daar nu niet meer zo zeker van was.) Ze
had naar warmte gezocht, naar liefde, die David haar
niet meer wilde geven - zo beredeneerde ze
tenminste - dus had ze zich naar iemand anders
gewend. Het was bij toeval, slechts bij toeval, zijn
beste vriend geweest.
David was er overdag niet. Het was vroeg in de
ochtend, toen Robert langs kwam om de geleende
platen terug te brengen. Er was altijd een spanning
tussen hen geweest en ze was die ochtend meer
opgewonden dan normaal. Ze vroeg of hij koffie
wilde, hij knikte gretig en voordat ze zich
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realiseerde wat er gebeurde, zat ze op zijn schoot en
frunnikte haastig aan zijn riem.
Het was heerlijk geweest. Koud en afstandelijk.
De seks had nog nooit zo gevoelloos, en
tegelijkertijd zo geil, aangevoeld.
Later zou ze beseffen dat het onvertrouwde juist
zo lekker was. Onbewust hadden ze, zowel zijzelf
als Robert, naar hun vervreemde partners verlangd.
Het zoenen en het strelen, niets voelde hetzelfde. De
hele gebeurtenis was zowel teleurstellend als
opwindend tegelijk, hoewel ze het laatste nu pas in
de auto durfde te bekennen.
De eerste weken na het slippertje had ze zich
schuldig gevoeld en vroeg ze zich constant af of
David in iedere lach en ieder woord haar ontrouw
ontdekte. Maar na een tijdje was het alsof de angst
een deel van haarzelf werd, totdat ze niet meer beter
wist.
David zou het nooit weten. Dat boezemde zowel
vertrouwen als angst in. Het was verbazend hoe
makkelijk ze loog en hoe makkelijk ze haar geweten
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aan de kant kon schuiven.
Hoe makkelijk ze
dingen vergat.
Ze drukte nog iets harder op het gaspedaal. De
straatlantaarns flitsten langs haar ruiten.
Ze had Robert nog een aantal keer willen zien,
maar had de behoefte (ja, dat was het; een
‘behoefte’) onmiddellijk de kop ingedrukt. Een
driehoeksverhouding was het laatste waar ze naar
verlangde. Ze kon een langdurig overspel niet
eeuwig verbergen, hoe graag ze het ook wilde en
hoe goed ze ook wist dat ze het kon. (David zou, als
ze voorzichtig was, er toch nooit achterkomen.)
Maar ze zag andere complicaties, die ze niet kon
vermijden. Er waren toen al licht oncomfortabele
momenten geweest. Op feestjes bijvoorbeeld, als
haar blikken met die van Robert kruisten en hij zo’n
ik-wil-je-nu-meteen-blik in zijn ogen had. Of de
keren toen ze zijn vrouw zag, want voor haar kon ze
het minder goed verbergen. Ze was bang dat zij de
lichaamsgeur van haar man op haar huid kon ruiken,
dat zij haar heimelijke blikken ontcijferen kon. Dan
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betrapte ze zichzelf erop dat ze iets te hard lachte of
zijn vrouw iets te lang aanstaarde, met tegelijkertijd
de onheilspellende hoop dat ze iets zou zien. Want
als ze iets zag was ze van het schuldgevoel verlost.
Hoefde ze niets meer uit leggen. Dus gaf ze expres
zo blik. Zo blik van: ik weet hoe je man er uitziet, ik
weet hoe hij ruikt, ik weet hoe hij zich beweegt, hoe
hij voelt en hoelang het duurt voordat hij grommend
klaarkomt; ik weet hoe hij proeft en wat hij zegt als
hij zijn lading spuit. Ik weet die dingen. Het is ons
geheim.
Ze schaamde zich, maar als ze het onschuldige
gezicht van Roberts vrouw zag kon ze het niet
helpen; het was zo een enorme trut. Het was de
angst en opwinding tegelijk, besefte ze nu, die de
aantrekkingskracht vormde. Vreemd dat Roberts
vrouw en David haar opwinding nooit hadden
geroken of gezien.
Robert kon dat wel. Ze zag het in zijn ogen.
Angst, net zoals opwinding en pijn, ebde weg.
Een moord zou in principe geen verschil uitmaken.
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Ze had honger en ze had het koud. Toch wilde
ze niet naar huis. Misschien zou ze zich beter voelen
als ze iets zou eten, en zonder er bij na te denken,
reed ze een zijstraat in en stopte bij een
wegrestaurant. ‘Denny’s’ flikkerde een geel bord.
Het geflikker deed pijn aan haar ogen. ‘Kom nu en
bestel onze all-you-can-eat saladbar’. Ze stapte uit
en keek aarzelend om zich heen. Zag iemand haar?
Kon iemand de perverse opwinding en angst, die ze
op dat moment voelde, op haar huid ruiken of zien?
En ook al zien ze je, wat maakt het uit? Ze zien
een knappe, vermoeide vrouw die gewoon iets wil
eten. Daar is toch niets mis mee?
Maar gewoonlijks ging ze rechtstreeks naar huis.
Het zou toch verdacht zijn als ze nu haar routine
veranderde?
Welnee. Wat is verdachter? Dat je zenuwachtig
thuiskomt, of dat je op het laatste moment hebt
besloten om jezelf te trakteren? Kalmeer! Doe rustig
aan. Dit geeft je wat extra bedenktijd.
Ze stapte het restaurant binnen.
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De warme lucht kwam haar tegemoet, samen
met de geur van gebakken biefstuk en aardappelen.
Pas toen ze de geur rook, besefte ze hoe hongerig ze
was. Een serveerster, niet ouder dan twintig, bracht
haar naar een tafel verscholen in een hoek. Goed
dacht ze, goed. Ze heeft niets in de gaten. Wat zal er
gebeuren als mijn gezicht misschien – en ik zeg
misschien – in de kranten komt; wat zal ze dan tegen
haar collega’s zeggen?
'Wilt u iets te drinken?'
'Ja.' Ze kon het niet helpen, maar moest grijnzen.
'Geef me maar iets sterks.'
De serveerster knikte.
Sophie keek nerveus om zich heen, in de hoop
om geen bekende te zien. Het laatste wat ze wilde
was door iemand herkend worden. Ja, ik zag haar
bij Denny’s. Ze zag er nogal zenuwachtig uit. Er
was duidelijk iets mis.
Toen de serveerster haar een drankje gaf, goot
Sophie het in twee slokken naar binnen. De
nietsvermoedende serveerster keek haar afkeurend
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aan. Een alcoholiste? Ze zag het in haar ogen en
weer voelde ze een opborrelende lach.
'Wat is het menu van de dag?' vroeg ze, terwijl
ze de menukaart speels in haar handen hield.
'Biefstuk, gebakken aardappelen en groenten,'
antwoordde de serveerster met een automatische
stem.
'Doe dat dan maar.'
Het meisje knikte en schreef iets op een
notitieblok.
'Doe me ook nog maar iets te drinken.'
Toen de serveerster wegliep, was ze opgewekter,
ze voelde zich uitgelaten en blij. Daar in het warme
restaurant, kon ze zich nauwelijks voorstellen, dat er
door haar schuld iemand bloedend op een
parkeerplaats lag.
Was hij wel dood?
Ze probeerde de vraag hardnekkig te negeren,
maar hij doemde steeds weer in haar hoofd op.
Was hij wel dood?
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Ze liep na haar tweede glas naar het toilet, om
zichzelf in de spiegel te bekijken. Ze was verbaasd.
Ze zag er normaal uit. Haar pupillen waren iets
groter, haar wangen iets roder, maar voor de rest
was er geen enkel verschil. Er waren geen kleine
hoorntjes die plotseling op haar hoofd groeiden of
twee scherpe hoektanden, die ze nog niet eerder had
gezien. Ze waste haar gezicht en werkte haar makeup zo goed mogelijk bij. Toen ze dacht dat ze weer
door de beugel kon, liep ze terug naar haar tafel,
waar het eten inmiddels was opgediend.
Ze at alsof ze in geen jaren had gegeten en dronk
daarbij een derde glas alcohol. Nu werden haar
zenuwen geheel verstomd. Ze voelde zich
belachelijk uitgelaten. Verdwaasd keek ze om zich
heen. Ze was er niet zeker van of ze nu moest lachen
of huilen. Niemand keek naar haar, niemand kon de
verschrikking die ze het afgelopen uur had
meegemaakt in haar gedrag ontdekken. ‘Kijk hier!’
wilde ze bijna schreeuwen, ‘Kijk hier, ik heb iemand
gedood en zit nu heerlijk te schransen. Er is niets
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veranderd. Begrijp je? Jullie kunnen niets aan me
zien.’
Op dat moment hoorde ze de sirenes, eerst
ergens in de verte, vervolgens dichterbij. Ze zag
twee politiewagens en een ambulance met gloeiende
zwaailichten voorbij rijden, in de richting van de
parkeerplaats.
Verdomme… Ze begon onmiddellijk te zweten
en kreeg het opeens weer koud.
Stel je eens voor, dat de zwerver niet dood is?
Dan kan hij je auto identificeren. Een poging tot
doodslag is ook strafbaar, Sophie. Dat weet je toch?
Ze moest kalm blijven, maar de tollende
gedachten lieten haar niet los. Het was alsof
miljoenen duiveltjes allemaal tegelijk in haar hoofd
kwetterden, alsof de serveerster, het restaurant – de
etende mensen om haar heen – allemaal tegelijk
opkeken, alsof het geheel misselijkmakend op de
voorgrond werd gedrukt.
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Ben je bereid om tien jaar te zitten? Maak daar
maar twintig van als je geen goede advocaat kan
krijgen.
Ze voelde haar eten omhoogkomen.
Dus wen maar alvast aan de volgende woorden:
Je hebt het recht om te zwijgen.
Ze stond op. Probeerde zo nonchalant mogelijk
door het restaurant te lopen, om vervolgens naar de
wc te rennen, waar ze haar avondeten uitkotste.
Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden.
Je hebt recht op een advocaat.
Ze veegde haar mond af en bleef voor een paar
minuten in de wc staren. Toen ze zich beter voelde
en de wereld iets minder tolde, stond ze wankelend
op. Ze had nog steeds het gevoel dat iedereen naar
haar staarde, en ze liep, dicht tegen de muur, zo
voorzichtig mogelijk naar de kassa toe.
‘Hallo,’ hoorde ze plotseling iemand achter haar
zeggen en ze voelde hoe iemand hardhandig haar
arm vastgreep.
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Ze hebben me! schreeuwde de stem in haar
hoofd hysterisch. Ze hebben me nu al te pakken!
Ze draaide zich om en verwachtte het glad
geschoren smoelwerk van een smeris te zien, maar
zag daarvoor in de plaats het stoppelige gezicht van
Robert. Zijn dronken ogen keken haar lodderig en
uitdagend aan.
Hier had ze helemaal geen tijd voor. Hier had ze
geen zin in.
‘Hallo Soph... Heb je ruzie met David? Of kwam
je mij gewoon opzoeken?’
'Waar is Julia?' vroeg Sophie terwijl ze in het
rond keek om te kijken waar zijn vrouw was.
‘Ze is thuis. Je weet hoe het gaat. We hebben
weer eens ruzie. Soms denk ik dat we alleen maar
getrouwd zijn om onze ruzies te rechtvaardigen. En
jij, wat doe jij hier?’
Ik heb iemand naar de verdommenis gereden en
kreeg daarna het krankzinnige idee om ergens te
gaan eten. Heb je dat ook wel eens? Zo een stevige
trek na een moord?
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Robert had niet door dat ze trilde. Hij rook haar
zurige adem niet eens. In zijn ogen zag ze er niet
verdacht uit. Dat gaf haar moed. Ook al was hij
dronken.
Ze schraapte haar keel en antwoordde: ‘Ik en
David hebben ook mot. Maar dat is al jaren zo.’
Robert begon luid te lachen.
‘Misschien moeten jij en ik trouwen. Kunnen
David en Julia bij elkaar samenwonen.
Heb je
zin om met me naar een hotel te gaan?’
Het gesprek begon duidelijk direct en gevaarlijk
te worden.
Sophie schudde haar hoofd en wrikte
tegelijkertijd haar arm los.
‘Ik denk dat ik daar geen trek in heb. Het spijt
me.’
Ze wilde doorlopen, maar Robert greep haar
bovenarm voor de tweede keer vast. Zijn grote
worstvingers, die ze ooit in het verleden had
geliefkoosd (die ze zelfs in haar mond had
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genomen) groeven zich ruw in haar huid. Ze slaakte
een kreet. De donkere ogen van Robert priemden.
‘Waarom doe je zo?’
‘Wat doe ik?’ En plotseling begreep ze het, meer
dan ze ooit had willen begrijpen.
Geen wonder
dat de relatie tussen Robert en Julia de vernieling in
ging. Dan nog te bedenken dat zij ooit met Robert in
bed had gelegen. Altijd die dronken stem en die rode
ogen. Altijd die onstuimige blik. (Daarom was ze
toch op zijn schoot gekropen; ja, toch?) Hij was een
alcoholist en met dat besef zag ze plotseling hoe hij
in de huiskamer stond en naar zijn vrouw
schreeuwde, zodra ze niet deed wat hij vroeg. Had
David dit geweten? Was daarom de vriendschap
tussen Robert en David zo bekoeld?
‘Je ontloopt me. Waarom? We hadden het toch
fijn samen? Denk je echt dat David geen
vermoedens heeft? Hij ziet meer dan je denkt.’
‘Laat me los.’ Ze wilde geen stennis maken en
keek hulpeloos om zich heen. De serveerster was de
enige die iets in het oog had. Wat moest het meisje
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niet denken? Een meningsverschil tussen twee
alcoholisten?
‘Voor de laatste maal, Robert: laat me met rust!
Of moet ik je eruit laten trappen?’
Met een brede grijns op zijn gezicht liet hij los.
‘Steek je kop maar in het zand, meisje. We
weten allebei wel beter.’
Sophie draaide zich om, negeerde Roberts
opmerkingen en betaalde haar rekening.
‘Gaf die meneer u problemen?’ vroeg de
serveerster zo vriendelijk mogelijk.
‘Nee, hoor. Gewoon een oude vriend die iets
teveel in het glaasje heeft gekeken. Meer niet.’
‘Steek je kop maar in het zand,’ riep hij haar na.
Toen ze buiten was, bedaarde ze iets. De frisse
lucht deed haar goed. Ze liep naar haar auto, stapte
in, draaide de sleutel om en moest automatisch weer
aan de zwerver denken; hoe zijn rode jas door de
wind opbolde en hoe zijn hand bleek op het asfalt
lag. Ze was weggereden. Had ze haar kop in het
zand gestoken? Had ze gedaan wat ze al vele jaren
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deed, weglopen als het allemaal te dichtbij kwam?
Als alles te confronterend werd?
De vraag die daarop meteen volgde was: wat
moest ze doen?
Ze keerde de auto en reed richting huis. Ze was
twee uur te laat. Wat zou David in hemelsnaam
denken?
Denk je echt dat David geen vermoedens heeft?
Stak ze haar kop in het zand? De vraag bleef
hardnekkig terugkomen. Had ze dat haar hele leven
niet gedaan? Met haar opleiding? Met haar relatie?
En de zwerver? Ze wist het niet. Ze wist het echt
niet. Was ze met het slippertje niet in een donker gat
gesprongen? Een steil gat met zwarte muren? Zodat
ze geen verantwoordelijkheid hoefde te nemen?
Zodat ze zich kon terugtrekken? Jezus, de dronkelap
had gelijk.
Maar de zwerver was iets waar ze niet meer
onderuit kon komen. Telkens als ze achterom keek,
in de achteruitkijkspiegel, zag ze hem, samen met
haar reflectie, op de parkeerplaats. Zijn rode jas
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wapperend in de wind en zijn nek op een vreemde
manier gebogen. Dus wat moest ze doen? Wat
moest ze in hemelsnaam doen?
Het eerste wat je moet doen is naar David gaan
en hem alles vertellen. Je moet hem onder ogen
komen en samen naar een oplossing zoeken.
Misschien moet je hem ook over Robert vertellen.
Dat stond haar niet aan. Dat stond haar helemaal niet
aan. Misschien niet vanavond, maar zeker in de
toekomst. Je moet ophouden te vluchten. Je hebt
David nu nodig, Sophie. Je hebt hem nu nodig!
Meer dan je ooit zou willen.
Mooie woorden. Maar hoe dichter ze haar huis
naderde, des te nerveuzer ze werd. Even had ze de
krankzinnige gedachte om terug naar de
parkeerplaats te rijden. Om te zien of de zwerver
daar nog lag. Ze moest bedaren. Als ze David (en ze
was nog steeds niet zeker van haar zaak) wilde
vertellen wat er was gebeurd, wilde ze dat met een
kalme stem doen. Het leek allemaal op een
ziekelijke grap.
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Waar ben je banger voor, Sophie? De politie of
de kleinerende ik-wist-het-want-ik-ken-je-zo-goedblik in David zijn ogen?
Ook daar had ze geen antwoord op.
Ze parkeerde de wagen achter hun huis en liep
met gebogen hoofd, als een geslagen hond, naar haar
voordeur. Haar hart bonsde wild in haar borst.
Ze stapte naar binnen en deed de lichten aan. De
huiskamer was leeg. Met tranen in haar ogen liep ze
naar de slaapkamer, maar ook daar was David niet.
Wat had ze verwacht? Ze was twee uur later thuis
dan normaal en ze had hem niet gebeld. Hij was
zeker bezorgd geweest en naar haar werk gelopen
om te kijken waar ze bleef. Hij zou ieder moment
thuiskomen. Ja toch, hij zou ieder moment
thuiskomen.
Op dat moment ging de telefoon. Sophie rende
naar het toestel in de huiskamer en pakte de hoorn
op.
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God, laat het alstublieft niet de politie zijn! Ik
wil de gevangenis niet in. Het was een ongelukje,
meer niet.
'Hallo, Sophie,' hoorde ze David aan de andere
kant van de lijn zeggen. Zijn stem klonk
ongelooflijk ver weg; ze kon hem nauwelijks
verstaan.
'Ik was.'
Op dat moment werd er stevig op de deur
gebonsd.
'Een ogenblikje, schat,' zei Sophie terwijl ze de
hoorn naast de telefoon legde. Haar lichaam begon
weer te trillen. De gebeurtenissen van de laatste
twee uur - het kotsen, Robert en de zwerver – tolden
door haar hoofd. Ze deed de voordeur open, hapte
onbedoeld naar adem en had het gevoel dat ze
plotseling aan het einde van een eindeloze gang
stond.
Er stonden twee politieagenten voor de deur. Ze
keken haar bestuderend aan.
‘Mevrouw Johnson?’
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Ze knikte.
Hier gaan we dan. Je hebt het recht om te
zwijgen…
De politieagent opende zijn mond.
Alles wat je zegt…
‘We weten niet goed hoe we dit moeten
mededelen, mevrouw, maar uw man David is op de
parkeerplaats van Shopping Plaza door een
onbekend voertuig aangereden. Hij heeft het helaas
niet overleefd.’ Eerst dacht ze dat het een grap was.
Een zieke grap. Maar toen bestudeerde ze de
gezichten van de agenten en voelde ze hoe iets
binnen haar – haar kern – verkilde.
‘Maar…’ zei ze en liet het daarbij. Terwijl de
twee agenten op de stoep stonden, met de voordeur
wijd open, liep ze terug naar de telefoon. Ze voelde
al haar kracht, al haar emoties, door haar poriën naar
buiten sijpelen.
‘Hallo?’ vroeg ze met een beverige stem. In haar
achterhoofd had ze een kiestoon verwacht.
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‘Lieve, lieve Sophie.’ Het was duidelijk de stem
van David die haast krakerig klonk, ‘Ik wilde je
afhalen van je werk, maar ik was iets te laat en zag
je nog net in je auto stappen. Ik ben vervolgens naar
je toe gerend en heb je geprobeerd te stoppen.’
De stem werd donkerder. Alsof het in
slowmotion werd afgespeeld.
‘Waarom? Vertel me eens waarom? Waarom
heb je het gedaan Sophie? Waarom heb je me
vermoord?’
Ze voelde zichzelf in een zwart gat verdwijnen.
Verzwelgen. Ergens daarboven hoorde ze een ijzige
snik. Ze had in de achteruitkijkspiegel gekeken en
had de rode opbollende jas gezien en nu ze er beter
over nadacht, zag ze zijn bruine wapperende haren
en zijn verlovingsring aan zijn hand. Haar
onderbewuste, had het altijd al geweten, had het als
een klein stemmetje uit een onpeilbare diepte
continu gezegd; daarom moest ze steeds aan hem
denken en daarom had ze zijn blik steeds in haar
achterhoofd.
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Het was David. De zwerver was David!
Met de hoorn in haar hand moest ze hysterisch
lachen, terwijl de duisternis als een oneindige zwarte
muur voor haar ogen omhoog trok.
‘Waarom?’ zei de donkere stem aan de andere
kant van de lijn weer, ‘Waarom, Sophie? Vertel me
eens waarom? Waarom heb je het gedaan?’
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Moordplekken
(Gepubliceerd in de bundel Een bloedovergoten
dageraad)
‘Nou, wat gaan we doen?’ Ze keek hem onder de
rand van zijn paraplu aan, en had een ondeugende
schittering in haar ogen. Het was vier uur in de
middag en midden in het voorjaar. Toch had de dag
niet de helderheid die andere dagen hadden. De
wolken hingen zwaar en laag aan de hemel. De
straten waren grijs en in een schemering gehuld.
‘Heb je een voorkeur?’ Ze lachte, zoals ze de
hele dag lachte; verleidelijk en onzeker. Ze was
mooier dan hij had verwacht. ‘Wil je misschien nog
even lopen? Of wil je misschien ergens naar binnen
gaan?’ Toen, geheimzinnig: ‘We hebben nog niet
alles gezien.’
Hij lachte naar haar maar voelde datgene wat hij
al de hele dag voelde, tenminste, sinds hij hier om
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twee uur met de trein was aangekomen. Een
mengeling van paniek en verbazing, van een emotie
die als een koord gespannen was tussen
zelfvertrouwen en complete onzekerheid. Vond ze
hem leuk? Vond hij haar leuk? Kwam hij goed
over? Vond ze hem niet, zoals hij zichzelf soms
vond, een volslagen idioot? Hij dacht weer aan zijn
ex-vriendin, de vrouw die hem zes maanden
daarvoor op net zo’n bewolkte dag had gedumpt om
redenen die hij nog steeds niet begreep. “Je bent
zielig, Conlon,” had ze gezegd met een tas in haar
hand. Ze had strijdlustig in de deuropening gestaan
om hem de laatste wond toe te brengen. Haar haren
nat van de douche, bliksem in haar ogen en een ikkan-nu-alles-doen uitdrukking op haar gezicht. “Een
vieze, smerige zielenpoot.” Hij had geen idee waar
dit vandaan kwam. Ze hadden ruzie gehad, waar,
maar niets dramatisch. Hij had zich niet vreemd
gedragen. Hij had haar niet geslagen. Hij was niet
vreemd gegaan. Hij had alleen gezegd dat het “niet
werkte”, dat ze “niet op dezelfde golflengte” zaten.
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Het was niet eens zijn bedoeling om de relatie af te
breken, meer om die bij te sturen, om haar te
vertellen wat hem dwars zat. Ze had zelf een
conclusie getrokken. “Jij en al je boeken. Je bent
zielig.” Ze keek over zijn schouders naar de
donkerbruine boekenkasten die naar het plafond
reikten. “Ik heb zelden zo’n kneus als jou ontmoet.”
‘We kunnen naar een pub gaan?’ zei het nieuwe
meisje nu. Zijn eerste date in zes maanden. ‘Of we
kunnen nog een wandelingetje maken, zodat ik je de
andere plekken kan aanwijzen.’ Ze wiegde met haar
heupen en beet op haar lip. Het was overduidelijk
waar haar voorkeur naar uit ging. ‘Wandelen, toch?’
voegde ze eraan toe.
Ze hadden elkaar op internet ontmoet. Op een
forum voor belangstellenden. Na de catastrofale
vergissing van de vorige keer, wilde hij nu een
vriendin die dezelfde interesses had als hij. Niet een
vriendin die zijn boeken later zou vervloeken.
“Een kneus. Een zielige god-vergeten kneus. Je
leeft meer daar,” wijzend naar de boekenkasten,
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“dan hier onder de mensen. Ik heb zelfs het gevoel
dat je op ons neerkijkt.”
Hoewel zijn ex niet bijzonder intelligent was,
troffen deze woorden hem toen; ze raakten
ongetwijfeld een bepaalde basale waarheid aan. Hij
was inderdaad in sommige opzichten een “kneus”,
zoals zijn ex dat zo mooi uitdrukte. Hij had zichzelf
inderdaad afzijdig gehouden, wat in hoge mate, zo
redeneerde hij achteraf, zijn belangstelling en
fascinatie had gevoed. Zijn “hobby”, zoals hij het
eufemistisch noemde, moest toch ergens op gestoeld
zijn? Er moest toch ergens een psychologisch proces
zijn dat obsessies aanstuurde? Misschien was het
inderdaad de ongemakkelijke verhouding die hij met
de buitenwereld onderhield.
Hij begreep menselijke interacties niet. Hij
begreep niet hoe mensen dachten. Dit maakte zijn
eerste ontmoetingen met vrouwen zo pijnlijk urgent.
Hij wist nooit wat hij moest doen, wat hij moest
zeggen of wat er van hem werd verwacht. Hij had
niet het sociale instinct dat anderen leken te hebben.
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Hij kon zich niet concentreren op “small talk”. Als
iemand iets zei, wist hij het niet onmiddellijk aan te
vullen of het gesprek persoonlijk te maken. Pijnlijke
stiltes werden in zijn nabijheid niet gevuld. Ze
bleven vreten, vreten en vreten, totdat er in de
conversatie een waar gat was ontstaan.
“Wat is je hobby?” vroegen ze dan, om de stilte
op te vullen. Als hij hun vraag beantwoordde,
werden zijn luisteraars altijd lijkbleek. “Oh,” zeiden
ze dan, terwijl hun gedachten tien verschillende
richtingen in snelden. “Oh, dat is interessant…”
Zijn ex had dat niet gezegd, zij moest lachen.
Met dezelfde ogen die een aantal maanden later zo
koud zouden zijn. “Je bent vreemd,” had ze gezegd.
“Vreemd en gek. Maar het is wel een beetje
macaber.”
Dit nieuwe meisje, Lydia, zou hem niet
“vreemd” vinden. Of kleinzielig. Ze deelde zijn
fascinatie. Zijn obsessie had hen als het ware bij
elkaar gebracht.
‘Er zijn hier verschrikkelijke dingen gebeurd,’
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zei ze nu. Ze hield haar vingers nog steeds aan de
rand van zijn paraplu. Ze kon niet stil staan,
misschien door de kou en regen, ze trappelde met
haar voeten op dezelfde plek. ‘Echt verschrikkelijke
dingen. Dingen die niet eens de krant hebben
bereikt…’
Ze had een witte bontjas aan. ‘Nepbont,’ had ze
op het treinstation tegen hem gezegd, ‘Ik dood geen
dieren.’ En onder die jas, zo was hij er gaande weg
achtergekomen, had ze een korte zwarte jurk aan en
visnetkousen waar ze gaten in had geknipt. Die
zwarte kleding stak af op haar bleke huid en
geblondeerde haren, waarvan ze, misschien om op te
vallen, plukken roze had geverfd, zodat ze samen
met die jas op een suikerspin leek. Ze danste nonstop en wapperde zelfs als ze stil stond altijd met
een ledemaat. Nu stampte ze als een klein meisje in
de plassen en schopte golven water omhoog. Nee,
zij zou hem geen kneus noemen. Ze had net zo’n
merkwaardige verstandhouding met de wereld als
hij zelf had.
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“Ik voel me misplaatst,” had ze ooit eens tijdens
een van hun chatsessies gezegd. En dat was een
understatement.
Ze lachte naar hem, ongeduldig en
bemoedigend. Haar blonde haren en witte bontjas
waren doorweekt.
‘Wat voor plekken?’ vroeg hij nieuwsgierig, en
tot zijn grote schaamte, gretig. Gevolgd door het
alom beleefde en bescheiden: ‘Moeten we niet
ergens naar binnen toe? Straks word je ziek.’ Ook
nu probeerde hij weer “het juiste” te doen.
Ze had geen paraplu meegenomen. Dat was het
eerste wat hem opviel, naast haar theatrale
verschijning, toen hij uit de trein was gestapt. Ze
had hem aangekeken en om zijn verbaasde
burgerlijkheid gelachen. ‘Nou, dan word je nat. Ga
je dan dood?’ had ze gevraagd. Nu zei ze: ‘Ik ben al
ziek. Volgens mijn kennissenkring dan…’ Ze liet
zich naar achteren vallen en leunde tegen de spaken
van een hek. Ze stonden voor een knots van een
kathedraal, die volgens haar de trekpleister van dit
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Noord-Engelse plaatsje was. ‘Is het niet grappig,’
had ze hem verteld, ‘dat mensen geld betalen om
over graven te lopen? Terwijl niemand vrijwillig
naar een kerkhof gaat.’ In de regen waren de straten
en pleinen leeg.
‘Het zijn hele mooie plekken.’ Nog steeds die
glimlach op haar gezicht. Ze had haar lippen zwart
geverfd, waardoor haar tanden gelig afstaken. Haar
ogen gloeiden. ‘Waar verschrikkelijke dingen zijn
gebeurd.’
Ze was drie jaar jonger dan hij. Tenminste,
volgens de chatsessies en de e-mails die ze naar
elkaar hadden gestuurd. Zeker weten op het internet
deed je het natuurlijk nooit. Maar terwijl hij zo stond
te aarzelen, voelde hij zich veel ouder. Meer dan
tien jaar. Zijn beschaafde deel, dat zich hardnekkig
aan de regels van fatsoen probeerde te houden,
vooral de regels die golden tijdens een eerste date,
vertelde hem dat hij samen met haar naar een pub
moest gaan en dat haar onderzoekende vraag een
test voor hem was. Ze moest het toch ongetwijfeld
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koud hebben. Het andere deel, het deel dat
gefascineerd was door moord en doodslag, raakte
steeds meer in betovering door dit vreemde meisje
dat klaarblijkelijk van de regen genoot.
‘Je kunt daar de slechte vibes echt voelen.’ Ze
zei het zo volledig opgetogen, zo onschuldig, dat het
duidelijk was waar haar voorkeur lag.
‘Laat maar zien dan,’ zei Conlon lachend.
‘Breng me naar de plekken toe.’ Ze sprong letterlijk
van enthousiasme op, hield zichzelf in balans door
de spaken van het hek vast te houden, zwenkte hem
met haar linkerbeen en leidde hem langs de
kathedraal.
“Houd je daar van?” had zijn ex aan hem
gevraagd, toen ze zijn boekenkasten voor het eerst
zag en de titels van de boeken bestudeerde. “Ja,”
had hij geantwoord. “Onmenselijke daden
fascineren mij.”
“Waarom?”
Hij had geaarzeld. Niet wetend hoe hij het moest
uitleggen, of dat hij het zelf begreep. “Omdat
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gruweldaden de mens op het meest basale niveau
ontleden,” had hij geantwoord, “Door moorden te
analyseren, kunnen we de mens beter begrijpen.”
Dat was slechts ten dele waar. Het andere antwoord,
dat hij niet durfde te zeggen, was dat hij
gefascineerd was door de Dood. En niet zomaar de
Dood, maar de gruwelijke Dood. De onverwachte
Dood, als iemand om egoïstische en onbezonnen
redenen uit het leven werd gerukt.
Ze had toen aarzelend geknikt, hoewel ze het
niet begreep. Ze vatte het niet en misschien was dat
ook wel achteraf het doodvonnis van hun relatie
geweest. De meest monsterlijke daad kwam uit de
mens voort, werd door menselijke passies
voortgedreven. In deze zin was moorden misschien
wel de meest ultieme menselijke daad. Andere
diersoorten deden het niet. Zij pleegden geen
politieke moorden. Waren geen slachtoffers van
lustmoorden of crimes passionels.
Hij wist, terwijl hij daar in de regen liep, dat hij
dit niet aan het meisje voor hem hoefde uit te
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leggen. Ze was net zo gefascineerd door de Dood als
hij. Ze draaide zich na iedere tien meter om, om
zichzelf ervan te verzekeren dat hij haar nog steeds
volgde, en had zelfs in de kou en regen een brede
grijns op haar gezicht. ‘Het zal je niet teleurstellen,’
zei ze. ‘Je voelt de vibes nog steeds.’
Hij had Little Lil, zoals ze zichzelf noemde, op
een website gevonden die geheel gewijd was aan
moorden en gruweldaden in Engeland. Hij was
verbaasd dat zulke websites bestonden. Hij was
verbaasd dat mensen deze passie deelden. Hoewel
hij eigenlijk niet verbaasd hoefde te zijn. Hoeveel
spookhotels waren er wel niet, of hoeveel Jack the
Ripper- wandelingen in London? Mensen werden nu
eenmaal tot het gruwelijke aangetrokken.
“Ben je ook zo verslaafd aan mysterie?” had ze
via een forum aan hem gevraagd. “Ja,” had hij
geantwoord, en hun contact was gelegd.
Onopgeloste moorden waren de crème de la crème
en spraken het meest tot de verbeelding. Hij was
verbaasd hoeveel onopgeloste moorden de
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afgelopen jaren in Engeland hadden plaatsgevonden.
Dit plaatsje bezat alleen al zeventien onopgeloste
voorvallen. “Ik ben geboren in een moordstad,” had
ze geschreven.
Ze liepen bij een poort het hek door en kwamen
uit op een binnenplaats, aan de zijkant van de
kathedraal, waar doornstruiken zich tegen de muur
hadden genesteld en waar groene struiken en bomen,
bijna in wildgroei, fel afstaken tegen de grauwe,
lage lucht. Er stond een standbeeld van een priester,
zag Conlon toen hij dichterbij kwam, waarvan het
donkergrijze
gesteente
door
vogels
was
ondergepoept. De pater stond gebogen met de Bijbel
in zijn hand, zijn dode ogen starend naar de
opgehoopte en verdorde bladeren, die zich aan de
voet van het standbeeld hadden verzameld.
‘Dit hier wordt Madge’s Place genoemd omdat
zij hier, in 1898, haar leven heeft verloren. Ze werd
onder het standbeeld gevonden. Haar keel van links
naar rechts opengesneden. Het bloed was in haar
jurk getrokken. Ze scheen hier al drie dagen te
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hebben gelegen. Volgens het autopsierapport had
het geregend en waren haar mond en keel met
regenwater volgelopen. Haar ogen staarden naar het
standbeeld boven haar.’
Conlon stond stil en keek naar de rode tegels
onder zijn zwarte schoenen. Hij bukte, veegde de
bladeren weg en raakte de grond heel even aan.
Hier had zich dus een drama voltrokken. Een
onomkeerbaar drama. Iemand had hier om haar
leven gevochten en verloren en had haar belager
ongetwijfeld in het laatste ogenblik aangekeken.
Wat had ze gedacht? Wat had ze gevoeld? Had ze de
Dood voelen naderen of had ze het tot het laatste
ogenblik ontkend?
‘Ze was een prostituee,’ zei Lydia nu. Ze stond
achter hem. Haar lichaam was voor het eerst stil. Ze
hield haar handen in de zij, waardoor ze – zoals ze
daar stond – op Peter Pan leek. ‘De dader is nooit
gepakt. Ze is het laatst in een winkelstraat hier om
de hoek gezien. Men vermoedt dat een potentiële
klant haar hierheen heeft gelokt en haar heeft
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vermoord. Het betrof hoogst waarschijnlijk een
bekende. De moordenaar heeft, volgens het rapport,
hier nog een aantal minuten gestaan voordat hij
vluchtte. De politie vond bloedsporen bij de
scheenbenen van het standbeeld. Ook had de dader
een bebloede prop in de bosjes gegooid. Het bleek
een zakdoek te zijn, waarmee hij zijn mes had
schoongemaakt.’
Sommige daden lieten een afdruk achter, daar
was hij van overtuigd. Sommige gebeurtenissen
waren zo gruwelijk dat ze overblijfselen in de
omgeving achterlieten. Terwijl hij hier zo stond, en
de wind voelde, voelde hij bijna Madge’s
aanwezigheid, en zag hij haar in zijn geestenoog
liggen, haar mond open, haar gezicht versteend in
angst, haar ogen gevuld met regenwater.
‘Door de ligging van het lijk gingen al snel
geruchten de ronde, en de verdenking viel op een
jonge priester die drie maanden daarvoor naar deze
congregatie was verhuisd. Volgens de verslagen was
het een vreemde vogel, een loner. Hij kon zich niet
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aanpassen aan de gemeenschap en vertoonde, zoals
het in die tijd zo mooi werd genoemd, “afwijkend”
gedrag. Hij is opgepakt en verhoord en pleegde, drie
dagen na zijn vrijlating, op de brug bij de
stadsmuren zelfmoord. Er zijn nooit andere
verdachten geweest.’
Het was harder gaan regenen. Hij stond op,
veegde de aarde van zijn handen en voelde de
vervoering die hij altijd voelde als hij zo dichtbij de
Dood was. Het was een gevoel van overgave, van
absolute zekerheid. Conlon was ervan overtuigd dat
je veel dingen in het leven kon beslissen, dat je veel
ruimte voor fouten of keuzes had, maar dat de Dood
was voorbestemd. De Dood kon je niet ontvluchten.
Het was je onontkoombare noodlot. De Dood eiste
niets anders dan overgave. Volledige overgave. Het
loslaten van alles wat je in het leven had
geaccumuleerd. Liefde, relaties, prestige en
prestaties, dit alles stelde niets voor. De Dood was
de absolute stempel, die het leven of God je zou
geven.
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Hij keek haar even aan. Haar haren waren in de
regen donkerblond en plakten tegen haar schedel.
Haar wollige witte jas was met regenwater
doordrenkt. Zwarte strepen mascara stroomden over
haar wangen, alsof ze roet huilde. Ze leek in deze
tuin en setting een enigma, de vleselijke
belichaming van de Heilige Maagd.
Er lag vervoering op haar gezicht. Een
verrukking die hij maar al te goed kende.
‘Ik heb nooit over deze zaak gehoord,’ zei hij.
Ze knikte dromerig, alsof hij zich in de marges van
haar bewustzijn bevond. Ze had haar ogen gesloten
en smakte met haar lippen, terwijl een gedachte of
herinnering op haar tong smolt. “Soms proef ik het
verleden,” had ze ooit naar hem geschreven. Hij
wist nu wat ze bedoelde. “Hoe groter de misdaad,
des te zoeter de smaak.”
‘De zaak is in een aantal boeken opgenomen,
maar niet veel,’ zei ze na een poosje, nadat ze haar
mond had geopend en het regenwater gedeeltelijk
uit haar mond had laten stromen, en het andere deel
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met dezelfde vervoering in een aantal slokken door
had geslikt. ‘Daarnaast is het overschaduwd door
een veel spraakmakender geval.’ Ze wees naar de
overkant van de binnenplaats. ‘Dat heeft hier om de
hoek plaatsgevonden.’ Ze liep weer voor hem,
leidde hem over een nauw pad naar de andere kant
van het hek. De kathedraal torende boven hem uit
als een doorweekte, grijze rotswand.
Hij had vaak dit soort wandelingen gemaakt in
andere en grotere steden; soms op zichzelf, met een
zelf uitgestippelde wandelroute, of via een
toeristenbureau
dat
“spookwandelingen”
organiseerde. Altijd langs de plekken waar de meest
afschuwelijke dingen hadden plaatsgevonden, waar
het verleden – door middel van verhalen of
geruchten of herinneringen – naar het heden werden
verplaatst. Iedereen, zo had hij ontdekt, had een
fascinatie met de Dood. Hij kwam er alleen direct
voor uit. Het waren nooit de geboorteplekken, maar
de sterfplekken die werden herdacht.
Hij had dit eens aan zijn ex proberen uit te
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leggen toen ze een wandelroute door Edinburgh
volgden; langs de ondergrondse tunnels waar ooit, in
een ver verleden, hele bevolkingsgroepen waren
opgesloten. “Ze waren bang voor de pest. Vooral de
armen moesten eraan geloven. Ze werden
gezamenlijk
opgesloten.
Muren
werden
dichtgemetseld. Ook al was je niet ziek. Het schijnt
dat de inwoners nog wekenlang gekerm onder de
grond hoorden, dat vuisten tegen de wanden
sloegen.” Hij had zich dat voorgesteld. Het laatste
restje licht voordat de muur werd dichtgemetseld.
De drang tot overleven waardoor je in de vervuilde
riolering van de dode lichamen at. Hoe lang zou het
geduurd hebben in deze donkere gangen, zo vroeg
hij zich af, voordat je zelf aan de ziekte bezweek?
Dagen? Weken? Maanden?
Zijn ex begreep het niet. “Walgelijk,” had ze
gezegd. “Walgelijk. Er is meer dan de dood.”
Hij volgde Lydia door de struiken naar een
grijze, lange straat, die als een halve maan om de
kathedraal was gebouwd. Ze liep voor hem en
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draaide zich om de halve minuut weer om; ze
vertoonde opnieuw dezelfde kinderlijkheid,
hetzelfde enthousiasme, dat ze even daarvoor in de
tuin verloren had. ‘We zijn er bijna,’ zei ze. Hij zag
de straatnaam en wist waar ze naartoe gingen. Zijn
maag voelde plotseling als een gespannen ballon.
Hij had hierover gelezen. Hij had de officiële
documenten bestudeerd. Ook hier bevond zich een
onopgeloste moord.
‘Ted Bundy,’ zei Lydia terwijl ze een aantal
dode bladeren van haar witte jas veegde, ‘vertelde
aan een journalist dat hij niet alleen opereerde, maar
dat hij lid was van een geheime organisatie. Een
organisatie van psychopaten. Onzin natuurlijk. Een
psychopaat word je niet door een simpel
lidmaatschap; ze opereren veelal alleen. Maar toch
heeft die enkele uitspraak de dader van de volgende
moord geïnspireerd, hij heeft…’
‘…de naam van Ted Bundy op de muren
geschreven,’ maakte Conlon haar zin af, ‘met het
bloed van zijn slachtoffers.’
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Ze stonden voor een opengebroken deur. Het
enige gebouw in de hele straat dat leegstond. Het
vierkante blauwe bordje met het nummer 10 erop
stak fel tegen de zilvergrijze muur af. De kamer
achter de ramen was donker en leeg.
‘Sindsdien heeft niemand hier meer gewoond,’
zei ze, terwijl ze het trapje op liep en de
deuropening betrad. Er lagen uitwerpselen en een
vuilniszak in de gang. Het tapijt dat ooit groen was
geweest, was nu met urine doorweekt. Dit was
duidelijk een drugspand of een pand voor daklozen
– mensen die zich niet voor de geschiedenis
interesseerden. Een krot in een verder keurige straat.
‘Ze hebben tientallen keren geprobeerd het huis
op te knappen,’ zei Lydia, terwijl ze de groene
deurpost aanraakte. ‘Het kan maar niet worden
verkocht…’
Hij herinnerde zich het huis, hij herinnerde zich
de nieuwsberichten. Lydia had gelijk, deze misdaad
overvleugelde alle andere misdaden. De hele streek
was door deze daad beroemd geworden. Hoe heette
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het ook alweer? En toen wist hij het: “De
Parkinsonmoord.”
‘De familie Parkinson kwam op 5 december
1990 thuis na een dagje uit en trof hun woning, zo
staat in de verklaringen tenminste, opengebroken
aan. De buren zouden later getuigen dat mevrouw
Parkinson de politie wilde bellen, maar dat haar man
al boos en verontwaardigd naar binnen was gestapt.
De kinderen jengelden aan haar arm. Het hele gezin
is toen voor het laatst levend gezien.’
Ze waren afgeslacht. De hele familie was
afgeslacht. En nog meer dan dat, ze waren gefolterd.
Volgens het autopsierapport lag mevrouw Parkinson
urenlang op de eettafel vastgebonden, terwijl haar
man en kinderen voor haar ogen werden vermoord.
Haar man was opgehangen, op zijn kop, en letterlijk
van boven naar beneden opengesneden. Toen had de
dader zich op de kinderen gestort. Hij had ze in een
jutezak gestopt en met een knuppel geslagen. Hij
had het langst met haar gewacht.
Conlon liep de trap op. Zijn handen raakten de
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leuning aan. Hij snoof de geur van verrotting op. De
grijze muur was donker door het regenwater. Vanuit
deze positie kon hij de oneffenheden, daar waar de
tegels elkaar net niet hermetisch raakten, in het
gesteente zien. Hoe vaak hadden mevrouw en
meneer Parkinson hier niet gestaan? Hoe vaak
hadden ze hun woning niet in zich opgenomen? Hoe
vaak had meneer Parkinson op deze plek niet over
de Dood nagedacht?
Voordat Conlon naar binnen ging liet hij, net
zoals Lydia, zijn hand op de deurpost rusten. De
groene verf bladderde in de hoeken af.
‘De buren gingen ervan uit dat de familie
Parkinson zelf de politie zou bellen. Toen ze een
aantal uur later zagen dat de deur nog steeds was
opengebroken, alarmeerden ze de politie alsnog. Het
was toen al te laat.’
Mevrouw Parkinson was doodgebloed. De
kinderen waren doodgeslagen. De dader had met
bloed op de muren geschreven: “De groep van Ted
Bundy”. Met daarboven, zo bleek later, in kleine
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letters “afz.”.
Conlon stapte naar binnen. De gang was nauw
en muf. Het gelige behang begon in de vochtige
lucht los te weken. Het tapijt sopte onder zijn
schoenen. Het zeil in de keuken, aan het einde van
de gang, bolde op. Iemand had de lades
opengemaakt. Een vuilniszak lag opengescheurd.
Vuilnis – waaronder papier, lege chipszakken, een
rode emmer – lag over de vloer verspreid. Er lagen
pannen en potten verroest en gebroken op de grond.
Alles ademde de Dood. Het gebouw was de
Dood. Conlon kon zich voorstellen hoe iemand in de
duisternis de familie opwachtte. Hoe hij ergens in de
hoek stond, totdat ze allemaal naar binnen kwamen
– eerst de vader, dan de kinderen en dan de moeder.
‘Volgens het rapport stond hij waarschijnlijk
achter de deur van de huiskamer. Er zijn echter ook
aanwijzingen dat hij in de keuken heeft gestaan.’
Conlon stak zijn nek uit en keek de keuken in.
Het leek hem onmogelijk dat daar iemand kon staan,
zonder te worden gezien. Vóór hem stapte Lydia
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rechts de huiskamer in. Een geur van urine, natte
kalk en stront kwam hem tegemoet. Hij volgde haar
en keek, zodra hij de langwerpige kamer instapte,
die parallel liep met de gang en keuken, naar een
witte muur. Was het zijn verbeelding of kon hij iets
onder de witte verflaag waarnemen? Donkere letters
met oneven rondingen. “Bundy”. En daarboven:
“groep”.
‘Hoe vaak ze het ook hebben geschilderd, zo
gaat het gerucht, de letters komen door de verf heen.
Ze kunnen het niet verklaren. Een van de redenen
waarom het huis niet kan worden verkocht.’
De huiskamer was uitgewoond. De vloer was
van tapijt ontdaan, de muren waren kaal, er lagen
lege blikken op de grond, iemand had een slaapzak
in de hoek gesmeten. De slaapzak leek met urine
doordrenkt te zijn. In de andere hoek stond een
gasbrander met een lepel en een vieze naald.
‘Anderen zijn bang dat de dader terugkomt.’
Conlon kon zich herinneren dat iemand in de
zaak was aangehouden. Een kantoormedewerker uit
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de buurt. Hij scheen maanden daarvoor brieven naar
tijdschriften en kranten te hebben gestuurd waarbij
het over de “groep van Bundy” had. Hij was door ze
benaderd, zo had hij geschreven, hij had aan een
“inwijdingsritueel”
meegedaan.
“Het
zijn
georganiseerde psychopaten in een internationaal
netwerk. Er worden opnames van de slachtoffers
gemaakt.” De brieven waren nooit gepubliceerd.
Niemand, naast de redacteuren, had de inhoud
gelezen. De verdenking viel dus automatisch op
hem.
“Ze gaan me doden,” had hij bij zijn aanhouding
gezegd. “Ze gaan me doden. Door me in de
openbaarheid te brengen, hebben jullie me
vermoord…”
Dat waren zijn laatste woorden, want tijdens zijn
ondervraging en zitting bij de rechter had hij zijn
mond niet opengedaan.
‘De sporen kwamen niet overeen. Ze wilden de
moorden heel graag in zijn schoenen schuiven, maar
de bewijzen kwamen niet overeen. De politie heeft
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uiteindelijk besloten hem vrij te laten. Het was
duidelijk, dachten ze achteraf, dat de beroemde
uitspraak van Bundy meerdere mensen had
geïnspireerd.’
Een
saillant
detail
was
dat
de
kantoormedewerker zes maanden na zijn
aanhouding door een onbekende automobilist was
doodgereden. ‘Ze vonden hem op straat,’ zei Lydia
nu, ‘de auto is drie keer over hem heen gegaan.’
Lydia stond weer stil. Ze had dezelfde
vervoering op haar gezicht die ze een half uur
geleden ook in de tuin had gehad. Conlon kon het
begrijpen. Ook hij voelde de aanwezigheid van het
grootse, het onontkoombare, in deze ruimte. Zelfs
als je de geschiedenis niet zou kennen, wist je dat
hier iets gruwelijks had plaatsgevonden. De Dood
had hier gewaard, had hier slachtoffers tot zich
genomen, had de meest lelijke en afschuwelijkste
kant van zichzelf getoond. In gedachten kon Conlon
mevrouw Parkinson voor zich zien. Op een eettafel
in de hoek waar nu de slaapzak lag. Haar
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pantykousen naar beneden gerold, haar rok omhoog
geschoven, beide benen vastgebonden aan de
tafelpoten, zodat ze daar gespreid lag. Haar man had
in het midden van de kamer gehangen, vlak voor het
raam.
‘Toch heeft niemand het gezien,’ zei Lydia,
alsof ze zijn gedachten kon lezen. ‘Tientallen
mensen moeten het huis hebben gepasseerd en
niemand heeft naar binnen gekeken.’
Misschien hebben ze wel gekeken, bedacht
Conlon, maar wat ze zagen was zo wereldvreemd
dat de hersens het niet registreerden; een man met
zijn buik opengereten, zwierend en zwaaiend aan
een stuk touw.
‘In Nederland,’ zei Lydia, ‘hebben ze een
bepaalde feestdag. Hij heet Sinterklaas. Dezelfde
Sinterklaas die wij hier de Kerstman noemen. Hij
gaat op 5 december langs de huizen en geeft aan alle
kinderen speelgoed.’ Lydia keek hem plotseling aan.
‘Het speelgoed komt in een jute zak, en volgens de
verhalen worden stoute kinderen in de jute zak naar
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Spanje meegenomen.’ Ze slikte. Een droog geluid in
het midden van de kamer. Buiten kletterde het water
tegen de ramen aan. ‘De moorden vonden plaats op
5 december. De zak was van Nederlandse makelij.’
Toeval? Misschien… Maar hoe meer Conlon
misdaadverhalen las, des te minder hij in toeval
begon te geloven.
‘Daarom worden deze moorden ook wel de
“Sinterklaasmoorden” genoemd.’
Ze vouwde haar handen om haar lichaam en
huiverde zichtbaar.
‘Zelfs nu, terwijl het buiten warm regent, is het
hier ijskoud.’
Hij voelde weer die tweestrijd. Die strijd van
hier willen blijven, verder in vervoering raken en
tegelijkertijd die burgerlijke plicht om tijdens de
eerste date een heer te zijn. Je bent zielig, hoorde hij
zijn ex opnieuw zeggen. Zieligzieligzieligzielig…
Hij keek van de muur naar haar haren, en zag hoe
het regenwater naar beneden droop; haar jas was
doorweekt en ze had kippenvel op haar armen en
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nek. Genoeg was genoeg. Zijn nieuwsgierigheid was
bevredigd. Nu moesten hun buiken worden gevuld.
‘Waar is dat café ook alweer,’ vroeg hij, ‘waar je
het over had?’
Ze glimlachte, een voorzichtige glimlach, niet zo
enthousiast als daarvoor en haalde haar schouders
op. ‘Niet zo ver hier vandaan.’
‘Misschien moeten we wat gaan drinken en
eten,’ zei hij. ‘Het wordt laat. Of wil je me nog
andere moordplekken laten zien?’
Hij had het ironisch bedoeld, als een grap. Maar
hij zag dat ze aarzelde. Ze was net zo verslaafd aan
deze plekken als hij dat was. Ze schudde uiteindelijk
haar hoofd. ‘Niet vandaag,’ zei ze. ‘Misschien een
andere keer.’ Bij de laatste zin beet ze plagerig op
haar lip. Hoe onhandig Conlon ook was met
vrouwen, hij begreep, zonder enige twijfel, dat dit
een uitnodiging was. Ze keek hem speels aan.
‘Misschien hoef je vanavond nog niet terug.’
Na deze woorden leidde ze hem naar beneden,
naar de voordeur, waar het licht buiten een zilveren
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kleur had gekregen. ‘Weet je het zeker?’ vroeg hij
nog. Een domme vraag. Ze knikte en wees opnieuw
met haar hoofd naar de deur. Hoewel ze hem
uitnodigde, zo leek het tenminste, was ze stiller,
bijna beduusd in haar gebaren, had ze niet de kracht
en het enthousiasme dat ze daarvoor had getoond.
Buiten glommen de straten door het regenwater. Er
stroomden riviertjes langs de goot die afval
meevoerden. De schors van de bomen tegenover het
huis was door de regen zwart geworden. De lucht
huilde boven deze stad. ‘Geloof jij dat?’ vroeg ze
uiteindelijk aarzelend bij de uitgang, alsof ze
voorzichtig verwoordde wat er in haar omging.
‘Wat?’ vroeg hij, terwijl hij de paraplu uitklapte.
Ze was mooi, besloot hij, kwetsbaar en mooi. En
tegelijkertijd, als hij de vonk in haar ogen goed
interpreteerde, ook gevaarlijk.
‘De Ted Bundy-club. Geloof jij dat er zoiets
bestaat?’
Hij aarzelde. Staarde peinzend naar de
kathedraal die boven de daken uittorende, naar de
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wolken die nog lager en dreigender oogden dan
voorheen, naar de grauwheid van de huizen die in
dit licht nog grauwer leken. Hij probeerde zich
opnieuw voor te stellen wat er hier op die beruchte
dag was gebeurd. Het was een gewone dag, en dat
waren gewone daken, en het waren gewone wolken
die deze straten al duizenden malen in andere
vormen hadden gepasseerd. Er was op de stoep geen
enkel teken of indicatie geweest dat er achter deze
muren iets verschrikkelijks zou plaats vinden. Alles
leek gewoon. En dat verwarde hem. Zoals het hem
altijd verwarde. Er was een realiteit achter de sluiers
die over het dagelijkse waren gedrapeerd, laag over
laag, totdat de façade van de normaliteit, de illusie
van gesteente en veiligheid, werd weggetrokken en
het ware geraamte werd ontbloot. Hier is de Dood
schreeuwde het leven dan. Als je alles wegsnijdt,
alles decimeert, blijft er alleen leegte over.
Als hij in haar gezicht keek, schreeuwde
dezelfde leegheid hem tegemoet.
‘Geloof je het?’ Haar ogen stonden hoopvol.
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Daar op de trap leek ze op een klein meisje, een
kind, dat wilde geloven dat er geen monsters onder
het bed bestonden, dat muren van steen waren, dat
er geen laag van schone schijn over alles lag. Dat er
in haar kast alleen maar kleding hing. “Pappa doe
alstublieft het licht aan.”
‘Nee, ik geloof het niet,’ zei hij uiteindelijk,
peinzend. Hij geloofde zijn eigen woorden, hoewel
zijn gedachten hier op de stoep alle kanten opging.
De moord. Haar mooie lichaam onder die kleding.
Zielenpoot. ‘Lees de boeken van Ressler of Cullen.
Ze stellen allebei dat een psychopaat vaak een
buitenstaander is; iemand die zichzelf buiten de
samenleving heeft geplaatst en werkelijk denkt dat
hij niet langer een onderdeel is van het geheel.’
Niet langer een onderdeel van de sluiers. De
benauwde en stinkende façade.
Hij wilde er meer aan toevoegen. Hij wilde
uitleggen dat een ware psychopaat om deze redenen
zijn slachtoffers kon objectiveren, omdat hij
geloofde – juist omdat hij er niet langer aan deelnam
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– dat hij de realiteit kon manipuleren, de wereld naar
zijn hand kon zetten en anderen datgene kon
aandoen wat hem vroeger was aangedaan. Die
afzondering was niet alleen een feitelijke
afzondering, in de diepste kern van zijn wezen was
een psychopaat gescheiden van zichzelf en
projecteerde hij zijn geïnternaliseerde woede naar de
buitenwereld toe. Voor een psychopaat bestonden er
geen sluiers, geen lagen, dat had hij al vroeg
geleerd, slechts een constante vernedering en
herinnering van iets dat hij had ondergaan. Hij leek
daarom misschien nog het meest op een
langspeelplaat die was blijven steken. Hij herhaalde
het wegtrekken van de sluiers steeds opnieuw. Maar
dit keer anders. Dit keer niet als een slachtoffer. Een
psychopaat wilde een god zijn.
Hij wilde dat uitleggen, maar kon het niet.
‘De kans dat twee psychopaten elkaar ontmoeten
en het ziektebeeld in elkaar herkennen is heel klein.
Dat ze een groep vormen is praktisch onmogelijk.
Teveel goden in een ruimte… Niet langer een
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afzonderlijk bestaan.’
Ze begreep hem niet, dat zag hij, maar hij liet het
erbij.
‘Kom op,’ zei hij, ‘Laten we gaan eten. Ik heb
honger. En jij ook.’
Ze knikte en kreeg een ogenblik het
enthousiasme terug dat hij de hele dag had gezien.
‘Kom maar,’ zei ze, terwijl ze hem meenam door
een wirwar van straten, stegen en plantsoenen die
als een spinnenweb om de kathedraal waren
aangelegd. Soms stond ze stil en wees hem een plek
aan – moordplekken – andere keren trok ze hem
mee. En terwijl hij naar haar keek – naar de
verlopen mascara, de jas die aan haar lichaam
kleefde, de blik van een geslagen hond – begreep hij
waarom hij haar zo mooi vond. Ze was verval. Het
verval zelve. Met haar gescheurde nylons en
geverfde haar. Ze belichaamde het gezicht achter de
make up en rouge. Het gezicht dat naakt was.
‘Daar is het,’ zei ze en wees naar een klein
barretje op een hoek, waarvan hij de plek nooit meer
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kon achterhalen. Voor het raam hing een groen
knipperend neonlicht dat flitste in de zilveren
namiddag. Open, flitste het. Open-Open-OpenOpen.
De
glas-in-loodvensters
waren
gebrandschilderd. Tekeningen van kardinalen en
veldslagen, van schreeuwende mensen op
brandstapels. En daarachter rood licht, flakkerend,
dat alleen maar van een open haard kon komen.
‘Sfeervol,’ zei hij.
Ze keek naar de taferelen in het glas. Taferelen
die hem aan oude schilderijen deed denken.
‘Toepasselijk,’ voegde ze er aan toe.
Ze klikte weer met haar tong had opnieuw die
glinstering in haar ogen. ‘Ik breng je naar de laatste
moordplek toe.’
En met deze woorden stapte ze naar binnen. De
warmte kwam hem tegemoet. Tientallen mannen en
vrouwen hingen over de bar of zaten aan een tafel.
Rode gezichten, verhitte blikken. Toen hij
binnenkwam, werd het een seconde stil. Ze keken
hem aan, loerend bijna, en begonnen vervolgens
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verder te praten.
Hij zag niet dat het groene neonlicht achter hem
uitging.
‘Ik kom hier vaak,’ zei ze, terwijl ze hem naar
een nis in de hoek bracht. Het dichtst bij het
haardvuur. Ze had opnieuw die verkwikkende pas in
haar loopje, ze glimlachte uitdagend over haar
schouder, haar mascara stroomde inmiddels naar
haar kin.
Hij zag niet dat de anderen achter hem
opstonden. Dat iemand de deur dichtdeed.
‘Dit is mijn tweede thuis, en dit zijn mijn
vrienden.’ Met deze woorden zwaaide ze naar de
anderen om hen heen. Het viel hem toen pas op dat
het weer stil was geworden. Dat je een speld kon
horen vallen. Alsof iedereen, de hele ruimte, zijn
adem inhield. Hij draaide zich om en zag ze
allemaal naar hem kijken. Hun gezichten nog steeds
rood, maar met een kwaadaardige glinstering in hun
ogen.
‘Je had het mis, Conlon,’ zei Lydia nu. Ze
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giechelde, zoals een klein meisje giechelde, en hij
wist dat hij het mis had. Ze was niet bang voor
monsters. Ze wilde geen veilige façade. Haar
enthousiasme, haar bloeddorst, ze had de leegte
achter de sluiers al heen lang geleden ontdekt.
‘De Bundy-groep bestaat wel.’ Ze zei het alsof
het een feit was. ‘En ik stel ze nu aan je voor.’ Hij
keek opnieuw naar die gezichten. Rode, verhitte
gezichten. Met zwarte gaten waar ogen behoorden te
zijn, en ontblote tanden. Sommigen hielden een
puntig mes vast. Ze konden niet wachten. Ze hadden
dezelfde vervoering, dezelfde waanzin in hun blik.
Als hagedissen likten ze hun droge lippen nat.
‘Houd hem vast,’ zei een man. ‘Gooi hem op de
tafel.’
‘Nee, laten we hem ophangen.’
Onderwijl keek Lydia hem glimlachend aan.
Nog steeds kinderlijk, nog steeds lief. Allejezus, nog
steeds lief! Hij probeerde weg te vluchten. Te
schreeuwen. Maar iemand legde een hand op zijn
mond en hij werd met geweld op de tafel gesmeten.
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‘Ja, jaa, jaaaaa,’ krijste een tandeloze oude
vrouw. ‘Trek zijn t-shirt uit.’ Hij zag de gezichten,
die rode gezichten, zich over hem buigen.
‘Ik zei toch dat je niet naar huis zou gaan?’
Hij probeerde te schreeuwen. Zichzelf te
vertellen dat dit niet kon, dat hij het niet moest
geloven, dat dit alles een boze droom was.
‘Een nieuwe moordplek,’ grinnikte Lydia.
Iemand liet een mes langs zijn lippen glijden. ‘Een
nieuw verhaal.’
Zielenpoot, hoorde hij zijn ex opnieuw zeggen.
Hij probeerde te schreeuwen. Hij probeerde echt te
schreeuwen! Zielenpoot…
‘Bind hem vast,’ zei de een.
‘Ik heb een jute zak,’ zei een ander.
Gevolgd door haar stem. Haar stem: ‘Ik denk
dat hij nu maar op reis moet gaan...’
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Novelle: “De kerstboom”
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1.

“In sluiers van nevel ontstond
ik…”
Laat ik voorop stellen, ik heb een hekel aan mensen.
Hoewel “hekel” misschien een sterk woord is. Ik
vind ze vreemd. Raar. Ze eten, praten, bewegen –
vooral dat bewegen – en lijken continu gevangen te
zitten in een spel van intriges; een eindeloze reeks
van actie en reactie, waarvan ik het doel niet begrijp.
En dan heb ik het niet eens over hun emoties; die
zijn net zo bewegelijk als hun handen en voeten. Ze
zitten maar niet stil. Dan lachen ze weer, dan
wateren ze weer. Het is een eindeloos circus. Een
oneindige soap van drama, geluk, euforie en
depressie. En dan de geur. Ugh. De geur. Heb ik al
gezegd dat ze stinken? S…t…i…n…k…e..n… Ze
hebben niet de heerlijke synthetische geur, waarmee
ik mezelf omring, maar een dierlijke geur die
131

onophoudelijk uit hun poriën lijkt te gutsen. De
mens is 24 uur per dag doorweekt.
Maar genoeg nu, dit is slechts een zijspoor.
Daarom vertel ik dit verhaal niet, hoe groot mijn
weerzin voor mensen soms ook is. Wat ik eigenlijk
wil zeggen, is dat ik ze niet begrijp. En omdat ik ze
niet begrijp, begrijp ik mezelf ook niet. En ik wil
mezelf begrijpen. Ik wil weten wie ik ben.

Ik werd voor het eerst bewust toen… Ik weet
eigenlijk niet wanneer ik voor het eerst bewust
werd. Mijn herinneringen, als het al herinneringen
zijn
en
geen
los-vaste
beelden
van
onsamenhangende dromen, zijn veelal vaag en
onherkenbaar, slechts een impressie, een gevoel van
gefragmenteerd zijn; alsof ik nog niet geheel
bestond. Beter kan ik het niet omschrijven. Ik hoor
in de verte machines en voel iets kouds onder me
liggen. Ik heb het gevoel, het eindeloze gevoel, dat
iets onder mij beweegt…
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Nee, dan is mijn volgende herinnering, en
misschien is dat wel mijn eerste bewuste
herinnering, een stuk helderder en beter. Daar is het
gevoel van onsamenhangendheid weg. Ik lig dan op
iets warms en donkers en weet, maar vraag me niet
hoe, dat er naast me vele anderen liggen. Ik voel hun
aanwezigheid door de lagen karton. Hoor schelle
stemmen, in een lege ruimte, in een magazijn. Zo
noemt één van de stemmen dat: ‘magazijn’. Ik weet
niet wat het woord precies inhoudt. Ik weet wel dat
ik het steeds weer voor mezelf herhaal. Dit is
immers mijn ‘thuis’, de plek waar ik ben, de plek
waar ik mijn eerste bewuste gedachten vorm, ook al
hang ik nog steeds ergens in een droom.
M…a…g…a…z…ij…n… Het woord klinkt net
zo schel, net zo leeg, als de stemmen die het woord
formuleren.
‘Welke zullen we uit de doos halen?’ hoor ik één
van de stemmen zeggen. ‘Welke zullen we hier in de
winkel
opzetten
en
versieren?’
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W…i…n…k…e…l… De stem komt gevaarlijk
dichterbij en ik voel plotseling paniek. Niet nu, denk
ik… Nog niet! Dat hoort niet! Daar ben ik niet voor
gemaakt!
Een krankzinnige gedachte, waarvan ik niet weet
wat het betekent. ‘Deze of die…’
‘Ik denk dat het niet veel uitmaakt,’ hoor ik de
andere stem zeggen. ‘Zullen we deze dan maar
nemen?’
De stemmen verwijderen zich, en ik voel me op
een vreemde manier opgelucht, als de duisternis
weer langzaam mijn bewustzijn vult…

Even weet ik niets meer. Even zijn al mijn
herinneringen weg…

Het volgende dat ik me herinner is dat een doos
opengaat en dat ik de lucht en zuurstof door me voel
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stromen en ik een gezicht, een glimlachend gezicht
van een jongeman, voor me zie.
‘Ziezo,’ zegt hij, alsof hij trots op iets is, terwijl
zijn hand, die bedekt is met glitter, over zijn
bestoppelde kin wrijft. ‘Ziezo, dat ziet er beter uit
dan ik dacht.’ Hij doet een stap terug, bekijkt me
van een afstand en wrijft nog steeds bedenkelijk
over zijn kin. ‘Misschien moet ik dit doen,’ zegt hij,
terwijl hij naar voren buigt en iets verandert. ‘Of
dit…’ Ik voel iets in me bewegen. ‘Ja, dit is beter
voor het licht.’ Hij stapt weer naar achteren. Wrijft
nog steeds over zijn kin. Hij heeft nu ook van dat
glitterspul in zijn haren.
‘Hallo,’ zegt hij, alsof die woorden iets voor me
moeten betekenen. ‘Dit is mijn eerste nieuwe huis.
Welkom.’
Ik kijk rond, langs hem heen, door de kleine
woonkamer die schaars is verlicht. Ik zie een
schoorsteenmantel, een tapijt, een houten wandkast
en vlak voor zijn voeten een baal glitterende slingers
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en een open doos. De meubels zijn bij elkaar
geschraapt. De bank is blauw. Het tapijt rood. De
wandkast lichtbruin. Ik heb geen gevoel voor
kleuren. Ik weet niet eens wie “ik” ben, maar ik
weet wel dat dit vloekt.
‘Dit is mijn eerste kerstmis hier,’ zegt hij, alsof
dit alles me iets moet zeggen. ‘Mijn eerste
zelfstandige kerstmis.’ Ik herhaal de woorden.
H…u…i…s… K…e…r…s…t…m…i…s… Ze
klinken warmer dan “magazijn”.
‘En jij,’ zo zegt hij, ‘bent mijn eerste boom…’
Hij grinnikt. ‘Ik ben blij dat ik je gekocht heb.’ Met
deze woorden, trekt hij iets los, bedrading, iets uit
een doos, en in een oogopslag verdwijnt alle licht.
Er is weer duisternis. Ik ben weer de duisternis.
Maar ik ben wel, zo weet ik instinctief, waar ik zou
moeten zijn…
Een huis, kerstmis.
“Boom,” had hij gezegd.
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B…o…o…m…
Klinkt goed. Klinkt warm. Ik weet alleen niet
wat een “boom” is…

Laten we teruggaan. Laten we even, zo goed en
kwaad als dat kan, mijn geschiedenis samenstellen.
Laten we, door de woorden die zijn gezegd, door de
dingen die ik heb gezien, door de onsamenhangende
dromen, een beeld proberen te schetsen, de vraag
proberen te beantwoorden, wie ik in Hemelsnaam
ben.
Laten we proberen vast te stellen wat een
“boom” nu eigenlijk is.
In de eerste momenten van mijn leven voelde ik
me in stukken en gefragmenteerd. Ik voelde ook iets
onder me bewegen en nu ik er beter over nadenk, nu
ik me in de duisternis probeer te concentreren,
dringt zich ook een andere herinnering en een woord
aan me op. “Fabriek.” Ik zal het woord nog éénmaal
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herhalen. F…a…b…r…i…e…k… Daar ben ik
geboren. Het klinkt net zo koud als magazijn.
Na de “fabriek” was ik dus in een “magazijn”.
Het is koud en donker, maar ik voel me compleet.
Alsof al mijn onderdelen niet meer van elkaar zijn
verwijderd, maar tezamen, tegelijkertijd, bij elkaar
zijn gepropt. Maar waarin? Ik probeer te denken, ik
probeer mijn vreemde herkomst te achterhalen en
zie plotseling weer die doos. Die grote doos die de
jongeman voor zijn voeten had. Dat is het natuurlijk.
Daarom kon ik niets zien. Na de fabriek was die
doos mijn tweede “thuis”.
Ook met dit woord blijf ik een aantal keren
spelen.
H…u…i…s…
B…o…o…m…
T…h…u…i…s… Ze lijken op elkaar.
Maar dit verklaart nog niet alles. Dit verklaart
nog steeds niet mijn onstuitbare paniek. ‘Welke
zullen we uit de doos halen?’ ‘Welke zullen we hier
opzetten en versieren?’ Ik hoor de woorden
opnieuw en moet onmiddellijk aan een ander woord
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denken, een ander woord dat ik ongetwijfeld ergens
in het begin, toen mijn gedachten nog
onsamenhangend waren, moet hebben gehoord.
“Winkel”. Ik was in een “winkel”. En ik zou bijna in
deze winkel zijn “opgezet”. Zodat anderen, en dit
herinner ik me ook nog, zouden worden verkocht!
Dat wil ik niet! Zelfs nu doen deze woorden me
huiveren. Een w…i…n…k…e…l…, zo weet ik
bijna instinctief, is groot en fel verlicht en net zo
koud,
klinkt
net
zo
koud,
als
een
m…a…g…a…z…ij…n…
En plotseling wordt me iets duidelijk, iets wat ik
nu pas begrijp, waarom ik dit eerste moment, hier in
de huiskamer – het moment dat ik me volledig voel,
het moment dat ik de lucht door me voel blazen,
waarin ik het dat vreemde gezicht van die jongeman
voor het eerst zie – mijn echte bewuste moment
noem. Omdat ik hier, en niet in een fabriek, winkel
of magazijn, behoor te zijn.
Ik hoor in warmte te staan. In licht. In een kleine
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omgeving. Met een jongeman met glitterspul op zijn
handen en kin.
Ik ben thuis. Ik ben eindelijk thuis. En ik ben het
afschuwelijke noodlot om in een winkel “opgezet”
te worden ontkomen…
Nu weet ik waar ik moet zijn. Ik weet alleen nog
steeds niet wie ik ben.

‘Hij is mooi,’ zegt zij, terwijl ze naast hem op de
bank krult. Ze heeft zijn t-shirt aan en blote benen
en kruipt onder de deken die hij op de bank heeft
uitgespreid. Hij grijnst.
‘Vind ik ook,’ zegt hij.
‘Vooral de combinatie van zilveren slingers en
blauwe lichten. Het lijkt een beetje op sneeuw.’
Ik ben zojuist weer ontwaakt. De jongeman,
mijn eigenaar, heeft de macht – zo ben ik erachter
gekomen – om me te doen ontwaken. Simpelweg
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door het gebruik van een wit koord. Hij steekt dat
witte koord ergens in de muur en boem, ik ben
volledig wakker en voel al mijn ledematen stralen,
terwijl ik daarvoor nog wazig droom.
Nu ligt mijn eigenaar samen met een vrouw op
de bank.
‘Ook de takken,’ zegt zij, ‘zijn zeer vol… Wat is
het ook alweer? Een blauwe spar?’
Ik heb geen idee waar ze het over heeft.
‘Hoe lang gaat hij mee?’
De jongeman haalt zijn schouders op.
‘De verkoper vertelde me, dat we hem tien tot
twaalf jaar kunnen gebruiken. Dan zijn de takken
door de verlichting op.’
O…p…
‘Heb ik je al verteld hoe ik deze boom heb
gevonden?’
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Ze glimlacht en schudt haar hoofd. Ik zie haar
tenen onder de hoek van de deken op en neer
bewegen. ‘Nee, nee vertel me hoe…’
Ik wil het ook horen. Ik wil ook weten, hoe mijn
eigenaar me gevonden heeft. Ik concentreer me niet
meer op de schaarse verlichting of de huiskamer, of
hoe de lucht door mijn ledematen stroomt, ik richt
me op zijn gezicht en woorden, op zijn mimiek,
zodat ik alles goed hoor.
Hij praat altijd met zijn handen, zo zie ik. Hij
wrijft altijd met zijn handen over zijn kin.
‘Ben je wel eens bij het tuincentrum geweest?’
Ze knikt aarzelend.
‘Één keer. Heel lang geleden.’
‘Je weet hoe groot het is?’
Nu knikt ze iets zelfverzekerder met haar hoofd.
‘Die hallen daar zijn gigantisch en ik weet nog
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hoe koud het die dag was. Het had een paar uur
daarvoor ontzettend gesneeuwd. Ik kwam daar
eigenlijk om iets anders te kopen. Ik had op dat
moment nog helemaal niet aan kerst gedacht…’
K…e…r…s…t… Weer een woord dat me
onmiddellijk vastgrijpt. Weer een woord dat ik
onmiddellijk herken. Ik heb het ooit eens, in de
fabriek of magazijn, eerder gehoord.
‘Ik liep daar die fel verlichte hal binnen en zag
daar aan het einde al die kerstbomen staan. Weet je
wel, de bomen die ze alleen als voorbeeld daar in de
hal hebben geplaatst.’
Mijn broeder. De boom die ik bijna was
geweest.
‘Welke zullen we uit de doos halen?’ ‘Welke
zullen we hier opzetten en versieren?’
‘Misschien kwam het door de sneeuw, de
muziek of de lichte kerststemming, maar één boom
viel onmiddellijk op, hij was voller en mooier dan al
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die andere bomen. Ook donkerder. Het was de
blauwe spar. De andere waren groen. Misschien
zelfs wel te groen. Maar deze had een bijna
blauwachtige kleur, alsof – als je lang genoeg in de
takken keek – dieren of geheimen zich tussen de
duisternis in de takken nestelden. Ik zweer het je,
voor een seconde dacht ik dat ik in een bos stond…’
Ik probeer het me in te beelden, probeer het voor
me te zien. Een fel verlichte hal en tientallen bomen.
En dan mijn broeder, die zijn werk uitermate goed
doet.
‘En toen gebeurde er iets vreemds. Iets wat ik
nog nooit heb ervaren. Ik stond daar in de hal en
moest plotseling aan jou denken, aan onze relatie en
plotseling kon ik deze boom in mijn huiskamer zien
staan. Hoewel dat ding – laten we eerlijk zijn – veel
en veel te groot is. Ik dacht aan…’ Mijn eigenaar
slikt. Zij begint te lachen. ‘Het is krankzinnig en
melodramatisch, maar ik moest aan de kerstmissen
denken die ik nog met je wil delen…’
‘Oooh, Richard,’ zegt ze. Alsof ze hem wil
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stoppen. Maar ik hoor in de klank van haar stem, dat
ze niets liever wilt dan dat hij doorgaat.
‘En,’ vervolgt hij, voorzichtiger nu, ‘ik zag
plotseling kinderen om de boom rennen en tientallen
cadeautjes, glinsterend verpakt. Ik zag het echt
allemaal gebeuren. En ik zweer het je Sylvia, ik heb
me nog nooit zo goed gevoeld.’
Ze kijkt hem aan. Haar benen tegen haar buik,
haar tenen plotseling stil, haar linkerhand om zijn
nek geslagen en twee glinsterende ogen die een
gevoel uitdrukken, dat ik niet geheel begrijp.
Ik begrijp deze mensen helemaal niet.
‘Ik hou van je,’ zegt ze alleen maar.
H…o…u…d…e…n…
Weer zo een vreemd woord.
‘En ik weet precies,’ vervolgt ze, ‘wat je
bedoelt.’
Met deze woorden keert ze zich weer naar mij
en ik zie dat haar ogen nu vreemd glinsteren, alsof
er water – ja, het is water – uit de ooghoeken
druppelt.
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‘Ik heb me ook nog nooit zo gelukkig gevoeld.’
L…i…e…f…d…e…
Wat er vervolgens gebeurt, kan ik niet geheel
zeggen. Wil ik ook niet zeggen. Het is walgelijk en
het stinkt. Ze kruipt nog dieper onder de deken, ik
zie haar voeten nog wilder bewegen en ze bijt – zo
lijkt het tenminste – kreunend in zijn nek. Soms
kijken ze me allebei, in hun vreemde spel, vragend
aan, alsof hun gedrag henzelf verbaast.
‘Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je…’
zegt ze steeds weer.
Het zijn vreemde schepsels.
‘Ik hou van je…’
Dan gilt ze en dan gilt hij en valt die deken van
hun lichamen. Hun naakte huiden zijn bezweet. ‘Je
bent een romanticus, Richard,’ zegt ze uiteindelijk,
als opgekruld op zijn borst ligt. ‘Een verloren
romanticus.’
Hij lacht, komt op me af, trekt aan iets en het
licht gaat weer uit…
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Ik begrijp deze mensen niet. Ik begrijp niet hoe
ze leven, ik begrijp niet hoe ze kunnen bewegen en
ik begrijp al helemaal niet hoe ze op deze manier
gelukkig kunnen zijn. Hoe kan je gelukkig zijn als je
steeds van de éne hoek naar de andere hoek loopt?
Begrijpen deze mensen dan niet dat standvastig zijn,
stil zijn, meer rust geeft, dan continu heen en weer
bewegen? En dit is slechts een klein dingetje dat ik
niet begrijp. Er zijn zoveel andere dingen waar ik
geen greep op kan krijgen. Zo begrijp ik de hele
dagelijkse constructie niet. Dan is het weer dag als
ik ontwaak en dan is het weer nacht, dan is hij
alleen, dan zijn ze weer samen – ik kan geen logica
of patroon in mijn dag ontdekken. Iedere keer als ik
ontwaak, iedere keer als de lichten worden
aangestoken, is er weer iets nieuws dat me oprecht
verbaasd. Het leven van deze mensen is continu in
beweging.
Het is rusteloos. Onvoorspelbaar.
Zo herinner ik me dat ze op een avond allebei
tegen de vensterbank leunen en met een glas wijn in
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hun handen naar mijn lichten staren. Ik weet niet
hoe ik er precies uitzie. Ik zie slechts blauwe
reflecties van mijn lichten op hun gezichten, maar ik
stel ze duidelijk gerust.
‘Hij is echt mooi,’ hoor ik haar dan weer zeggen.
‘Ik weet het,’ zegt hij, terwijl hij van zijn wijn
nipt.
‘Ik denk dat dit de mooiste kerst wordt die ik
ooit heb gehad.’
Daar
hebben
we
dat
woord
weer.
K…e…r…s…t… Ook dit woord begrijp ik niet. Ik
weet alleen dat het onlosmakelijk met mij is
verbonden. Iedere keer als het woord wordt geuit,
kijken ze me aan. Alsof ik, alleen maar door daar te
staan en te glinsteren, iets ongrijpbaars uitbeeld –
warmte, iets huiselijks – dat ze graag met zijn
tweeën willen delen.
En het is goed, het behoort zo te zijn. Ik moet
stralen, ik moet warmte geven; ik weet niet goed
waarom, maar daarom ben ik gemaakt. Dat weet ik
net zo zeker als dat ik in een h…u…i…s… hoor in
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plaats
van
een
w…i…n…k…e…l…
of
m…a…g…a…z…ij…n…
Toch blijven het vreemde schepsels.
Naar verloop van tijd worden er cadeautjes
onder mijn takken verstopt.
‘Dit is voor jou,’
zegt hij, terwijl hij met een cadeautje rammelt.
‘Richard, dat had niet gehoeven.’ Maar in haar stem
hoor ik dat ze het eigenlijk had verwacht…
Tegenstrijdigheden. Bewegelijkheden. Mensen
zijn onrustig. Onstuimig. Ze zijn continu in
verandering. Ik sta hier te observeren, en te denken,
maar weet niet goed wat ik er aan moet doen.
‘Je bent een rotzak,’ zegt ze een andere keer.
Kort nadat ze weer dat spel onder de dekens hadden
gedaan. Dat spel dat stinkt en hun bezweet maakt.
Kort nadat ze samen een cadeautje onder mijn
takken hadden geplaatst. Toen stonden ze dichtbij,
nu staan ze allebei aan de zijkanten van de kamer en
kijken elkaar boos aan.
‘Je bent een rotzak. We hadden afgesproken dat
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onze families elkaar met kerst zouden ontmoeten, je
komt hier niet onderuit!’ schreeuwt ze.
Hij heeft rode vlekken op zijn wangen en kijkt
haar, weer wrijvend over zijn kin, nijdig aan.
‘Forceer het niet,’ zegt hij. Zijn stem klinkt nijdig en
koud. ‘Forceer het niet. Het komt vanzelf wel.’
‘Wat komt vanzelf? Je had het beloofd,
verdomme. We hadden een afspraak!’
Hij haalt zijn schouders op en loopt weg.
‘Ga niet weg!’
‘Misschien heb ik er gewoon geen zin in,’
schreeuwt hij terug uit de gang. ‘Misschien heb ik er
gewoon geen zin in om daar te zitten en een gat te
voelen, om onvolledig zijn. Je begrijpt het niet, je
hebt altijd beide ouders om je heen gehad… Je weet
niet hoe het is om iemand te missen. ’
Ik begrijp het gesprek al niet meer. Het is alsof
ik ergens halverwege in een verhaal ben gekomen,
en met de beste wil van de wereld begrijp ik niet
waar het over gaat. Maar misschien, zo besef ik, als
ik hun woede, hun verhitte blikken en rode vlekken
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bestudeer, sluit het één het ander niet uit; ook nu
lijken ze, wat het woord ook mag betekenen, van
elkaar te “h…o…u…d…e…n…” (Het woord klinkt
in
ieder
geval
warmer
dan
m…a…g…a…z…ij…n…) Misschien is “houden”
niet alleen warm en positief. Misschien wordt het
ook in woede geuit. Misschien is dit, op een zeer
basale manier, een voortzetting van het spel van de
wiebelende benen onder de dekens.
‘Ik weet gewoonweg niet wat ik met deze
situatie aanmoet,’ zegt hij nadat hij ijsberend uit de
gang terugkomt. Hij is nog steeds boos, wrijft harder
over zijn kin; dan aarzelt hij en verbetert zichzelf.
‘Nee, wat ik met mijn gevoelens aanmoet. Ik mis
hem gewoon. Ik heb hem nooit gekend en dagen
zoals deze…’
Ze klinkt kalmer: ‘Ik heb er alleen een hekel aan
als afspraken worden afgezegd, meer niet.’
Hij haalt nog maar eens zijn schouders op.
‘We komen er wel uit,’ zegt hij en loopt weg.
‘We komen er altijd uit…’
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Ze schudt haar hoofd, schuift haar armen over
elkaar en kijkt pisnijdig uit het raam. ‘We komen er
wel uit,’ puft ze. Dan komt ze op me af en trekt met
een ruk de stekker uit de muur…
Het is “kerstavond”. Ik weet niet wat het woord
betekent. Ik weet echter wel dat het voor de mensen
in de huiskamer een grote waarde heeft. Cadeaus
worden uitgepakt. Mensen zitten rond de tafel en ik
hoor verhalen die over en weer worden verteld.
‘Herinner jij je dit nog?’ ‘Herinner jij je dat nog?’
‘Weet je nog de keer dat…?’ Vooral de ouderen
lijken vele verhalen te hebben. Sylvia en Richard
lachen met alle verhalen mee.
‘Het is goed om eens bij elkaar te komen,’ hoor
ik de moeder van Richard zeggen. ‘Ik heb heel veel
over je gehoord, Sylvia, en ik was heel erg
nieuwsgierig om je ouders eens te ontmoeten. Ik
weet niet wiens idee het was, maar het was een zeer
goed idee.’
‘Het komt van Sylvia, ma,’ zegt Richard, die
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zich op de vloer tussen de benen van zijn vriendin
heeft genesteld en van zijn glas wijn drinkt. De
kamer, zo merk ik nu pas, is met een overheerlijke
geur van eten gevuld. Er hangt iets zoets in de lucht.
‘Ik probeerde er nog onderuit te komen, je kent
me, maar Sylvia hield stand. Kerstmis is voor haar
belangrijker dan voor mij.’
‘Extra punten voor jou, Sylvia,’ hoor ik de
moeder zeggen. ‘Mijn zoon heeft iemand nodig die
hem soms achter de vodden zit.’
Op dat moment kijkt de andere oudere vrouw
van het gezelschap – ik neem aan dat het de moeder
van Sylvia is – naar de boom.
‘Hij is echt mooi,’ zegt ze. En ik voel een
plotselinge trotsheid in me opkomen. Ik ben
m…o…o…i… En voor het eerst, nu pas voor het
eerst, vraag ik me af hoe ik eruit zie, hoe ik op
anderen overkom, wat mijn rol in deze huiskamer is.
De warmte voelt goed. Ik moet stralen, dat weet ik
zeker, ik moet stralen. ‘Het is een blauwe spar, of
niet?’
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Ik zie sommigen knikken.
‘Je
kunt hem nauwelijks van
echt
onderscheiden.’
Ik weet niet wat “echt” is, maar het klinkt als
een compliment.
‘Als ik naar de boom kijk,’ zegt de vader, ‘Dan
zitten we niet in een huiskamer maar in een bos…’
Richard lacht en fluistert tegen Sylvia, zo zacht dat
niemand anders, behalve ik, het hoor: ‘Dit was een
goed idee.’
De avond vordert. De tafels worden gevuld. De
mensen beginnen te eten, ook een bezigheid die ik
niet begrijp, en naarmate de drank vloeit, verlopen
de gesprekken vlotter. De mannen raken verwikkeld
in verhitte discussies, (“politiek” en “voetbal”
noemen ze het – het zal wel hetzelfde zijn), waar ik
niets van begrijp maar waar zij op een vreemde
manier lol aan beleven, de moeders wisselen
recepten uit en tussen al het geklets door kijken
Sylvia en Richard elkaar soms knipogend of met
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opgeheven wenkbrauwen aan.
‘Het ging goed vanavond,’ zouden ze later tegen
elkaar zeggen.
Sylvia knikt.
‘Ik denk dat jouw ouders en broer mijn moeder
wel mochten…’
Ze knikt weer. En ik hoop dat ze niet opnieuw
dat spel onder de dekens gaan spelen. Ik kan de geur
niet nog een keer aan.
‘Ik weet het wel zeker schat,’ zegt ze voordat ze
de lichten uitdoet.
Ze laten mijn lichten aanstaan. En ik kijk naar de
verlaten kamer. De blauwe bank. Het rode tapijt. De
bruine kast. Hoewel de kamer leeg is, voel ik me op
een vreemde manier welkom en thuis…
Veranderingen. Bewegingen. Dat is wat deze
mensen kenmerken. Ze kijken continu om zich heen.
Ze hebben een onuitputtelijke nieuwsgierigheid en
voor mij, op dit moment, praten ze in een geheime
code; zijn ze met elkaar verweven in een web van
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onbekende betekenissen, waar ik niets van begrijp.
Ze zeggen het één en bedoelen het ander. Blikken
zeggen soms meer dan woorden. Ik begrijp niets van
deze mensen. En ik begrijp niet wat mijn rol in hun
levens is…
Na “kerstavond” komt “kerstdag” en ook die
wordt groots gevierd. Dit keer zijn alleen Sylvia en
Richard aanwezig. Ze koken voor elkaar, zijn lief
voor elkaar, en kijken mij – zo lijkt het tenminste –
vaker aan.
‘Wat is kerst zonder een boom?’ zegt zij. En
vanaf
dat
moment
ben
ik
ook
aan
k…e…r…s…t…d…a…g… verbonden.
Tijdens het eten, op de huiskamervloer heffen ze
allebei een glas in mijn richting. Het diner is kleiner
en intiemer dan het diner de avond daarvoor;
Richard heeft een laken voor de kachel uitgespreid,
waar ze nu beiden uit een mand eten. ‘Net een
picknick,’ zegt zij lachend. ‘Het is alsof we in een
bos zitten.’
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‘Dan maar een proost op de bomen,’ zegt hij,
nog steeds grijnzend.
‘Op de bomen,’ voegt zij er aan toe.
‘Onze boom… Ons huis…’ En met deze
woorden zegt hij veel meer dan de woorden feitelijk
betekenen. Ik zie het in haar blik. (Weer die
verdraaide blikken.) Ik zie het aan de manier hoe ze
om zijn nek vliegt. Hoe de wijn over de rand van
haar glas spettert.
‘Meen je dat?’ vraagt ze.
Hij knikt.
‘Onze boom?’
‘Ons huis…’ Hij zoent haar. ‘Ik denk dat het tijd
wordt dat we het gaan delen…’
En na deze woorden volgt, tot mijn grote
afgrijzen, weer het vreemde spel. Het spel waarin
haar voeten wild bewegen en waarin ze tegen hem
aan krult.
Na een tijdje staat hij op. De kachel knappert en
hij kijkt me nog één keer met een kinderlijke
verwondering aan. Een blik die ik niet meer zo snel
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zou vergeten, omdat ik het hem nog maar één keer
op iemand anders zijn gezicht zo sterk zou zien. Een
mooie blik. Een fragiele en naakte blik. Een blik van
een kind dat in een sprookje kijkt.
‘Het is onze boom,’ zegt hij nog éénmaal. ‘Het
is onze boom…’ De kamer is leeg. De vloer is nog
niet afgeruimd, toch loopt hij naar me toe en trekt de
stekker eruit.
Voordat de duisternis komt, weet ik dat deze
keer anders is. Ik voorspel het. Dit keer blijft het
licht een lange tijd uit…
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2.

“Wrijvende handen en een ronde
buik”
Je went aan de duisternis. Je went aan het ‘nietbestaan’. Je wordt er pas weer bewust van, als je
ontwaakt en als je opnieuw de lucht door je takken
voelt. Ik sta weer op dezelfde plek, maar toch is er
veel veranderd. De vloerbedekking is één van de
veranderingen die me als eerste opvalt. Deze is nu
wit, en de bank, die voorheen blauw was, heeft nu
een zandkleur, waardoor hij beter bij de zachtgele
muren past. De huiskamer straalt nu iets warms uit,
oogt minder ad hoc en bij elkaar geraapt; hij lijkt nu
veel meer op een gesloten geheel en niet meer – als
ik het in mijn herinneringen vergelijk – op een
lappendeken van niet bij elkaar passende kleuren en
patronen.
Ik heb geen gevoel voor kleuren, maar ik weet
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wel dat dit niet vloekt.
Sylvia staat in de hoek van de kamer, met haar
handen in haar onderrug, terwijl Richard onder mijn
takken kruipt en – zo voel ik tenminste – iets recht
zet. ‘Is het zo goed?’ vraagt hij aan Sylvia. Deze
lijkt haar ogen samen te knijpen.
‘Ik weet het niet,’ zegt ze.
‘Hoe is het licht?’
‘Hetzelfde denk ik, maar niet zo mooi als vorig
jaar…’
Ze staat daar nog steeds met haar handen in haar
onderrug. Er is iets mis dat ik niet onmiddellijk kan
achterhalen. Een verandering. Maar ik begrijp niet
wat, hoewel het, zo voel ik onderbewust,
overduidelijk aanwezig is. Net als ik er dieper over
wil nadenken, komt Richard in mijn gezichtsveld
met opnieuw glitter op zijn kin.
‘Het is het licht in de hoek,’ zegt hij, enigszins
geërgerd. Hij kruipt weer onder mijn takken. ‘De
lichten zijn daar niet recht… Wacht…’
En even, heel even, raak ik mijn bewustzijn
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kwijt.
‘Dit is beter,’ zegt Richard, als ik weer ontwaak.
Hij staat naast Sylvia en heeft zijn arm over haar
schouders geslagen. Met zijn andere hand wrijft hij
over zijn kin. ‘Nu zie je het licht.’
Ze knikt, lacht en zegt: ‘Je bent een ware
boomchirurg.’
‘Je kent me, ik ga altijd tot het uiterste,’ grijnst
hij, waarop ze beide lachen. Nu pas zie ik wat er met
Sylvia scheelt, maar begrijpen doe ik het niet. Ze is
dikker. Maar niet dik zoals haar moeder dik was, of
haar vader, haar gewicht schijnt zich slechts op één
plek te hebben geconcentreerd; in het centrum van
haar buik, alsof zich daar een bal bevindt. Ze wrijft
er ook steeds over, alsof het pijn doet en ook
Richard legt zijn handen vaak op haar buik.
Hij wrijft in ieder geval steeds minder over zijn
kin.
‘Het blijft een mooie boom,’ zegt hij.
Daar heb je dat woord weer: m…o…o…i…
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‘Ik denk dat het komt door de donkerblauwe
takken.’
Ze grinnikt: ‘Het is immers een blauwe spar…’
Ook haar voeten zijn veranderd. Ze zijn groter,
opgezwollen, opgeblazen bijna en ik vraag me af of
ze zich nog kan voortbewegen of dat ze nu, zoals ik,
eeuwig stilstaat. Zou haar huid niet meteen knappen,
openbreken, bloeden, zo strak als die om haar botten
heen gespannen zit?
Hoe kan iemand zo snel veranderen?
Maar ze stapt gewoon naar voren, zonder een
uitdrukking van pijn, en kust Richard op de mond.
‘Je bent en blijft mijn bomen-expert… Hoewel ik
weet dat je expertise verder gaat…’ Hij moet lachen
en ik kom weer tot dezelfde conclusie: ik begrijp
deze mensen niet. Het zijn vreemde schepsels. Ook
hier heb ik het gevoel dat er meer wordt gezegd dan
de woorden feitelijk betekenen. Een plagerij of grap
die ik alleen maar half voel.
‘Zullen we hem uitdoen en hem vanavond weer
aansteken?’ vraagt ze. Hij knikt en veegt de glitter
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uit zijn haren en kin. ‘In de avond komt hij immers
het best tot zijn recht.’
Wat is “’s avonds”, wat bedoelen ze hiermee?
Waarom kom ik ’s avonds “beter tot mijn recht”?
Net als ik wil protesteren of mijn vraag kenbaar wil
maken, zie ik hem naar voren buigen en gaan al
mijn lichten uit.
Hoe kan ik mijn duisternis uitleggen? Ik bedoel
echt uitleggen, zodat jij het ook voelt? Ik denk dat ik
moet beginnen om uit te leggen dat het een
ondoordringbare,
maar
tegelijkertijd
grijze
duisternis is. Je ziet niets, maar je kunt je takken
naar voren reiken en weet dat er iets achter de
sluiers beweegt. Soms zie je vluchtige glimpen;
schaduwen die langs je heen schuiven. Stemmen die
door een onzichtbare muur worden gedempt. Zo
vallen er weleens bepaalde zinsneden op hoorbare
afstand of voel je iets langs je takken bewegen; een
hand die je betast, een woord dat je zijdelings hoort.
“Gaat het goed?”
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“Ja… Het is alleen de zwangerschap…”
Een
vreemd
woord:
z…w…a…n…g…e…r…s…c…h…a…p…
“Mijn ouders zullen de tweede kerstdag komen.”
Woorden. Bewegingen. Alles lijkt echter
onwerkelijk en op een wazige droom. Vloeibare
vormen die je niet kunt vangen; letters en geluiden
die tussen je vingers door glippen; hoe graag je ze
ook wilt vasthouden, hoe graag je ook naar iets
tastbaars wilt grijpen, alles – werkelijk alles – gaat
langs je heen. Zo voel jij je, aanwezig en afwezig
tegelijk, totdat iemand weer je takken verlicht.
Misschien geldt dat wel voor iedereen.
Misschien is het leven voor iedereen met
adempauzes gevuld. Ik weet het niet. Ik ben slechts
een boom. Ik weet alleen dat ik slaap en soms weer
lijk te ontwaken, en dat als ik ontwaak, ik van
binnen schitter en word verlicht. Dan zie ik het
blauw-witte schijnsel van mijn verlichting op de
huiskamervloer vallen en kijkt iedereen me met
verwondering aan.
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Zo hoort het. Ik hoor te stralen.
Alsof ze me echt zien. Zoals hij – Richard – die
allereerste k…e…r…s…t… deed; als een kind dat
in een sprookjesboek kijkt. Maar toch gelijk ook
weer niet. Bij de meesten is de blik zachter,
gedempter en niet zo verwonderd als bij hem; met
zoveel onschuld, met zoveel nostalgie en
herinneringen, als een kind dat in mij een
onafgemaakt verhaal leest.
‘Je weet dat mijn relatie met mijn vader niet zo
goed was,’ zei hij ooit eens. Het moet de derde dag
van de tweede k…e…r…s…t… zijn geweest. Ik
was inmiddels alweer drie keer wakker geworden.
‘Hij was koud en afstandelijk. Hij had meer tijd voor
zijn werk, en wat later bleek zijn maîtresse, dan voor
ons. Toch kan ik me één kerst herinneren dat hij
thuis kwam en een blauwe spar had meegenomen
die hij ergens op de markt had gekocht. Het was een
verrassing. Ik herinner me nog hoe hij die boom
door de deuropening naar binnentrok en de grond
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plotseling (tot grote ergernis van mijn moeder) met
duizenden naalden bedekte. Mijn moeder was in alle
staten, hij lachte alleen maar,’ voegde Richard er
met een grijns aan toe. ‘Mijn vader was die avond
zeer uitbundig. Hij haalde de lampen en ballen van
zolder, en ieder andere kerstversiering die hij kon
vinden, en duwde ons naar de boom. “Dit wordt
onze kerst,” zei hij, en ik wilde hem geloven. “Dit
wordt onze Kerstmis en we tuigen hem daarom
gezamenlijk op. Alleen dan kunnen we het delen.”
Ik heb het nog nooit zo leuk gehad. We versierden
de boom, speelden met de ballen en slingers, mijn
moeder zette de kerststal op. Voor even waren we
een gezin. Een echt gezin. Of zoals een gezin zou
moeten zijn. Het zou achteraf onze laatste kerst
worden. Het jaar daarop zat hij met zijn minnares,
toen inmiddels zijn vrouw en mijn stiefmoeder, in
Parijs. Maar dat was later. Op dat moment, toen ik
de boom met hem versierde, geloofde ik voor een
seconde dat alles tussen pappa en mama goed zou
komen, dat er een uitweg tussen die bergen met
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ruzies bestond.’
Richard hield even zijn adem in, keek naar de
kleuren en verlichting en zei: ‘Ik mocht toen de piek
erop doen. “Dat is de taak voor de man in het
gezin,” zei hij. Hij tilde me op, maakte daarbij een
suizend geluid alsof ik vloog, zodat ik de piek op de
boom kon plaatsen. “De piek,” zo zei hij, “Maakt
het af…”.’ Richard draaide zich nu naar Sylvia.
‘Daarom moet je de piek altijd als laatste plaatsen.’
En in een enkele seconde leek hij weer op die kleine
jongen die ik eerst had gezien.
‘Ik geloofde op dat moment in geluk.
Gezinsgeluk. Het geluk waar je alleen maar over
leest of als kind over droomt. Het geluk dat we
allemaal zoeken. Het geluk dat bij je blijft.’
En met deze woorden zoende hij Sylvia gretig
op de mond en aaide opnieuw over haar buik.
‘Denk je dat ik een goede vader zal worden?’
Ze beantwoorde zijn vraag met een zoen.
‘Tuurlijk,’ fluisterde ze, ‘Tuurlijk…’ Misschien
bedacht ik het me, misschien was ze slechts ontdaan
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door zijn verhaal, maar er sprak volgens mij een
lichte vertwijfeling uit haar gezicht.
Mensen hebben vreemde rituelen. Eerst
versieren ze de boom en dan verlichten ze de
huiskamer met kaarsen; er komen verschillende
mensen – vrienden, vriendinnen, familie – over de
vloer en naarmate de dagen vorderen, verschuilen
zich meer pakjes en dozen onder mijn takken, die –
zodra de ander niet oplet of de huiskamer uitloopt –
stiekem onder me vandaan worden gehaald en waar
zachtjes mee wordt geschud. ‘Ik denk dat het een
overhemd is,’ hoor ik hem of haar dan mompelen,
terwijl het pakje voorzichtig onder de takken wordt
teruggeschoven. ‘Het is een ketting,’ zegt zij. ‘Ik
weet het zeker.’
En dan komt de eerste climax; kerstavond, en
deze wordt van alle avonden nog het minst gevierd.
Hoewel deze voor mij het meest magische is. Op
deze avond komen enkele vrienden of kennissen
borrelen en eten. Er wordt gelachen, gedronken en
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sommige cadeaus worden onder mijn takken
vandaan geplukt. ‘Had je niet moeten doen,’ hoor ik
sommigen dan zeggen (hoewel ze het tegendeel
beweren), anderen zijn slechts met vreemde
geluiden – ‘ooohs’ en ‘aaaahs’ – blij verrast. Ik
hoor, tussen de gesprekken door, dat er op
k…e…r…s…t…a…v…o…n…d… een speciale
gebeurtenis wordt gevierd, waarvan ik de kern niet
kan achterhalen. Een gebeurtenis die iets te maken
heeft met de stal die Sylvia op de kast heeft
geplaatst. ‘Vrede op aarde,’ wordt er door een
kennis met een geheven glas gezegd. De woorden
klinken gewichtig. ‘Vrede op aarde…’
‘We vieren de geboorte van de zoon…’
Ook hier wordt volgens mij iets bedoeld, waar ik
onbedoeld mee ben verbonden – v…r…e…d…e… en wat ik tegelijkertijd, net zoals alles, niet begrijp.
Wat is v…r…e…d…e? En wat is
a…a…r…d…e? En wie is die z…o…o…n…?
Richard maakt het allemaal nog ingewikkelder:
‘Ik ben niet gelovig,’ voegt hij er aan toe. ‘Maar ik
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houd het sentiment.’
De
tweede
dag
–
de
eerste
k…e…r…s…t…d…a…g… - is nog uitbundiger
dan de kerstavond; deze wordt, indien dat mogelijk
is, nog grootser gevierd. Het begint al in de ochtend
als Sylvia en Richard twee cadeaus uitpakken, die ze
speciaal voor elkaar hebben achtergehouden en die
ze nog niet eens onder de boom hebben verstopt.
Deze cadeaus zijn te intiem, te belangrijk, om met
familie of vrienden te delen en worden met grote
zorgvuldigheid gegeven, waarbij de gever
voorzichtig gadeslaat hoe de ander bij het uitpakken
reageert.
‘Vind je het mooi?’ wordt er dan gevraagd.
De ander knikt met water in de ogen.
‘Is dit wat je wilde?’
Er wordt opnieuw geknikt.
Zoals ik al eerder zei. Ik begrijp deze rituelen
niet. Ze zitten vol met onverklaarbare bewegingen,
onzichtbare woorden, waar ik de betekenis niet van
begrijp.
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Het zijn voor mij onduidelijke en fijn gesponnen
webben, die nauw samenhangen en continu naar
elkaar verwijzen, zodat het begrijpen van de
betekenis van het een automatisch naar het begrijpen
van de betekenis van het ander verwijst.
Wat is in Hemelsnaam Kerstmis?
Wat is die zoon?
Ik weet nog dat Richard tegen Sylvia had gezegd
bij het optuigen: ‘Moet die stal daar staan, ik bedoel
we zijn niet gelovig.’
Ze had geknikt. Nijdig. Met haar hand wrijvend
over haar buik. ‘Ja,’ zei ze. Het valt me op dat haar
buien steeds wisselvalliger worden. ‘Ik ben
misschien niet meer gelovig, maar nog wel
Katholiek!’
Bewegingen en tegenstrijdigheden; je wordt als
boom langzaam gek van.
Het eten op de tweede dag, de eerste kerstdag, is
ontzettend, en dan bedoel ik ontzettend, uitgebreid.
De tafel wordt gedekt, de kaarsen worden
aangestoken en er wordt voor een grote groep
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familie en vrienden gekookt. Meer dan ze eigenlijk
op kunnen. Er komen broers en tantes en van de
ouders is de eerste kerstdag alleen de moeder van
Richard aanwezig. Zij zit aan de hoek van de tafel
en geniet volop van de drukte om haar heen.
‘Goed gedaan,’ zegt ze soms tegen Sylvia.
‘Goed gedaan.’
Het dineren kan letterlijk uren duren en ik
begrijp niet goed hoe de mensen het volhouden; ze
eten en drinken aan één stuk door. En naarmate de
glazen gevuld worden en de avond vordert, hoe
vreemder de gesprekken worden; hoe rustiger de
lichaamshoudingen en hoe uitgelatener de blikken in
het rond.
Het is alsof er in de huiskamer een voldane rust
neerdaalt, die ik niet eerder heb gevoeld.
Maar misschien is dit wel v…r…e…d…e… op
aarde. Misschien is dit wel de z…o…o…n… Wat
die zoon ook mag zijn.
‘Je hebt het mooi versierd,’ hoor ik één van de
gasten zeggen.
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‘Maar niets is mooier dan de boom…’
Aan het einde van de avond gaat iedereen weg
en blijven Richard en Sylvia nog even, moe maar
voldaan, knuffelend op de bank zitten. De tafel
achter hen is nog vol.
‘Zullen we het nu opruimen?’ vraagt hij. En ik
weet dat hij de vraag niet echt meent.
‘Nee,’ zegt ze, ‘We doen het later…’
Ze praten veel, die mensen, maar bedoelen vaak
in hun woorden het tegenovergestelde van wat ze
willen bereiken.
Hij zoent haar. ‘We zijn nu met zijn drieën,’ zegt
hij. Ik tel, maar ik tel er toch echt twee.
Het blijven vreemde schepsels. En weer heb ik
het gevoel dat er meer wordt bedoeld dan wordt
gezegd…
‘Ja,’ lacht zij, weer wrijvend over haar buik. ‘Je
kunt zeggen dat dit zijn eerste echte kerst is…’
Misschien bedoelt ze wel die stal en die zoon.
Misschien bedoelt ze wel het eten en die tafel. Ik
weet het niet. Ik denk dat ik het nooit begrijp.
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Ze eindigen die avond (gelukkig!) niet onder het
deken en wordt de tafel alsnog afgeruimd.
De tweede kerstdag is stiller en terughoudender,
alsof de mensen door de eerste kerstdag zijn
uitgeblust, opgeblazen, nog steeds vol met het eten
van de avond daarvoor. Het gezelschap is ook
kleiner. Het bestaat uit de broer van Sylvia en haar
moeder en vader, ze zitten wel aan de tafel, maar er
wordt minder gezegd. Ook wordt er, ook al hebben
ze dat volgens mij zelf niet door, minder gegeten; ze
eten voornamelijk de resten van de dag daarvoor.
En het is daar, tijdens de t…w…e…e…d…e…
k…e…r…s…t…d…a…g…, in mijn tweede
levensjaar, dat er plotseling iets gebeurt, iets dat niet
in de gewoonlijke rituelen thuishoort. Iets dat groter
is dan ik op dat moment kan bevatten; groter dan
k…e…r…s…t…
en
v…e…r…l…i…c…h…t…i…n…g…
Misschien
zelfs groter dan v…r…e…d…e… En groter dan die
z…o…o…n…
En
datgene,
die
vreemde
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gebeurtenis, begint met een enkele puf.
Iedereen is plotseling in de huiskamer stil. Alle
gesprekken worden gestaakt. Ik zie de vork
nonchalant voor de geopende mond van Sylvia’s
vader hangen. Hij kijkt zijn dochter vragend aan.
‘Het is begonnen,’ zegt Sylvia. En ik weet niet
wat ze bedoelt. Ook de anderen lijken het zich af te
vragen. Alleen de vader slikt duidelijk en wordt
plotseling asgrauw. Hij legt de vork op zijn bord.
‘Bedoel je…?’ Ze knikt. Hardnekkiger nu. ‘Het is
echt begonnen… Ik voel het…’
En zowel de vader, moeder en broer zijn
plotseling in rep en roer. Alleen Richard blijft kalm
zitten. Hij aarzelt, houdt met zijn vork een stuk vlees
vast en kijkt Sylvia enigszins beduusd aan.
‘Wat is begonnen?’ vraagt hij. De kamer wordt
stil. Haar moeder, vader en broer lijken haast te
schuimen. Sylvia begint te puffen. ‘Het… is…
on…ge…twij…feld… begonnen…’
‘Wat dan?’ vraagt hij opnieuw. En weer is het in
de kamer stil. Dit keer door ongeloof. Het is haar
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moeder die de stilte verbreekt. ‘Je weet wat er
begonnen is,’ snauwt ze, ‘Het!’ (En weer krijg ik het
gevoel dat de woorden meer betekenen dan dat er
wordt gezegd.) ‘Je krijgt een kind…’
Op dat moment begint het Richard te dagen. Zijn
vork valt op de grond. Zijn mond slaat open. Zijn
gezicht vertoont een pandemonium van emoties –
verbazing, besef, angst – en hij staat nu net zoals
iedereen razend op.
‘Goede God,’ zegt hij, ‘We hebben geoefend.
We hebben geoefend. Ik heb een cursus gevolgd! Ik
weet wat ik moet doen! Bill haal een vochtige doek.
Sylvia vergeet de pijn!’
‘Vergeet de pijn?’ puft ze. ‘Hoe kan ik
Goddomme de pijn vergeten. Dit hebben ze niet op
de cursus verteld!’
Haar moeder houdt haar dochter bij de pols
troostend vast en zegt kalm: ‘Richard weet niet waar
hij het over heeft.’ En dan ter verklaring: ‘Hij is een
man!’
Intussen schreeuwt haar vader over de telefoon.
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‘Spreek ik met het ziekenhuis?’ En rent de broer van
Sylvia de keuken in.
En terwijl al deze dingen gebeuren – al deze
bewegingen, deze eindeloze bewegingen – blijft
Richard in slowmotion in het wervelende decor
staan. ‘Hoe lang duurt het?’ schreeuwt de moeder
tegen haar dochter. Ze herhaalt de woorden steeds
opnieuw. ‘Hoe lang duurt het? Vertel me hoe lang
het duurt.’ En weer heb ik het gevoel dat er meer
wordt gezegd. ‘Schat, je moet kalm blijven. Kalm
blijven verdomme…’ zegt haar vader tegen zijn
vrouw, terwijl er geen kalmte in zijn eigen stem is te
herkennen. ‘Laat haar puffen.’
Haar broer rent inmiddels uit de keuken terug en
houdt een vochtig washandje vast.
En te midden van al deze chaos, van al deze
bewegingen, kruisen de blikken van Richard en
Sylvia elkaar.
‘Echt?’ vraagt hij. Zijn woorden zijn niet
hoorbaar, hij vormt ze alleen met zijn lippen. Stille
woorden. Zij zijn de stilte in de storm, de stilte in
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onstuimigheid, een afgezonderd eiland. Niemand
ziet zijn blik, alleen zij en ze knikt en lacht. ‘Echt,’
fluistert ze tussen het puffen terug. Dan verkrampt
haar gezicht en fluistert ze: ‘Het doet echt verdomde
pijn…’
Ik weet niet wat k…e…r…s…t… is, maar het
hoort geen pijn te doen. Het heeft met
v….r…e…d…e… o…p… a…a…r…d…e… te
maken,
met
een
z…o…o…n…,
met
v…e…r…l…i…c…h…t…i…n…g…
en
e…t…e…n…
P…ij…n…
associeer
ik
met
een
m…a…g…a…z…ij…n…, w…i…n…k…e…l… en
kilte. Aan alles wat onpersoonlijk is. Maar dit is niet
onpersoonlijk. Sylvia buigt haar hoofd en gromt.
‘Misschien,’ zegt haar broer, ‘Is een washandje
niet genoeg…’ Waarna hij weer in de keuken
verdwijnt.
‘Wat moet ik doen?’ vraagt Richard bijna iel.
Zijn stem is hoog, nauwelijks hoorbaar.
‘In eerste instantie kalm blijven!’ snauwt haar
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moeder hem toe. ‘Kalm blijven,’ beaamt haar vader,
terwijl hij daarna iets door de hoorn schreeuwt. Dan
naar de familie: ‘Pak haar hand en brengen haar naar
beneden.’
En haar moeder bromt: ‘Mannen weten niet wat
ze moeten doen.’
Ze tillen haar op. Richard houdt haar
linkerelleboog vast, haar moeder haar rechter en ze
schuifelen gedrieën langzaam om de tafel. Een
eenheid. Haar vader, die de hele tijd de telefoon
heeft vastgehouden, heeft nu weer gehoor. ‘Ja, we
hebben een kamer nodig. Een kamer!’ schreeuwt hij.
Hij kijkt naar de hele familie. ‘Nee, nee, één is
genoeg.’ Op dat moment komt haar broer met een
natte handdoek terug.
‘Ga weg met dat ding,’ gromt Sylvia.
Haar broer lijkt verstomd. ‘Wat heb je dan
nodig? Een heel laken?’
Ze verdwijnen uit mijn zichtveld. Sylvia,
Richard en haar moeder. Ik zie haar broer nog net
over iedereen buigen, en haar voorhoofd – ondanks
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haar protesten – voorzichtig deppen. ‘Rot op,’
vloekt Sylvia. ‘Mannen begrijpen het niet!’ zegt
haar moeder bijna sussend. ‘Ze begrijpen het echt
niet. Ze zijn gewoon te dom.’
Op dat moment zegt haar vader: ‘Pak een jas,
pak haar tas. Het is buiten koud.’
Haar broer komt de kamer in gesneld en raapt
een jas van de stoel.
‘De kaarsen,’ schreeuwt nu iemand anders.
De broer rent terug, springt en host en blaast alle
kaarsen haastig uit.
‘De gourmetset,’ hoor ik nu een derde stem
schreeuwen. Ik denk dat het haar vader is.
Hij rukt de stekker uit de muur.
‘De boom!’
Hij begint zich nu duidelijk te ergeren en rent
naar me toe. En nog net voordat hij naar voren buigt,
nog net voordat hij de stekker uit de doos trekt en al
mijn lichten dooft, hoor ik een iele stem die kalm
boven de andere stemmen uitzweeft en die op een
vreemde manier bedeesder, rustiger en gecentreerder
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klinkt dan alle andere stemmen bij elkaar.
‘Oeps,’ zegt deze stem, nadat ik een natte ballon
heb horen knappen. ‘Ik geloof dat mijn vliezen
gebroken zijn…’
En ik weet, ik weet, nog voordat de duisternis
me opslokt, dat deze woorden meer betekenen, veel
meer betekenen, dan stal, zoon, kerst en boom. Dat
er feitelijk, hoewel de woorden het niet doen blijken,
meer wordt gezegd.
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Biografie van de auteur
Anthonie Holslag is geboren in Amsterdam, maar
verhuisde op een zeer jonge leeftijd naar de
Verenigde Staten waar hij zijn tienerjaren heeft
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‘Ik heb nooit goed begrepen,’ zei ze, ‘waarom
mensen zo bang zijn voor vampiers. Als ik het goed
begrijp zijn ze niet veel anders dan jij en ik.’ Ik
moest lachen. Ze keek me vertwijfelend aan. ‘Ik
meen het,’ zei ze.
‘Vampiers zijn niets meer dan een metafoor,’ zei ik.
‘Ze staan voor alles – gevoelens en gedachten – wat
het leven beetje bij beetje uit je aderen zuigt. Zoals
woede of wraak. Een slecht huwelijk of een rotbaan.
De lege muren van een depressie.’
‘Of een droom,’ zei ze. Ik keek haar vragend aan.
‘Of een droom, die je verlamt, die je betovert, die
bezit van je neemt. Een droom waaruit je altijd met
een kater ontwaakt.’
‘Of een droom,’ stemde ik aarzelend toe. ‘Een
droom achter zwarte en vervallen muren.’
Stel je een glijbaan voor die geen glijbaan is. Stel je
een auto-ongeluk voor met vergaande en
bovennatuurlijke gevolgen. Een liefdesrelatie met
een bloederige climax. De verschrikkingen van de
Tweede Oorlog of een onbekende, maar
angstaanjagende apocalyptische toekomst, waar de
wereld door een onbekende ziekte wordt geplaagd.
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‘Niets is zoals het lijkt’, zegt de schrijver. ‘En het
gaat me om het moment waarop we dat beseffen.
Waarin onze werkelijkheid afbrokkelt en niets meer
dan een schreeuw achterblijft…’ Het resultaat zijn
twaalf angstaanjagende verhalen met onverwachte
plotwendingen en personages die je lang zullen
bijblijven. ‘Ik wilde iets schrijven dat bijt. Dat raakt.
De onontkoombaarheid van het gruwelijke.
Eigenlijk wilde ik iets schrijven over die muren, die
zwarte muren, die ons dagelijks omringen.’
Te verkrijgen in de boekhandel. Gesigneerde
exemplaren zijn te verkrijgen via de website van
de schrijver.
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Te verkrijgen vanaf september 2014.

Ondoden. Spinnen. Een bungalow in de mist,
bloedsporen die niet kunnen verdwijnen, meisjes in
rode jassen en een dageraad, een bloedovergoten
dageraad waar een zoon naar zijn moeder zoekt...
En waar niets meer hetzelfde zal zijn...

Te verkrijgen in de boekhandel. Gesigneerde
exemplaren zijn te verkrijgen via de website van
de schrijver.
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In "De kerstboom" volgen we het wel en wee van
een gezin gedurende de seizoenen van het leven,
bezien door wel heel onwaarschijnlijke ogen. De
unieke perspectief op onszelf, onze relaties en
denkbeelden levert komische maar ook spannende
en tragische taferelen op.
De lotgevallen van het gezin van Richard, Sylvia en
David worden met veel gevoel, compassie en de
nodige humor beschreven. Ruzies, liefdes en
persoonlijke drama passeren elke kerstmis de revue,
waarbij het voortschrijden van de jaren zijn tol van
ieder eist, maar ook veel moois brengt.
"De kerstboom" is een modern kerstverhaal, maar
in de eerste plaats een roman over leven, liefhebben,
conflict, sterfelijkheid en acceptatie. Een verhaal
over kerst, maar van alle seizoenen.
Te verkrijgen in de boekhandel. Gesigneerde
exemplaren zijn te verkrijgen via de website van
de schrijver.
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