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Al van verre zag hij de karmijnrode gloed van haar mantel 

tussen de saaie grijze, blauwe en bruinige jassen van haar 

medereizigers. Daar was ze. Een voldane grijns plooide zijn 
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lippen. Hij slenterde langzaam tussen de andere wachtenden 

door naar voren. 

   Toen ze hem zag, liet ze pardoes haar koffers vallen en 

rende op hem af, zo hard als haar hoge hakken en kokerrok 

toelieten. Lachend en hijgend viel ze in zijn armen. 

   "0, lieveling." 

   En middenin de drukke aankomsthal van het Londense 

vliegveld Heathrow begon ze hem hartstochtelijk te zoenen, 

ongevoelig voor het gedrang om hen heen, en voor de 

verwonderde, geamuseerde en soms afgunstige blikken. 

   Maar ook zonder dit gedrag zouden ze een opvallend paar 

geweest zijn. Hij nog geen dertig, een mooie man, lang en 

slank, met korte donkere krullen, een gaaf gezicht, grote 

ogen en een vlotte charmeurslach, gekleed in een lange 

nauwsluitende jas van wit leer. Zij was zeker vijftien jaar 

ouder, een dame, chic maar degelijk, het zwarte haar in een 

modieus kapsel, de rode jas van een exclusief model, haar 

vele sieraden bezaaid met edelgesteente. 

   Hun omhelzing duurde vele minuten voordat hij zich 

behoedzaam van haar losmaakte en kordaat terugliep naar 

de plek waar zij haar koffers had laten vallen. Een 

passerende stewardess wierp hem een belangstellende blik, 

die hij met zijn ogen vasthield tot hij op haar lippen het 

begin van een glimlach zag. Toen wendde hij zich bruusk af 

en keerde terug naar de vrouw, die hem stralend stond op te 
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wachten. 

   "0, Martijn. Ik kan het nauwelijks geloven. Tien dagen 

samen. Geen stiekem gedoe, geen gehuichel, geen gejacht, 

het is te mooi om waar te zijn. Wat gaan we allemaal doen?" 

   "Alles," zei hij, met een brede glimlach, terwijl ze langzaam 

naar de uitgang begonnen te lopen, "Alles wat je maar wilt. 

Alle doodgewone toeristische uitstapjes, alsof we jaren 

getrouwd zijn." 

   "Zalig." 

   "Urenlang in de herfstregen in de rij staan voor het Victoria 

& Albert museum, voetje voor voetje schuifelen langs de 

Crown Jewels in de Tower. Foto's laten maken met de duiven 

op Trafalgar Square." 

   "Theater?" 

   "Natuurlijk. Elke avond als je wilt. Opera. Concert." 

   "Winkelen?" 

   "Wat is Harrods zonder jou?" 

   "Dansen?" 

   "Tot de kleine uurtjes." 

   Ze bleef staan. 

   "0, god, Martijn. Je maakte me zo gelukkig."  

   Hij lachte en kuste haar op het doorgroefde voorhoofd, dat 

ze nog verder verkreukelde door haar wenkbrauwen te 

fronsen.  

   "Maar...eh...," zei ze, licht kleurend. "Blijft er dan nog tijd 
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over voor...eh...je weet wel?"  

   "Weinig vrees ik. Maar daarvoor zijn we toch niet hier?"  

   Ze omhelsde hem, innig. 

   "Je bent de liefste schat van de wereld, weet je dat?" 

   Hij glimlachte bescheiden en wierp tegen dat niet hij maar 

zij de liefste schat van de wereld was. En kibbelend over dit 

probleem, achterin de taxi, begonnen Martijn de Lange, 

jongste vennoot van notariskantoor d'Aa tot Walincourt en 

mevrouw Sylvie d'Aa tot Walincourt aan hun herfstvakantie. 

 

Vier dagen later, op een zaterdagmiddag, lag Martijn alleen 

op bed op hun hotelkamer, luierend met kussens in zijn rug, 

een dun sigaartje in zijn ene hand, een glas sherry in de 

andere, en volgde aandachtig de verrichtingen van een 

groepje renpaarden op tv. Toen ze de finish passeerden, 

slaakte hij een zachte verwensing. Weer niks. Hoewel hij in 

een vorige ren flink gewonnen had aan een outsider met de 

onwaarschijnlijke naam van Alpenstock, had hij een slecht 

humeur. Sylvie was in de buurt aan het winkelen. Vanavond 

gingen ze naar de opera. Het vooruitzicht alleen al maakte 

hem onwel. Hij zuchtte. Soms viel dit leven hem zwaar. 

Hoeveel beter zou het niet zijn de avond door te brengen met 

een van die jonge en fruitige hoertjes die hij zo discreet door 

de gangen van het hotel zag dwalen. Maar nee, smacht en 

zelfopoffering waren vaak het lot van de noodgedwongen 



 

 
5 

minnaar.   

   In afwachting van de volgende ren liep hij naar het raam 

en keek naar buiten. Een vuilwitte mist verhulde de huizen 

aan de overkant en beperkte zijn uitzicht tot de doffe 

antracietgrijze teervlakte van Charing Cross Station onder 

hem, waar taxi's en voetgangers door elkaar krioelden, als 

zwarte kevers en grauwe mieren. 

   Terwijl hij afwezig stond te kijken, zag hij, bijna onbewust, 

een bekende gedaante uit een taxi stappen. Sylvie. Waarom 

had die in hemelsnaam een taxi genomen? Ze zou toch 

alleen maar in de buurt gaan winkelen? Hij haalde zijn 

schouders op. Wat kon het hem ook schelen. Over een week 

zat ze weer veilig opgeborgen in Rotterdam terwijl zijn beurs 

een stuk voller zou zijn. 

   Op de tv kondigde een nasale stem met een Oxford accent 

het begin van de volgende ren aan. Martijn wendde zich af 

van het raam, schonk nog eens in en ging weer liggen kijken. 

   Tien minuten later dwarrelde Sylvie de kamer binnen. Ze 

gooide haar zwarte pruik in een hoek en kwam aanhalig, met 

dweepzucht in haar grijze, omrimpelde ogen, naast hem 

liggen. 

   "Win je?" vroeg ze, hem zoenend met kleverige, naar 

caramel smakende lippen. 

   "Ja." 

   "Wat ben je toch een knapperd." 
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   Hij glimlachte, maar het kostte hem zoveel moeite dat het 

bijna pijn deed. 

   "Wat gaan we morgen eigenlijk doen?" vroeg ze. "Heb je al 

plannen?" 

   "Nee, niets bepaalds. Morgen is het zondag. Dat is altijd 

een rotdag." 

   "0, dan weet ik wel iets. Kijk maar." 

   Ze pakte haar handtas en haalde er iets uit: een zwart 

dubbelgevouwen kaartje, met daarop, in goudopdruk, een 

doodshoofd met de tekst "The London Vault" in beverige 

letters. 

   Martijn trok een vies gezicht. 

   "Jakkes. Dat is een soort wassenbeeldenmuseum. Sinds 

wanneer heb jij daar belangstelling voor?" 

   "Sinds vandaag. Het schijnt echt vreselijk goed te zijn. Die 

poppen bewegen. Het zijn een soort robots. Er staat hier dat 

mensen met zwakke zenuwen dringend wordt afgeraden de 

Vault te bezoeken." 

   "Wat een flauwekul. Dat is toch alleen maar een 

verkooptruc." 

   "Dat geloof ik niet. Er staat ook dat kinderen onder de 

zestien en bejaarden niet worden toegelaten. Dat lijkt me niet 

zo'n slimme truc. Zullen we erheen gaan?" 

   "Ik weet nog niet." 

   "Alsjeblieft?" 
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   "0, vooruit dan maar." 

   "Geweldig!" 

 

De volgende dag bracht guur oktoberweer, een lucht vol 

wolken die wit en bultig oprezen naar grote hoogten maar 

aan de onderkant overgingen in schemergrijze massa's waar 

het zonlicht spaarzaam doorheen kon breken. Er stond een 

straffe bries die, vooral op tochtige hoeken, door merg en 

been ging. Desondanks vertrokken ze, na lang uitgeslapen te 

hebben, halverwege de middag naar The London Vault. 

Sylvie had erop aangedrongen, wat eigenlijk niets voor haar 

laconieke aard was, omdat ze er zoveel van verwachtte. 

   "Wat een kind ben je soms toch," grijnsde Martijn 

sarcastisch, toen ze de straat insloegen waar de 

bezienswaardigheid zich moest bevinden en Sylvie 

halsreikend vooruit liep. 

   "Mag ik?" zei ze, met een opgewonden blos op haar 

wangen. 

   De straat lag op de zuidelijke oever van de Thames, een 

honderdtal meters van London Bridge en bood een desolate 

aanblik, vrij sterk aflopend, met aan één kant 

dichtgespijkerde woonhuizen, afgewisseld met braakliggende 

terreintjes, en aan de andere kant een langgerekt somber 

gebouw van baksteen. De raamopeningen waren 

dichtgemetseld, lang geleden, te oordelen aan de roetaanslag 
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die in het steen getrokken was. 

   "Dit zal het zijn," zei Sylvie. 

   "Niet erg veelbelovend." 

   "Nee, niet echt." 

   Ze kwamen bij een grote zwartgeverfde deur, zonder klink. 

Exit 5, stond erop. Ze liepen door en kwamen bij een 

soortgelijke deur, Exit 4 ditmaal.    

   "Wat een hoop uitgangen," zei Sylvie. "Raar hoor." 

   Toen ze ter hoogte van de derde deur kwamen, sprong deze 

ineens open. Sylvie gaf een gilletje van schrik en deinsde 

achteruit, net op tijd om een jonge vrouw in spijkerpak te 

ontwijken die vlak voor haar langs rende, bij de stoeprand 

dubbelklapte en hevig begon te braken op de gele streep 

langs de stoeprand. Geschrokken keek Sylvie naar Martijn. 

Hij haalde zijn schouders op. De deur ging opnieuw open en 

een jongeman, eveneens in spijkerpak, kwam haastig naar 

buiten. Zijn gezicht had een asgrauwe kleur, als van een 

kind dat zijn eerste verboden sigaret gerookt had. Hij ging 

schutterig bij het meisje staan dat nog steeds kokhalsde. 

   Sylvie deed een stap in hun richting. 

   "Is het zo erg?" vroeg ze. 

   De jongen knikte. 

   "Ze was me net vóór, geloof ik," zei hij, met een sterk 

Amerikaans accent, "Ik zou er niet heengaan, als ik u was." 

   Sylvie keek Martijn veelbetekenend aan. Hij besefte dat dit 
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zijn kans was om er onderuit te komen. Maar nu hij de 

heftige uitwerking gezien had, werd hij nieuwsgierig. Hij wou 

weleens zien of een paar poppen hem ook bang konden 

maken. 

   Ze liepen door, af en toe omkijkend naar het tweetal dat 

ruziënd wegliep. 

 

De wolken pakten zich steeds dichter samen en maakten de 

omgeving nog grauwer en troostelozer dan die al was. Bijna 

tegelijkertijd vulde motorgeronk de straat. Martijn keek om. 

Bovenaan de helling was een groene dubbeldekker 

verschenen, die monsterlijk groot en dreigend als een tank 

omlaag kwam razen, leeg, grijzig van het opgespatte vuil. 

Toen hij voorbij gedenderd was, kon Martijn zich niet 

herinneren een bestuurder gezien te hebben. Hij rilde. 

Zonder zon was het ijskoud. 

   Terwijl ze verder liepen ging de volgende deur ook open. 

Een ouder echtpaar kwam naar buiten, schijnbaar 

onbewogen, maar met een strakke, onwezenlijke blik. 

   "Ik weet niet of ik nog wel zo graag naar binnen wil, 

Martijn." zei Sylvie. 

   Martijn grinnikte. 

   "Dat verbaast me niets. Maar nu zul je gaan ook." 

   Ze bereikten de ingang. Een diep portaal behangen met 

aanplakbiljetten vol waarschuwingen en dreigementen. 
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Achterin verrees een massieve deur in schemerdonker, met 

een grote bronzen roofdierenklauw als klopper. 

   Martijn tilde de klopper op en liet hem vallen; hol 

weergalmde de slag door het inwendige. 

   "Net echt," zei hij grijnzend. 

   Sylvie kroop dichter tegen hem aan. 

   Het duurde lang voordat er iemand kwam. Martijn wilde 

juist de klopper weer hanteren, toen een luikje in de deur 

piepend openging. In het duister verscheen vaag een gezicht. 

   "Wat wilt u?" 

   "Naar binnen." 

   "Weet u dat zeker?" 

   "Ja." 

   "Goed dan." 

   Er klonk gerammel van een sleutelbos. 

   "Ze slaan werkelijk niets over," zei Martijn 

   "Ik vind het echt heel erg eng, Martijn." 

   Zware grendels werden verschoven en de deur draaide 

open, geluidloos, vreemd genoeg. Martijn wilde meteen naar 

binnen stappen, maar de blik die hij op de portier wierp, 

deed hem onwillekeurig aarzelen. Niet dat er iets bijzonders 

aan de man te zien was, integendeel, hij was heel 

gewoontjes, klein en mager, gehuld in een stofjas, een van 

die vroegoude Engelse mannetjes die alleen maar voor te 

stellen waren onder de plak van een grote, lavendergeurige 
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vrouw in bloemetjesjurk. Geheel in stijl hing een uitgedoofd 

sjekkie in zijn linkermondhoek. Martijn's aarzeling verbaasde 

hemzelf nog het meest. Voorgevoelens waren het laatste 

waarin hij geloofde. 

   Lichtelijk in verwarring kocht hij twee kaartjes en liet zich 

door het mannetje naar een deur leiden. 

   "Hier doorheen, naar beneden, deur door en dan wijst alles 

zich vanzelf. Als u eruit wilt, is er altijd rechts een uitgang." 

De man liep lichtelijk hinkend weg. 

   Martijn nam Sylvie's arm en opende de deur. Erachter lag 

een donkere trap die omlaag leidde naar eenzelfde deur. Een 

walmende fakkel vormde de enige verlichting. Nadat ze 

enkele stappen gedaan hadden, sloeg de deur achter hen 

met een klap dicht, zodat ze allebei een sprongetje maakten 

en nerveus giechelden. Martijn voelde zich gespannen en 

daardoor belachelijk. Maar hij kon het niet helpen. Hij had 

het benauwd, waarschijnlijk door de rook die de fakkel 

verspreidde, scherp stinkend naar zwavel, als een enorme, 

net afgestreken lucifer. Toen ze de onderste deur bereikten, 

hoorde Martijn door het hout heen lugubere geluiden. 

Gerammel van ketens, gekerm, zelfs een enkele gil. Hij 

glimlachte. Dat was hun eerste fout. Zulke geluiden hoorde 

je ook in die bespottelijke houten bouwsels die op de kermis 

voor spookhuizen moesten doorgaan. Hij gooide de deur met 

veel bravoure open, maar voelde de glimlach langzaam van 
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zijn gezicht glijden, toen hij de ruimte voor hem zag. Onder 

een laag, bakstenen booggewelf lag een sinistere, nauwelijks 

verlichte kelder die zich in duisternis verloor, aan 

weerszijden geflankeerd door gapende nissen afgesloten met 

tralies. Er heerste een natte kou. De muren waren klam en 

smerig, vocht zweette eruit, lekkend en lispelend, en viel met 

zachte tikken op de vloer. Er hing een penetrante stank van 

schimmel, verrotting en brak water. Bezoekers waren er niet, 

maar wel klonk uit alle hoeken het gekerm van pijn en 

ontbering. Schoorvoetend liepen ze verder, terwijl achter hen 

de deur op knarsende hengsels in het slot terugdraaide. 

   Ze bleven middenin de kelder staan, dicht bij elkaar. 

Minuten verstreken voordat ze genoeg moed verzameld 

hadden om naar het eerste traliewerk te lopen. Toen ze er 

vlakbij waren, sprong ineens, huiveringwekkend, vanuit het 

diepe donker een krijsende gedaante tegen de tralies op. 

Benige handen klauwden tussen de spijlen door. Haastig 

weken ze enkele passen terug. 

   "Godallemachtig," stamelde Martijn. 

   "Goed hè?" zei Sylvie. 

   De gestalte, een mismaakte uitgemergelde grijsaard, bleef 

krijsend en graaiend tegen de tralies gedrukt staan. Ze liepen 

verder, Martijn nu meer op zijn hoede.  

   De volgende nis was iets beter verlicht, een vaal schijnsel 

vertoonde een man op een schavot, die zachtjes kermde, 
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terwijl naast hem een beul een strop in gereedheid bracht. 

Met strakgetrokken spieren keek Martijn toe, Sylvie dicht 

tegen hem aan gedrongen. Toen het touw om zijn nek gelegd 

werd, begon de man heftig te beven. Martijn kon nauwelijks 

geloven dat het om poppen ging: ze leken bezield met leven. 

De beul stapte naar achteren, begon aan een katrol te 

draaien en de man werd omhoog getrokken. Nooit had 

Martijn zo'n weerzinwekkend schouwspel gezien. Spartelend 

en rochelend kwam de man van de grond los; zijn ogen 

bolden uit hun kassen, zijn tong puilde tussen zijn tanden 

en schokkend hing hij langdurig te sterven. Martijn wilde 

doorlopen, maar Sylvie weerhield hem. Ze keek als 

gehypnotiseerd toe. Toen het lichaam eindelijk slap viel, 

voelde Martijn een grote opluchting, hoe hij zich ook 

probeerde in te prenten dat het maar een pop was.  

   Het licht in de nis ging uit. 

   "Nu wordt alles teruggedraaid en beginnen ze opnieuw." zei 

Sylvie.  

   "Hoe weet je dat?" 

   "Eh...gelezen." zei ze haastig. 

   Ze liepen door, naar een volgende deur, en betraden een 

ander gewelf. De verhanging had bij Martijn een koud, hard 

gevoel in zijn maag achtergelaten. In de volgende nis 

schuifelden enkele pestlijders rond in een smerig 

middeleeuws krot. Op stro dat wemelde van ongedierte lag 
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een broodmagere man te kronkelen van pijn, met gezwellen 

groot en blauw als pruimen over zijn hele lijf, sommige 

opengebarsten en bloederige etter lekkend. Zelfs de stank 

van de wonden was te ruiken, scherp en ranzig. 

   In de nis ertegenover werd een jong meisje gegeseld. Ook 

hier een triomf van echtheid: het suizen van de zweep, de 

felle knallen waarmee de riemen in het gemangelde vlees 

beten en de repen eruit trokken, de gehuiverde pijngeluiden, 

alles was zo levensecht dat Martijn er beroerd van werd. Hij 

begreep niet hoe Sylvie zich zo goed kon houden. Normaal 

was ze een flauwte nabij als iemand zich ook maar in de 

vinger prikte, nu bekeek ze de wreedste folteringen met 

zichtbaar genot. 

   Ze kwamen bij een onthoofding. Martijn hield Sylvie vanuit 

zijn ooghoeken in de gaten. In de weerschijn van het weinige 

licht dat op het tableau viel, zag ze er bijna boosaardig uit. 

Op haar lippen lag een vreemde glimlach die hij niet 

herkende. Wat was in haar gevaren? Kwamen hier 

onvermoede eigenschappen naar boven? Bezinksels van 

wreedheid omhoog gewoeld door de gruwelen? Onwillekeurig 

hield hij haar minder stevig vast. Ze wierp hem een vluchtige 

blik, zonder haar glimlach te veranderen, alsof ze hem niet 

zag, kleine lichtjes weerspiegeld in haar ogen. Ze liet hem los 

en ging naar de volgende deur. Martijn volgde in groeiende 

bevreemding. Hij voelde zich misselijk genoeg om de uitgang 



 

 
15 

op te zoeken, maar hij ging liever dood dan dat voor te 

stellen. Die triomf gunde hij haar niet. Langzaam volgde hij 

haar, zo weinig mogelijk kijkend naar de taferelen, met 

gespeelde aandacht voor de kelderwanden waarop ongewone 

afzettingen te zien waren, vochtige schimmelpatronen, 

allerlei mossen, weefsels van spinrag. 

   Een van de laatste tableaus was "Het Wiel". 

   "Dit is werkelijk heel bijzonder," zei Sylvie met een hese 

stem. 

   Martijn keek haar verwonderd aan, maar kon in het 

duister haar gelaatsuitdrukking niet onderscheiden. Wat 

bezielde haar toch? Hij wendde zich naar de tralies. Aan een 

groot wagenrad hing een halfnaakte man met gespreide 

armen en benen, vastgebonden aan polsen en enkels, losjes, 

zodat het lichaam voorover hing, met de benen in 

onnatuurlijke geknakte houdingen, alsof ze extra gewrichten 

bezaten. Het wiel draaide heel langzaam rond. Even doorzag 

Martijn deze marteling niet, maar toen uit de schaduw een 

beul tevoorschijn kwam met een knuppel, begreep hij het 

maar al te goed. De knuppel werd geheven en kwam met een 

brute, botversplinterende slag op de ribben van de man neer. 

Stuiptrekkend wierp het slachtoffer zijn hoofd in de nek en 

gilde het uit, bloed sijpelend uit zijn mondhoeken. De plaats 

waar zijn ribbenkast ingedeukt was, begon snel te 

verkleuren, terwijl de beul weer terugweek in de schaduw. 
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   "Nu komt het mooiste," fluisterde Sylvie op een 

genotzuchtige toon. "Nu gaat het wiel een halve slag 

draaien." 

   Walgend keek Martijn toe. Het rad ging inderdaad sneller 

draaien en daardoor begon het gebroken lichaam opzij te 

zakken, onder het gekraak van versplinterde beenderen, net 

hoorbaar boven het dierlijke gehuil van het slachtoffer. Hier 

en daar sneden botfragmenten door de huid, druipend van 

bloed. 

   Martijn sloot zijn ogen en haalde een paar keer diep adem. 

Woede begon zich van hem meester te maken. Dit was niet 

leuk meer, dit was obsceen. De maker van dit museum 

hoorde in een gekkenhuis thuis. Hij ging een moment zo in 

zijn gedachten op dat hij Sylvie vergat. Toen hij opkeek, was 

ze verdwenen. Hij schrok vreselijk. Hoe was dat nou 

mogelijk? Rondkijkend door het lege schemergewelf, voelde 

hij zijn weerzin overgaan in angst. Achter hem klonk weer 

een knuppelslag met de bijbehorende gil, maar hij weigerde 

te kijken. Waar in godsnaam was Sylvie gebleven? 

Besluiteloos deed hij een paar stappen heen en weer. 

Misschien was alles haar toch te veel geworden en was ze 

naar buiten gegaan. Of zou het een geintje van haar zijn? 

Dan deed hij in ieder geval niet mee. Hij ging gewoon naar 

buiten, kinderachtig of niet. Haastig liep hij naar de uitgang 

en bereikte via eenzelfde trap als aan het begin Exit 5. Met 
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een zucht van opluchting stapte hij het daglicht weer in. 

   De straat was leeg. Geen Sylvie. De wolken waren 

samengepakt tot een betongrijze massa. De wind schuierde 

het plaveisel. Hij begon voor de uitgang te ijsberen, Sylvie 

vervloekend om haar stomme ideeën, vooral toen het na een 

tijdje begon te regenen, grote koude druppels die hard in zijn 

gezicht waaiden. 

   De tijd verstreek en Sylvie bleef weg. Na een kwartiertje 

ging hij bij de portier navraag doen. Die had haar niet gezien, 

maar hij ging net afsluiten, dus dan kwam hij haar vanzelf 

wel tegen als ze nog binnen was. Koud en verkleumd bleef 

Martijn in de portiek staan, af en toe om het hoekje kijkend 

of Sylvie al naar buiten kwam. 

   Na een eeuwigheid kwam de portier terug. Niemand gezien. 

Er bleef Martijn niets anders over dan weg te gaan. 

Verbijsterd nam hij een taxi terug naar het hotel, in de vage 

hoop dat ze daar zou zijn. Alles was nu mogelijk geworden, 

maar in het hotel was ze evenmin. Nu werd Martijn echt 

ongerust. Hij overwoog de politie in te schakelen maar voelde 

daar weinig voor omdat Sylvie incognito in London was, als 

ene Cortez op een vals paspoort dat hij voor haar versierd 

had. Haar man zou alles te weten komen en dan was Martijn 

nog niet gelukkig. De ouwe D'Aa tot Walincourt was geen 

zachtzinnig heerschap. 

   Ten einde raad besloot hij maar weer een kijkje bij The 
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London Vault te gaan nemen. Wat hij er kon doen, wist hij 

niet, maar lijdelijk afwachten trok hem ook niet aan. Een 

half uur later bevond hij zich weer in de straat met het 

sombere bakstenen gebouw. De duisternis was inmiddels 

ingevallen en Martijn voelde zich slecht op zijn gemak. 

Overdag was deze buurt niet veel geweest, maar nu zag alles 

er werkelijk spookachtig uit. Weinig lantaarns. Nergens een 

verlicht raam. Duisternis en regen. 

   Hij liep zich nog steeds af te vragen wat hij eigenlijk van 

plan was, toen hij tot zijn onuitsprekelijke verbazing en 

blijdschap zag dat de deur van Exit 5 op een kier stond. 

Zonder zich te bedenken stapte hij naar binnen. Daar, in het 

stikkedonker, aarzelde hij even, maar besloot toch door te 

zetten. Zo'n kans kon hij niet voorbij laten gaan. Op de tast 

daalde hij de trap af. Hij had weliswaar een zaklantaarn 

meegenomen, maar die wilde hij zoveel mogelijk sparen. 

Toen hij op de deur naar de kelderruimte stuitte, bleef hij 

staan om te luisteren. Hij hoorde iets. Met ingehouden adem 

hield hij een oor tegen het hout: dezelfde geluiden als 

vanmiddag. Hij opende de deur, die zacht piepte. Voor hem 

verrees het bekende gewelf, nog steeds alleen maar belicht 

door de zwakke schijnsels vanuit de nissen. In de eerste 

werd juist iemand met veel misbaar gekruisigd. Alles scheen 

nog te werken. Wat vreemd. Waar zou Sylvie kunnen zijn? 

   Terwijl hij naar het midden van de kelder begon te lopen, 
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hoorde hij achter zich de deur dichtzwaaien, misschien wel 

in het slot. Hij rende terug om hem tegen te houden en was 

daar net in geslaagd toen iets hem venijnig in zijn nek stak. 

Enkele seconden durfde hij zich niet te verroeren, verlamd 

door de angst dat er iets afschrikwekkends achter hem 

stond, maar tenslotte vond hij de moed om zich, met een 

rilling, om te draaien. Hij was nog steeds alleen. Hij tastte 

naar zijn nek. Wat kon dat geweest zijn? Een insect? Zijn 

hart bonkte nog na van schrik. Hij hijgde. Misschien kon hij 

toch maar beter naar de politie gaan. Hij nam een wankele 

stap. Een vreemd, warm gevoel ontstond in zijn buik en zijn 

gezichtsveld begon ineens te krimpen tot een speldenknop 

die opgloeide en verdween. Bewusteloos zakte hij in elkaar. 

   Toen hij bijkwam, suffig, met bewasemde ogen, had hij het 

gevoel aan zijn armen te hangen. Zijn mond was als droog 

zand, bloed klopte door zijn slapen. Waar was hij? Wat was 

er gebeurd? Lodderig zakte zijn hoofd voorover. Hij richtte 

het weer op en probeerde door het nevelige vlies van zijn 

ogen iets te onderscheiden. Tralies. Duisternis erachter. Een 

klein fel lichtje aan het plafond. Veraf klonk gesteun en 

gejammer, ergens dichtbij gemorrel. 

   "Is daar iemand?" bracht hij uit. 

   Het gemorrel hield op. Iemand kwam op hoge hakken 

naderbij. Sylvie verscheen in een waas voor hem. Ze zag er 

moe uit, maar haar ogen straalden met een kwaadaardige 



 

 
20 

intensiteit. Droomde hij dit? 

   "Sylvie?" 

   Ze zei niets en schonk hem alleen maar een vals lachje dat 

zijn bloed koud maakte. 

   "Sylvie? Wat is er allemaal aan de hand? Waar ben ik? Wat 

doe je?" 

   Duizelingen trokken door zijn hoofd, het werd weer zwart 

voor zijn ogen. Hij dreigde te vallen maar iets hield hem aan 

zijn armen omhoog. Vanuit de tollende chaos klonk haar 

stem. 

   "Wat ik doe, lieve Martijn? Ik probeer dit rotte ding weer op 

gang te brengen. Maar dat valt niet mee, want het is gemaakt 

om continu te draaien." 

   Het getik van de hakken verwijderde zich. 

   "Ik begrijp het niet," mompelde Martijn, terwijl hij 

langzaam tot zichzelf kwam en het waas voor zijn ogen 

wegtrok. Hij keek rond, omhoog naar zijn armen. Hij was 

vastgebonden, aan zijn polsen, aan een groot wagenrad. Hij 

voelde alle haartjes op zijn hele lichaam overeind komen. 0 

mijn god. 

   "SYLVIE!" 

   Het getik van de hakken keerde terug. 

   Demonisch grijnzend verscheen ze voor hem. Hij geloofde 

zijn ogen niet. 

   "Sylvie, wat is dit voor waanzin? Maak me los. In 
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godsnaam. Je bent toch niet krankzinnig geworden?" 

   "Nee, dat niet," zei ze grimmig, "Integendeel zelfs. Maar 

troost je: dit is niets vergeleken bij de pijn die jij mij gedaan 

hebt, met die zogenaamde liefde van je." 

   Ze liep weer weg. En hoe hij ook gilde en kronkelde en 

smeekte, ze reageerde niet meer. 

   Tenslotte zweeg hij, uitgeput, met verschroeide keel, 

gekweld door zijn geheugen waarin de beelden van de 

middag onophoudelijk herhaald werden: de neerkomende 

knuppel, de brekende botten, het draaien van het rad 

waarop het verbrijzelde lichaam als een zak krakend 

brandhout heen en weer rolde. Hij kokhalsde van angst 

terwijl hij naar het gemorrel van Sylvie luisterde. 

Ineens was er een zacht snorrend geluid. 

   "Aha," hoorde hij Sylvie zeggen. 

   Ze kwam haastig naar hem toe, aaide hem over zijn hoofd 

en streek een scherpe nagel langs zijn wang. 

   "Ik kan helaas niet blijven, lieveling. Senora Cortez moet 

een vliegtuig halen. Het zou trouwens toch te lang gaan 

duren. Je leeft nog wel tot morgenochtend. Tijd genoeg dus 

om je zonden te overdenken." 

   Martijn probeerde nog iets te zeggen, maar hij sidderde zo 

hevig dat hij geen woord kon uitbrengen. 

   "Adios, amigo. Ik moet nu echt gaan." 

   Ze trippelde weg. 
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   Tot het laatst klampte hij zich vast aan de hoop dat het 

alleen maar een walgelijk wrede les was, om hem voorgoed te 

genezen van zijn ontrouw. Maar toen de deuren 

dichtgeslagen waren, het rad langzaam in beweging kwam en 

uit de schaduwen de beul met de knuppel tevoorschijn trad, 

wist hij wel beter.
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De bittere ironie van het geval was dat ik anders nooit reed 

als ik gedronken had. Ik bezat een levendige fantasie en die 

is vaak een goede leermeester. Maar op die avond, het eerste 
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jubileum van ons huwelijk, vergat ik alles. We waren ook zo 

gelukkig, Marleen en ik, zo onmenselijk gelukkig. 

   Zij was 23, ik een paar jaar ouder. Voor mij was ze de 

eerste en de enige. Als een ouderwetse romanticus had ik me 

altijd verre gehouden van losse, oppervlakkige verhoudingen 

en gewacht op die ene absolute ware. En ze was gekomen, in 

de vorm van Marleen, jong, intelligent en mooi. Ze 

vervolmaakte mijn leven. Tot die avond in december. Toen 

was het ineens voorbij. Het ene moment zaten we dronken 

en lacherig tegen elkaar aangevleid in de warme auto, het 

volgende moment lag ik alleen in het natte koude gras, op 

mijn rug, zonder dat ik me kon verroeren, terwijl grote harde 

regendruppels uit een zwarte lucht op me neerkletterden. 

Marleen heb ik niet meer teruggezien. Ik lag op de 

operatietafel toen ze begraven werd. 

 

Lichamelijk kwam ik er snel bovenop, maar geestelijk was ik 

een gebroken man. Ik had Marleen vermoord, zo voelde ik 

het. Ik had voor een paar glazen drank het kostbaarste in 

mijn leven vernietigd. 

   Wroeging is iets verschrikkelijks, onvoorstelbaar voor wie 

het nooit heeft ondervonden, niet te vergelijken met een 

andere menselijke beleving: een versterven van alle 

eigenwaarde, een verrotting van de ziel, een knagen en 

vreten aan je gemoedsrust dat je opjaagt en afmat en je het 
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vermogen om te lachen ontneemt. Gespleten ging ik door 

mijn dagen; de ene helft een zielig, schuldbewust hoopje 

mens, de andere helft een boosaardige, treiterende kwelgeest 

die maar niet afliet de eerste helft te verwijten wat die voor 

niets ter wereld had willen doen. Het heeft weinig zin erover 

uit te wijden. Laat het genoeg zijn dat ik erdoor verteerd 

werd, dat ik wegkwijnde. Zelfmoord leek de aangewezen 

uitweg, maar juist mijn schuldgevoel weerhield me daarvan. 

Op een perverse manier genoot ik van mijn ellende, als de 

rechtvaardige straf voor mijn misdadige domheid. Ik maakte 

geen einde aan mijn leven om mezelf deste langer te laten 

boeten. In de stad hield ik het echter niet meer uit. Ik durfde 

niemand meer onder ogen komen. Ze zouden me verachten, 

dat wist ik zeker, en ze hadden gelijk. Ik wist niet waar ik 

heen moest, maar gelukkig schoot mijn oom Wolfram me te 

hulp. Hij scheen in zijn jeugd ook iets dergelijks meegemaakt 

te hebben en hij stond erop me te helpen. 

   Zo kwam ik in Delft terecht. Niet uit vrije wil, want Delft 

was me nog veel te dichtbij, liever had ik in Appelscha of 

Emmercompascuum gezeten, maar daar had oom Wolfram 

niets, terwijl hij in Delft een groot pakhuis bezat aan een van 

de grachten in de binnenstad.  

   Dit bleek een bijzonder naargeestig gebouw van verweerd 

baksteen, met smalle hoge vervuilde ramen en grote dubbele 

deuren op elk van de drie verdiepingen, en gaf de indruk 
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sinds de zestiende eeuw in onbruik te zijn.  

   Het regende toen ik er de eerste keer voor stond. Februari 

liep ten einde. Het was bitter koud. De grote voordeur was 

afgesloten en een klein, nauwelijks leesbaar bordje verwees 

bezoekers naar de zij ingang. Die lag in een poortje, zo 

heette althans de benarde steeg tussen het pakhuis en een 

aangrenzend pand, een steeg zo nauw dat twee volwassen 

mannen moeite zouden hebben elkaar erin te passeren. 

Doordat de dakgoten van de zijgevels elkaar bijna raakten, 

viel het daglicht spaarzaam in de steeg. In de grijze 

schemering zocht ik vergeefs naar een bel bij de deur die 

toegang moest geven tot het eigendom van mijn oom. 

   Ik weet niet hoe het kwam, maar terwijl ik daar stond, toen 

er nog niets gebeurd was, bekroop me al een onaangenaam 

gevoel, een beklemming die niet helemaal te verklaren was 

uit de somberheid van die smalle gang die me afzonderde 

van het alledaagse stadsgewoel. Onrustig bleef ik om me 

heenkijken, al was er niets bijzonders te zien: de oude 

muren, nat en beschimmeld, een smalle reep donkergroen 

mos aan de voet van de gevel, gaten die overal tussen de 

bakstenen schemerden, een lange regenpijp waarin het 

hemelwater kolkend omlaag kwam, de verveloze deur die het 

andere uiteinde van de steeg afsloot. 

   Omdat ik geen bel of klopper kon vinden, begon ik maar 

met een vuist op de deur te bonzen. Het geluid weergalmde 



 

 
29 

met een holle klank door het inwendige van het gebouw, 

onaangenaam benadrukt door de stilte in de steeg, waar 

alleen de regen zich roerde. 

   Ik was nat en koud en verlangde naar beschutting. Oom 

Wolfram had me verzekerd dat er iemand zou zijn, dus 

bonsde ik er lustig op los. Desondanks duurde het zeker tien 

minuten voordat ik binnen een teken van leven hoorde. 

Opgelucht wachtte ik af. Weer duurde het lang maar 

uiteindelijk ging de deur dan toch open, langzaam, onder 

snerpend gepiep. 

   Opniew overviel me de beklemming, die nog verhevigd werd 

toen ik de korte, gedrongen gestalte zag, die me vanuit een 

ondoordringbare duisternis tegemoet trad. Hij maakte een 

debiele indruk, met een groot kaal hoofd en starende, wijd 

uiteen staande ogen. Zijn neus was plat en vlezig, zijn mond 

een strakke liploze spleet. Ondanks het grauwe licht in de 

steeg viel me op dat hij een ziekelijk bleke huidskleur had. 

Zijn leeftijd was moeilijk te schatten, maar jong leek hij zeker 

niet. 

   Hij gromde me met schorre stem toe wat ik kwam doen. 

Toen ik hem de reden van mijn komst uitlegde, draaide hij 

meteen bij en kreeg zelfs iets kruiperigs over zich, wat 

allesbehalve een verbetering was bij zijn aanvankelijke 

barsheid. 

   Met veel gebaren van zijn lange, magere handen en 
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voortdurend hoofdgeknik, leidde hij me het pakhuis binnen. 

Ik moest maar niet op de rommel letten, want het grootste 

deel van het gebouw werd al tientallen jaren niet meer 

gebruikt. Hijzelf leefde op de benedenverdieping, terwijl 

meneer mijn oom alleen maar op de bovenste kwam. Tijdens 

zijn uitleg viel me op dat hij aan een longaandoening moest 

lijden, want na een zeker aantal woorden hapte hij telkens 

naar lucht, als een vis op het droge, wat het gesprek zeer 

vertraagde. Lopen deed hij ook niet zonder moeite, maar op 

een manier die duidde op pijnlijke blaren onder beide 

voetzolen. Het kostte dan ook veel tijd om de brede, stoffige 

trappen te beklimmen die door het duistere pakhuis 

omhoogleidden. De atmosfeer was er droog en bedompt maar 

bezat nog een zweem van de prikkelende geur die vroegere 

koopwaar had achtergelaten: een mengsel van kaneel, koffie 

en teer. 

   De eerste twee verdiepingen waren grote donkere 

opslaghallen waarvan de leegte alleen gebroken werd door 

zware pilaren en lege stellages vaag schemerend tegen de 

achterwanden. 

   Tenslotte bereikten we de bovenste verdieping. Er stonden 

allerlei meubels die, afgedekt met lakens, vergrijsd door stof 

en verweven met spinrag, een spookachtige aanblik boden. 

   Strompelend ging mijn gastheer, wiens naam ik nooit goed 

heb kunnen verstaan en die ik voor het gemak maar Gieral 
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zal noemen, me voor naar een deur aan de achterzijde van 

het gebouw. Hierachter lag mijn zolderkamer, die een 

plezierige verrassing opleverde. In tegenstelling tot het verval 

en de verwaarlozing die ik tot dusver had gezien, zag het 

vertrek er goed onderhouden uit. Een brede dakkapel bood 

uitzicht op fraaie gevels aan de overkant van een gracht, de 

wanden waren schoon en geverfd, het meubilair was 

compleet: bed, bureau, gerieflijke stoelen, boekenkast, 

kachel en zelfs een fornuis in een kooknis. 

   Gieral begon me van alles uit te leggen, maar ik wilde 

alleen zijn en loodste hem met zachte drang naar de deur. 

Daar bleef hij wat staan drentelen en begon een verward 

betoog over de gevaren van Delft bij nacht. Gastarbeiders en 

studenten schenen de straten onveilig te maken. Ik kon dus 

maar beter binnen blijven. Nu hij in het volle daglicht stond, 

bleek pas goed hoe ongewoon hij eruit zag. Zijn veel te grote 

hoofd    dat slechts een minimale kin bezat  vertoonde 

nergens een spoor van haargroei. De huid was inderdaad 

wasbleek en bovendien gekreukt als bankpapier. Slappe, 

afgezakte wangen vormden diepe overlappende plooien naast 

zijn mond. Het opvallendst waren echter zijn donkerbruine 

ogen, zoals gezegd starend en wijd uiteen maar bovendien 

ontsierd door een sterke vergeling van het oogwit. Alles bij 

elkaar maakte hij een lugubere indruk. 

   Toen hij uitgesproken was, dankte ik hem hartelijk voor 
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zijn goede raad en maakte hem tegelijkertijd duidelijk dat ik 

nu juist wel van plan was 's nachts naar buiten te gaan. Ik 

vertelde hem dat de dokter me nachtelijke wandelingen had 

voorgeschreven en hij droop teleurgesteld af. 

 

Over mijn eerste maanden in Delft kan ik kort zijn. Ik leidde 

het leven van een kluizenaar. Overdag sliep ik, 's avonds 

deed ik mijn vertaalwerk en 's nachts dwaalde ik door de 

slapende stad. Ik vermeed het contact met andere mensen 

zoveel mogelijk. Ik wilde ze niet zien, niet horen, niet in mijn 

buurt hebben. Gelukkig was ik juist bezig met het vertalen 

van een lijvig boekwerk over kostenbeheersing, zodat ik me 

gemakkelijk van de anderen kon afzonderen. Eens in de drie 

weken ging ik overdag naar de supermarkt voor inkopen en 

een hoogstenkele keer ging ik 's nachts uit voordat de 

snackbars sloten om iets hartigs te eten. Voor de rest leefde 

ik op beschuit, zuivelprodukten en blikvoedsel. Het was 

eigenlijk geen leven, meer een machteloze worsteling met m'n 

verleden, met m'n schuld. Elke dag opnieuw, ieder uur dat ik 

niet werkte, doorleefde ik die fatale avond weer, die enkele 

frivole uren waarin ik mijn levensgeluk vergooid had voor een 

paar glazen champagne. Ik kon het niet verwerken. De pijn 

was te groot. Ik moest ergens een verzachtende 

omstandigheid vinden. Daarom bleef ik mezelf onophoudelijk 

dezelfde vragen stellen. Was het wel echt louter en alleen 
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mijn schuld geweest? Had ik inderdaad zoveel gedronken? 

Kon het niet gewoon een ongeluk geweest zijn? Ik zocht en ik 

zocht, maar het antwoord veranderde nooit: ik was en bleef 

schuldig. 

Daarnaast kwelde ik mezelf op een ziekelijke manier door 

iedere dag foto's van Marleen te bekijken. Ze was erg 

fotogeniek geweest, bijna nog mooier op papier dan in het 

echt. Ik bezat dan ook veel foto's van haar, verfijnde 

martelwerktuigen waaraan ik mezelf dagelijks blootstelde. 

   De enige draaglijke momenten in mijn bestaan kwamen 

wanneer ik opging in mijn werk en tijdens mijn nachtelijke 

wandelingen. Die gingen steeds meer voor me betekenen. 

Iedere nacht, meestal omstreeks een uur, daalde ik door het 

grafdonkere pakhuis omlaag, naar de zijdeur. In het steegje 

voelde ik me altijd nog bezwaard maar eenmaal op de stille 

gracht, kwam er gewoonlijk een gevoel van bevrijding over 

me. Ik kon uren door de lege stad zwerven, doelloos, langs de 

vele grachten, genietend van de rust die slechts zelden 

verstoord werd door een eenzame auto of fietser. 

   Dan kon ik vrede hebben met mezelf, vooral als er geen 

wolken waren en de sterren, roerloos en onaangedaan, 

troostrijk in hun ouderdom, boven de gevels glinsterden. 

Dan kon ik hopen ooit vergeving voor mijn wandaad te zullen 

vinden. 
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Op een nacht in het midden van de zomer maakte ik een 

diepe inzinking door. De hele avond had ik, verstikt in mijn 

verdriet, amper 100 woorden kunnen vertalen. Half in tranen 

verliet ik het pakhuis, diep weggedoken in de hoge kraag van 

mijn regenjas, hoewel het in dagen niet geregend had. 

   Ik slenterde gewoontegetrouw langs de grachten, vlak 

erlangs, met mijn voeten op de uiterste rand van de kade, in 

een nogal kinderachtige poging per ongeluk uit te glijden en 

zo uit mijn kwelling verlost te worden. Maar ik gleed nooit 

uit. 

   Op een bruggetje tegenover de Oude Kerk, die massief en 

donker vooroverleunde in de sterrenhemel, bleef ik staan 

dromen, starend in het water dat spiegelglad lag te glimmen. 

   Er heerste rust. Het was een maandag  of dinsdagnacht, 

ik hield dat niet zo bij, maar in ieder geval een doordeweekse 

nacht, zodat er weinig uitgaansvolk op de been was. Ik stond 

op de brug en staarde in het water, terugdenkend aan een 

soortgelijke avond in Amsterdam, toen Marleen en ik samen 

op net zo'n bruggetje gestaan hadden. Hoe lang ik daar 

stond, kan ik onmogelijk zeggen, misschien was ik een beetje 

ingedommeld, dat overkwam me wel vaker, maar ineens 

schrok ik op. Vlak voor me, net onder de wateroppervlakte, 

had iets bewogen. Nu ik bewust keek, was er niets meer te 

zien. Verderop in de gracht zwommen drie eenden. Mijn blik 

gleed er juist langs, toen een van hen met een plons 
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onderging. Tegelijkertijd sprongen de twee anderen kwakend 

uit het water omhoog en repten zich met zwiepende 

vleugelslag weg. Verbaasd bleef ik kijken naar de plek waar 

die ene eend verdwenen was. Afgezien van enkele uitdijende 

rimpels op het water, was er niets meer te zien. Ik wachtte 

nog enige tijd om te kijken of het dier weer zou opduiken, 

maar dat gebeurde niet. Dat had ik trouwens niet verwacht, 

want de manier waarop de vogel onder water verdween, was 

abnormaal geweest, alsof de bodem onder haar wegviel, alsof 

ze met geweld omlaag getrokken werd, misschien door een 

rat, ofschoon het me sterk leek dat die een volwassen eend 

met een ruk onder water kon trekken. 

   Peinzend over dit probleem keerde ik huiswaarts. Het deed 

me goed eindelijk weer eens met iets anders bezig te zijn dan 

mijn rampzalige verleden en hoewel ik het voorval de 

volgende dag zo goed als vergeten was, bleek er toch een 

soort ban verbroken te zijn. Ik leek het dieptepunt voorbij en 

kreeg langzaamaan wat meer belangstelling voor het leven 

van alledag, voor het pakhuis dat ik maandenlang geen 

tweede blik waardig gekeurd had en vooral voor de 

huisbewaarder, Gieral. Dat heerschap leidde een 

merkwaardig leven, meestal onzichtbaar en onhoorbaar 

teruggetrokken op de benedenverdieping. Nooit hoorde ik een 

teken van leven achter zijn deur. Geen radio, geen televisie, 

geen bezoek. Ik zag of hoorde hem ook nooit uitgaan, maar 
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vreemd genoeg kreeg ik desondanks vaak geen gehoor als ik 

bij hem aanklopte voor een of ander huishoudelijk probleem, 

zoals een verstopte afvoer of het uitvallen van de electriciteit, 

wat een ingebouwd mankement van de bovenverdieping 

scheen te zijn. Ik nam dan maar aan dat hij sliep. 

   De sporadische keren dat ik hem sprak, kwamen meestal 

onverwacht. Hij had de griezelige gewoonte om plotseling zijn 

deur open te trekken als ik net voorbij liep, alsof hij me had 

staan opwachten. Dat gaf me altijd een schok, niet in de 

laatste plaats omdat ik maar niet kon wennen aan zijn 

eigenaardige uiterlijk: de kale bleke schedel, de staarogen, de 

strakke mond. 

   Op zekere avond in augustus moest ik hem dringend 

hebben. De electriciteit was weer eens uitgevallen en ik 

moest absoluut nog enkele bladzijden afmaken om de 

volgende dag een hoofdstuk naar de uitgever te sturen. 

   Buiten spookte het. Regen ratelde tegen de ruiten, onweer 

ontlaadde zich boven de stad. Op de tast had ik mijn weg 

omlaag moeten zoeken, soms geholpen door 

bliksemschichten die het pakhuisinterieur uit de duisternis 

tevoorschijn deden springen en met een donderslag in het 

donker terugwierpen. Na een zenuwslopende afdaling 

bereikte ik het portaal. Daar heerste de gebruikelijke 

verlatenheid. Onder de deur van Gierals kamer gloorde licht; 

hij had weer geen last van de stroomstoring. 
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Ik klopte aan en wachtte ongeduldig of hij zou opendoen. Er 

gebeurde niets. Ik klopte weer en morrelde wat aan de klink. 

Plotseling sprong de deur open. Ik bleef weifelend staan. Ik 

dacht niet dat Gieral zou willen dat ik zomaar binnenliep, 

maar dit was een noodgeval: ik moest eenvoudigweg licht 

hebben. Ik overwon mijn aarzeling en stapte de kamer 

binnen, meteen tot staan gebracht door de aanblik die me 

wachtte. Ik had een armoedige bende verwacht, maar in 

plaats daarvan trof ik een imposant ingerichte 

studeerkamer, gevuld met kostbare meubelstukken die geen 

van alle minder dan honderd jaar oud konden zijn.  

   Plafondhoge boekenkasten vulden de wanden, fraaie 

schemerlampen zorgden voor een warme sfeervolle 

verlichting. Er waren grote leren fauteuils, perzische tapijten 

op de parketvloer en als pronkstuk, middenin het vertrek, 

een monumentaal notehouten bureau, bedolven onder 

paperassen, boeken en een zeer professioneel ogende 

microscoop. Ik liep er schoorvoetend heen. Een groot antiek 

boekwerk, met leren kaft en koperen sloten lag 

opengeslagen. Ik wierp er een blik in en ontdekte tot mijn 

verbazing dat het in een exotische taal geschreven was: 

grillige symbolen, kennelijk handgeschreven, kronkelden 

over het papier. Het leek op Arabisch, maar dat kon ik niet 

met zekerheid zeggen. Die Gieral, wie had dat van hem 

kunnen denken? 
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   Terwijl ik beduusd rondkeek, viel me op dat er een 

vreemde lucht in het vertrek hing, in scherp contrast met de 

weelderige inrichting: een stank die veel weghad van rottende 

vis. Ik schreef het toe aan de vele glazen potten die op 

sommige planken de plaats van boeken innamen en allerlei 

embryonale gedrochtjes bevatten. 

   Ik voelde me slecht op mijn gemak en wilde eigenlijk liever 

weg, maar ik moest licht hebben. Behalve de deur waardoor 

ik binnengekomen was, kwamen er nog drie andere deuren 

op de kamer uit. De eerste gaf toegang tot een kast vol muffe 

kleren. De tweede ging heel moeilijk open. Ik moest er uit 

alle macht aan trekken en toen hij knarsend meegaf, bleek 

mijn moeite vergeefs. Erachter lag volstrekte duisternis die 

pas na lang ingespannen turen zicht gaf op enkele stenen 

treden die afdaalden naar een watervlak. Een ondergelopen 

kelder, waarschijnlijk. Dit verbaasde me, maar ik had geen 

zin erover na te denken. 

   Ik liep resoluut naar de derde deur en trok ook die open. 

Hier lag een grote zaal met langs de wanden glazen bakken, 

aquaria. De ruimte zelf lag in duister, maar boven elke bak 

brandde een zwakke neonbuis. 

   Met tegenzin stapte ik het vertrek binnen. Waar was Gieral 

toch? Ik had hem niet naar buiten horen gaan en dat zou ik 

toch moeilijk hebben kunen missen, vanwege het 

ijzingwekkende gepiep van de zijdeur. 
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   Een onbestemd gevoel bekroop me, onbehagen grenzend 

aan angst. Er was iets niet in de haak met mijn gastheer en 

deze ruimten. Langzaam schuifelde ik naar een van de 

bakken. Wat me weerhield weet ik niet, maar het kostte me 

moeite de laatste stappen te nemen. Misschien was het een 

voorgevoel dat me telkens deed stilstaan. Ik weet het niet. In 

ieder geval leek het uren te duren voordat ik er pal voor 

stond. De bak zag er verzorgd uit. Groot, halfgevuld met 

helder water, daarin groene planten, rotspartijen. Erbovenop 

stond een motortje dat via een doorzichtige slang lucht in het 

water pompte. Nog steeds niet op mijn gemak boog ik me 

voorover om in het water te loeren. Guppies of andere - in 

ieder geval doodgewone - kleine vissen bevolkten de bak. 

Geenszins de tropische wonderen die ik verwacht had. 

Teleurgesteld wilde ik me oprichten, toen mijn blik getrokken 

werd door een andere bakbewoner, een soort kleine kikvors, 

gezeten op een rotsblok dat boven het water uitstak. Met 

groeiende verbazing bekeek ik hem. Zoiets had ik nog nooit 

gezien. Een vaalgele kikvors, bleek als kaas, de bolle, 

amberkleurige ogen roerloos op me gericht. Wie stopte er nu 

een kikker in een aquarium? Ik liep naar de volgende bak en 

trof daar hetzelfde beeld. Een gele kikvors, nu niet op een 

rotsblok maar drijvend onder de waterspiegel, kleine grauwe 

visjes onder hem. Er was iets ongewoons aan het amfibie. 

Iets in de proporties van de ledematen, wat me 
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onaangenaam trof. Nu heb ik geen verstand van kikkers, dus 

veel zei het niet, maar ik kreeg de absurde indruk dat het 

lichaam van het beest typisch menselijke verhoudingen 

bezat. 

   Bij de derde bak had ik geluk, als men het zo wil noemen, 

dat ik zo'n beest op jacht zag. Hij zwom met een paar 

explosieve slagen op een visje af, greep het in zijn klauwen, 

die van kleine scherpe nagels voorzien waren, en begon het 

onder water te verscheuren. Dat was een bijzonder walgelijk 

gezicht dat me deed besluiten meteen te vertrekken, licht of 

geen licht. Haastig verliet ik de zaal, draafde de kamer van 

Gieral door en klauterde op handen en voeten de trappen op 

naar mijn eigen kamer. 

   Eenmaal boven was ik enkele minuten volkomen van 

streek. Verklaren kon ik het niet, maar de atmosfeer in 

Gierals vertrekken had me hevig aangegrepen. Die enge 

kikvorsen, dat vreemde boek, de antiquiteiten, de stank, 

alles bezorgde me het idee dat ik op iets gestoten was wat ik 

maar beter kon vergeten. Dat deed ik dus maar. 

 

Er verstreken enkele rustige weken waarin het leven zijn 

gewone loop hernam. Toen kwam de dag waarop Gieral van 

de trap viel. Ik zat net ingespannen in een woordenboek te 

duimen, toen een ijselijke, haast onmenselijke gil de stilte 

verbrak. Natuurlijk ging ik meteen kijken en vond Gieral 
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wenend en vloekend van pijn onderaan de trap. Zijn eerste 

reactie op mijn verschijning was opvallend, want hij siste 

woedend dat ik hem met rust moest laten. Toen ik echter 

aanstalten maakte dat te doen, riep hij me terug. Flemend 

vroeg hij me hem naar zijn kamer te brengen. Dat deed ik, zij 

het met tegenzin vanwege zijn vreemde gedrag en de afkeer 

die ik toch al van hem had. 

   In zijn kamer draaide hij helemaal bij. Van doktoren moest 

hij niets hebben. Hij redde zichzelf wel, maar er was een ding 

dat ik voor hem kon doen: boodschappen. Zijn stem begon 

zelfs te trillen toen hij me smeekte elke dag verse vis voor 

hem te halen, vers, dus levend als het enigszins kon. Hij zou 

me rijkelijk belonen. Van dat laatste geloofde ik natuurlijk 

weinig maar ik voelde het als mijn plicht iets voor hem te 

doen. 

   Zo onstond een tamelijk vriendschappelijke verhouding 

tussen die bizarre oude man en mij. Een verhouding die mij 

maar matig aanstond maar hem kennelijk veel plezier deed. 

Vooral als hij dronken was, wat regelmatig voorkwam, werd 

hij uiterst amicaal. Ik moest dan bij hem een nachtmutsje 

komen halen, zoals hij het noemde. Niet zelden werd hij dan 

sentimenteel en begon in raadselen te spreken, jammerend 

over het verre verleden toen ze nog machtig waren, de zee 

nog veilig en schoon zodat hij niet voor kinderjuffrouw 

hoefde te spelen. Ik liet hem maar kletsen en stelde zo weinig 
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mogelijk vragen omdat zelfs de kleinste vraag leidde tot een 

onsamenhangend relaas van minstens een kwartier. Ik 

raakte ervan overtuigd dat hij niet goed snik was. 

   Op een avond, toen hij meer gedronken had dan anders, 

wilde hij me zijn kinderen laten zien. Zoals ik meteen 

begreep, waren dat de kikvorsen. 

   "Zijn ze niet prachtig?" kraaide hij, "Kerngezond, geen 

spatje gif. Reken maar dat het knapen zullen worden. Forse 

knapen, allemaal dankzij mijn liefderijke zorgen." 

   Gniffelend strompelde hij langs de bakken, koosnaampjes 

roepend tegen elke kikker, die daar - tot mijn ontsteltenis - 

aandachtig op reageerde. Wat me ook opviel was dat de 

dieren behoorlijk gegroeid waren sinds ik ze voor het laatst 

gezien had. De kleinste was zeker al groter dan een 

volwassen pad, de grootste had de afmetingen van een forse 

kater, een kale, botergele kater. 

   "Worden ze nog groter?" vroeg ik, met een rilling in mijn 

stem, kijkend naar het grootste exemplaar dat roerloos op 

zijn rotsblok zat, met in zijn klauwen, die onrustbarend 

menselijk aandeden, het aangevreten lijf van een vis. Zijn 

ogen, groot en bol en vervaarlijk glanzend, hield hij 

nauwlettend op Gieral gericht. 

   "Groter?" Mijn gastheer slaakte een schril lachje. "Groter? 

Wacht maar eens!" Hij maakte aanstalten om verder te 

lopen, in de richting van een deur die me niet eerder 
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opgevallen was, voorbij de grootste bak, maar hij bedacht 

zich, kuchte, giechelde opnieuw en keerde op zijn schreden 

terug. 

   "Ja, dat zou wel kunnen," zei hij. "Maar nu genoeg gezien. 

Ze moeten ongestoord kunnen eten." 

   Ik maakte van de gelegenheid gebruik om gelijk naar mijn 

eigen kamer door te lopen, waar ik nog dagenlang 

achtervolgd werd door de herinnering aan die monsterlijke 

beesten. Er ging een voorwereldlijke bruutheid van die 

reuzenkikkers uit. Vooral de manier waarop ze Gieral 

aangestaard hadden, gaf me koude rillingen. Er was een 

verstandhouding tussen die beesten en de man die me 

abnormaal voorkwam. Ik besloot hem zoveel mogelijk te 

mijden. Hij werkte op mijn zenuwen met z'n "kinderen". Het 

viel me niet moeilijk dit voornemen uit te voeren, ook omdat 

Gieral zelf ineens weinig tijd meer voor me had. Ik zag hem 

weer ouderwets weinig en de enkele keer dat ik hem 

tegenkwam, deed hij nerveus en gejaagd. Achteraf is dat 

geen wonder, maar op die momenten had ik natuurlijk geen 

flauw vermoeden van de gruwelen die zich aan het 

voltrekken waren. 

   De eerste aanwijzing daarvan kreeg ik een paar weken 

later, op een regenachtige herfstnacht in het midden van 

oktober. Ik was iets eerder dan gebruikelijk de stad ingegaan 

en had bij een snackbar een zak patat en een broodje 
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shoarma gegeten. 

Even over twaalven kuierde ik over de Markt. Er stond een 

lichte bries. De maan was vol en stralend wit, vliesdunne 

wolken gleden er als transparante sluiers onderdoor. Zwart, 

monumentaal en stekelig priemde de toren van de Nieuwe 

Kerk omhoog naar het grijze waddenlandschap in de 

donkerblauwe hemel. 

   Er heerste een onwezenlijk vredige sfeer in de stad. Uit de 

bars klonk de muziek gedempt, er was weinig verkeer en 

zelfs de studenten hielden hun stemvolumes laag. Zo rustig 

was alles dat de oude gevels zich eeuwen terug konden 

wanen. 

   Ik dwaalde rond in een vreemde stemming, melancholiek 

maar toch niet onplezierig, een milde gelatenheid, 

aanvaarding van de uiteindelijke droefheid die de balans van 

mijn leven scheen te vormen. Zoals altijd leunde ik over vele 

brugleuningen en genoot van het spiegelende lijnenspel in de 

grachten. Vooral de maan was betoverend, die nacht, traag 

en sensueel als een vrouw, heupwiegend in het lome water. 

Eenden waren er niet meer, kennelijk was het te koud voor 

ze geworden.  

   De uren verstreken en mijn stemming veranderde niet. 

Misschien was ik op een droefgeestige manier gelukkig, in 

ieder geval geloofde ik toen dat mijn verdriet voorbij zou 

gaan. 
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   Omstreeks half drie stond ik op de hoge brug over de Oude 

Delft. Een nabije straatlantaarn wierp de schaduw van de 

brug samen met mijn silhouet op het wateroppervlak. Ik 

volgde met mijn ogen de trage bewegingen van de 

herfstbladeren die in de gracht dreven, toen ik, net als vele 

weken daarvoor, dacht dat ik iets in het water zag bewegen. 

Ik boog me voorover, mijn ogen vernauwend om beter te 

kunnen zien. Plots zag ik iets wat me wild achteruit deed 

deinzen. Een menselijk gezicht. O god, een lijk, dacht ik 

meteen. Maar lijken bewegen niet, terwijl deze verschijning 

gelijk weer uit het zicht verdween. 

   Ontnuchterd stond ik in de nacht. Een windvlaag rimpelde 

het water en deed me rillen van kou. De hele roes van zoete 

melancholie viel van me af en ik stond me broodnuchter af te 

vragen of ik iets zou moeten ondernemen, de politie 

waarschuwen bij voorbeeld. Dat idee sprak me echter niet 

bijzonder aan. Ze zouden me zeker uitlachen, allerlei 

vervelende vragen stellen. Ik besloot eerst eens verder te 

kijken. Langzaam begon ik de kade af te lopen, mijn blikken 

vrijwel onafgebroken op het water gericht. Ik voelde me 

onbehaaglijk. De wind bewoog de bomen en de grillige 

schaduwen van hun half ontbladerde kruinen dansten over 

het plaveisel als geesten. Ik kon maar niet begrijpen wat ik 

gezien had. Lijken bewogen toch zeker niet met grote 

snelheid onder water? Maar wat kon het anders geweest 
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zijn? Minstens een uur liep ik langs de gracht op en neer 

zonder iets bijzonders te zien. Tenslotte raakte ik ervan 

overtuigd dat het alleen maar verbeelding geweest was. Dat 

kon natuurlijk best: ik had gewoon staan dromen. Deze 

verklaring bevredigde me al snel en ik haastte me naar huis. 

 

Een week later verdween Ouwe Pier zonder een spoor achter 

te laten. De politie veronderstelde dat de bejaarde zonderling 

na overmatig drankgebruik te water geraakt en verdronken 

was. Zijn lijk werd echter niet gevonden. 

   Ik dacht erover mijn waarneming van de voorgaande week 

alsnog te gaan melden, maar besloot het niet te doen. Per 

slot van rekening had die Ouwe Pier toen nog geleefd. 

   Twee dagen later was het weer raak. Nu ging het om een 

negentienjarige student. Voor een weddenschap was hij in 

het holst van de nacht van de Bijbelbrug gesprongen en 

domweg niet meer boven water gekomen. De politie stond 

voor een raadsel: dreggen noch duiken had het lichaam 

tevoorschijn gebracht. Men dacht aan een misplaatste grap, 

maar langdurige ondervraging van zijn vrienden had niets 

opgeleverd. 

   Mijn gedachten werden bij het lezen van dit bericht in een 

onwaarschijnlijke richting gedreven. Ik had met eigen ogen 

een eend zien verdwijnen, daarna verdween die oude man, 

nu een student. Konden deze vreemde gebeurtenissen 
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verband houden met de schim die ik in het water gezien 

had? Loerde er onder het vredige water van de 

schilderachtige grachten een ondenkbaar gevaar? Ik kon het 

niet geloven. Dit was anno 1982. Monsters bestonden niet 

meer. Niet in Loch Ness, dus zeker niet in de grachten van 

Delft. Toch ging ik met andere ogen naar het water kijken. 

Waar ik vroeger op de uiterste randen van de kades 

balanceerde, zorgde ik er nu voor dat ik altijd enkele meters 

afstand bewaarde tussen mijn voeten en de waterkant. 

Terecht, naar blijken zou. 

 

Een koele, windstille, wolkenloze nacht aan het begin van 

november, ver na middernacht. Delft sliep. Ik kon het niet. 

Er zijn van die dagen die afgietsels lijken van lang vervlogen 

dagen. Zo'n dag had ik net achter de rug en die had me 

wreed teruggestoten naar het vorige jaar, toen het leven zo 

vol verrukking en belofte was.  

Ik ging weer door een diep dal. Vergeten was alle opwinding 

over de verdwijningen, vergeten de angst voor het water. Ik 

dwaalde als vanouds langs de stille gevels, rimpels in mijn 

ogen, de dood in mijn hart. 

   Deze nacht bleek ik niet helemaal alleen te zijn. Vlak bij de 

Oude Kerk, onderaan een paar brede treden die afdaalden 

naar het roerloze water, zat een visser. Ik begreep niet wat 

iemand ertoe kon brengen om middenin de nacht in een stad 
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te gaan zitten vissen, maar omgekeerd zou hij waarschijnlijk 

niet begrijpen wat een eenzame jongeman doelloos door de 

nachtelijke straten voortdreef. Ik voelde me op de een of 

andere manier met hem verbonden en zwaaide zelfs toen ik 

aan de overkant van de gracht voorbijslenterde. Hij zwaaide 

vrolijk terug. Op een naburig bruggetje bleef ik even staan 

kijken. Van het ene moment op het andere sloeg mijn 

stemming om; mijn blik viel op het zwarte water en meteen 

was mijn smart verdreven door angst. Griezelig stil en doods 

lag de waterspiegel te glimmen, weerkaatste de nieuwe maan 

als een vlijmscherpe sikkel, verschoof traag de drijvende 

bladeren in een nauwelijks waarneembare beweging. Een 

adembenemende dreiging ging ervan uit. 

   Ik herinnerde me de vage schim die ik, vele dagen geleden 

alweer, onder me had zien voorbijglijden. Het moet een 

voorgevoel geweest zijn, of misschien had ik tijdens mijn 

wandeling iets gezien wat niet tot me doorgedrongen was, 

maar ik voelde plotseling een onweerstaanbare aandrang om 

de visser te waarschuwen. Hij zou me voor gek verklaren, dat 

kon niet missen. Toch moest het gebeuren. Ik richtte me op 

om hem aan te roepen en versteende waar ik stond. Vlak 

onder zijn bungelende voeten, in de schaduw van de 

walkant, zag ik het water breken: een hoofd verscheen, 

vaalbleek als een doodskop. Ik wilde schreeuwen, maar mijn 

keel sloeg dicht. De visser scheen zelf ook iets te merken 
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want hij boog zich voorover. Tegelijkertijd schoten twee 

naakte armen omhoog, omklemden zijn onderbenen en 

sleurden hem met onwaarschijnlijke kracht omlaag. De gil 

die hij slaakte, werd gesmoord door het water waarin hij 

meteen onderging. 

   Sidderend over mijn hele lichaam bleef ik staan staren 

naar de uitwaaierende golven. Mijn benen leken vloeibaar 

geworden, wankelend onder het gewicht van mijn romp. Met 

beide handen moest ik me aan de brugleuning vastklemmen 

om niet in elkaar te zakken. Toen ranselde de angst me weg. 

Als een opgejaagd stuk wild rende ik terug naar het pakhuis, 

dicht langs de huizenwand. Geen moment durfde ik te 

vertragen, geen enkele blik durfde ik op het water te werpen. 

   Een paar minuten later stond ik voor de steeg, waar ik 

even bleef staan om op adem te komen. Ik trilde nog steeds 

onbedaarlijk. Wat er in me omging, valt nauwelijks te 

beschrijven. Ik dacht dingen die ondenkbaar zijn, sinistere 

waanideeen die alleen maar tot uitzinnigheid en razernij 

konden leiden. Ik had namelijk in de fractie van een sekonde 

dat het hoofd boven water verrees, een glimp van het gezicht 

gezien, een gezicht dat openspleet tot een sardonische grijns 

vol lange puntige snijtanden. Maar dat was niet eens het 

ergste; ik had ook iets in het gezicht herkend: een gelijkenis. 

Tijdens mijn bange vlucht had ik er niet aan gedacht, maar 

nu ik voor de smalle, in zwarte schaduwen gehulde steeg 
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stond, drong het in volle omvang tot me door. De gelijkenis 

was die van Gieral! Onwillekeurig week ik terug van de 

ingang tot de steeg. Gieral! Maar dat was onmogelijk. Die 

kreupele oude baas kon toch nooit het monster zijn! Dat was 

onzin. Ik moest mijn fantasie in bedwang houden. 

   Toch wilde ik niet helemaal onvoorbereid naar binnen 

gaan. Rondkijkend zag ik dat een paar huizen verderop het 

plaveisel opgebroken was. Ik liep erheen en ontdekte tussen 

de hopen zand en klinkers een ijzeren staaf. Daarmee 

gewapend keerde ik terug naar de steeg. Het loodzware ding 

gaf me een gevoel van macht en zelfvertrouwen. Er kwam een 

ongekende grimmigheid over me. Nu ik eraan terugdenk, kan 

ik alleen maar geloven dat ik door de afschuwelijke 

gebeurtenis buiten zinnen geraakt was. Ieder normaal mens 

zou naar de politie gegaan zijn, maar ik omklemde de staaf 

en marcheerde de steeg in. Misschien voelde ik door een of 

andere hersenkronkel dat dit mijn kans was om me te 

rehabiliteren voor Marleen. Ik weet het niet. Ik was dol. 

Dwars door de blinde muur van duisternis liep ik naar de 

zijdeur, gooide die open en stapte het pakhuis in. Drie 

stappen verder stond ik voor de deur naar Gierals 

vertrekken. Ook die smeet ik bruusk open, mijn staaf in de 

aanslag. Het volgende moment viel hij kletterend uit mijn 

handen en zakte ik door mijn knieen van schrik. Mijn 

afgrijzen was totaal. Tegenover me, bij de deur waarvan ik 
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wist dat hij naar de ondergelopen kelder leidde, stond Gieral 

voorovergebogen. Hij trok een lichaam uit de donkere kelder 

omhoog, het lichaam van de visser. Maar dat was het niet 

wat me met een gil, die tot in de wijde omtrek te horen 

geweest moet zijn, de trappen naar mijn kamer opjoeg. Dat 

was het wanstaltige wezen dat over het lichaam heen hing. 

Een enorm gedrocht, botergeel, druipend van water, een 

wezen dat geen kikvors was en ook geen mens maar iets 

ertussen in, en dat tussen zijn tanden een homp lillend, 

bloederig vlees vermaalde. 

   Volledig in paniek bereikte ik mijn kamer. Ik sloot de deur 

af, schoof er enkele meubelstukken tegenaan, verzamelde 

alles wat ook maar in de verste verte als wapen gebruikt kon 

worden en begon jammerend van angst heen er weer te 

benen. Elk moment verwachtte ik stappen op de trap te 

horen. Gieral met zijn "kind", of misschien wel meer; hij had 

tenslotte tientallen aquaria. In mijn angst probeerde ik of ik 

uit het raam kon klimmen, maar hier, aan de achterkant van 

het pakhuis, kwam het grachtwater tot aan de gevel en de 

kans daarin te vallen benam me alle lust om een klimpartij 

te wagen. Ik overwoog zelfs ter plaatse zelfmoord te plegen: 

alles leek me beter dan in handen van Gierals wanprodukt te 

vallen. Maar ik stelde het uit. De drang om te leven is zelden 

sterker dan in momenten van doodsnood. Dus bleef ik alleen 

maar ijsberen, een broodmes in een hand, een hamer in de 
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andere. Ik zou mijn huid duur verkopen. 

   Het bleef lang stil onder me en ik begon geleidelijk weer 

wat moed te vatten, voorzichtig te hopen dat ze ook van mij 

geschrokken waren. Misschien dachten ze dat ik alarm 

geslagen had en waren ze gevlucht. Ik wou het zo graag 

geloven dat ik het bijna deed, vooral toen er een heel uur in 

stilte verstreken was. 

   Maar helaas, nog geen vijf minuten later weerklonk wat ik 

gevreesd had: voetstappen op de trap. Snikkend van ellende 

graaide ik in mijn stapel gereedschap, vond een bijl en pakte 

die op in plaats van de hamer. Ik zou strijdend ten onder 

gaan, als tenminste de aanblik van dat gruwelijke creatuur 

me niet verlamde. 

   Ademloos luisterde ik naar het naderen van de vijand: ik 

herkende de slepende tred van Gieral maar hoorde verder 

niets. Kwam hij alleen of was het monster onhoorbaar? 

Het duurde een eeuwigheid voordat Gieral boven was, maar 

eindelijk hoorde ik zijn stappen buiten mijn deur tot 

stilstand komen.  

   "Johan?" klonk het amechtig, "Johan? Ik weet dat je daar 

bent. Luister...ik begrijp dat je geschrokken bent....maar je 

moet luisteren...ik zal je alles uitleggen. Doe open." 

   "Nee," schreeuwde ik, "Vuile moordenaar, kom me maar 

halen." 

   "Johan, Johan, wees verstandig. Ik ben alleen, weerloos, 
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een oude man. Je kunt me met een hand de baas....in 

hemelsnaam, jongen....maak alles niet erger dan het al is. 

Denk je dat ik dit allemaal wil? Doe open. Ze slapen nu. Als 

ze wisten dat ik bij je was, zou het er slecht uitzien. Doe nou 

toch open!" 

   Zijn hakkelende, door adempauzes onderbroken 

stemgeluid had een kalmerende invloed op me. Hij klonk 

radeloos en oprecht. Ik stond niet lang in tweestrijd, wat had 

ik trouwens voor keus: mijn positie was uitzichtloos. Als 

Gieral eerlijk was, zou hij me kunnen helpen. Zo niet, dan 

maakte het weinig uit of ik de confrontatie aanging of 

uitstelde. Ik besloot het erop te wagen, verschoof mijn 

huisraad en opende de deur, op alles voorbereid. Ik zag 

meteen dat ik weinig te vrezen had. Gieral was inderdaad 

alleen, en daarbij zo vermoeid en geknakt dat hij een 

gebochelde leek, met een hand steunend tegen de deurpost, 

snakkend naar adem. Hij strompelde naar binnen. Ik deed 

de deur weer op slot en gebaarde met de bijl dat Gieral moest 

gaan zitten. Op veilige afstand bleef ik hem staan aankijken, 

vervuld van walging. 

   "Kijk niet zo naar me," hijgde hij. "Ik heb het niet verdiend. 

Ik ben maar een pion, een willoos slachtoffer, net als jij." 

   "Maar jij hebt dat ding toch gekweekt? Jij bent de schuld 

van dit alles!" 

   "Ssst. Niet zo luid. Straks horen ze ons nog." 
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   "Ze? Zijn het er meer?" 

   Hij knikte. Dikke tranen drupten uit zijn ogen. 

   "Het is uit de hand gelopen. Dit was de bedoeling niet." 

   "Wat was de bedoeling niet? Waar heb je het over? Wat 

betekent dit allemaal?" Ik had moeite om niet weer in 

schreeuwen uit te barsten. 

   "Heb je weleens van Cthulhu gehoord? Of van Dagon?" 

   Ik schudde mijn hoofd. 

   Gieral grijnsde bitter. Het viel me nu pas op hoeveel hij 

weghad van zijn kikkergebroed, met zijn kale bleke kop, de 

vreemde ogen en zijn starre, liploze mond. 

   "Goed," zei hij. "Ik zal je niet veel vertellen. Hoe minder je 

weet, hoe beter." Hij zweeg om enkele malen diep en 

reutelend adem te halen. "Laat het volstaan dat mensen niet 

de enige intelligente wezens op deze aarde zijn. Ze zijn zelfs 

niet de machtigsten, al denken ze van wel. Op verre, 

onherbergzame plaatsen, in vormen die jij niet kunt dromen, 

leven de nazaten van de Oudere Goden. Hun macht gaat 

boven je voorstelingsvermogen. Maar ze tonen die niet. De 

tijd is voor hen niet rijp. Een eeuw is voor hen een sekonde, 

de mens niet meer dan een vluchtige fase, kort als het leven 

van een vuurvlieg, als het bestaan van de grote reptielen. Ze 

slapen. In het hooggebergte, in diepe wouden, op de 

zeebodem. Met rust gelaten zijn ze ongevaarlijk. Maar die 

rust liet de mens hen niet. Hij speelde met krachten die hij 
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niet aankon. Atoomenergie, chemicaliën. Het gif daarvan 

sijpelde tot in de diepste troggen van de oceanen. En 

ofschoon de kinderen van Dagon supermachtig zijn, moeten 

ze toch gehoorzamen aan de wetten van de levensvormen die 

ze aannemen. Jullie gif maakte hen ziek. Hun lichamen 

stierven en hun geesten moesten andere onderkomens 

zoeken. Dat verstoorde hen. Daarom moest ik proberen ze 

immuun te maken, met lichamen opgewassen tegen het vuil 

waarmee jullie de zeeën verzieken." Weer in ademnood 

gekomen door zijn betoog zweeg hij en begon met een gierend 

geluid lucht naar binnen te zuigen. 

   Ik zat hem verbijsterd aan te staren. Ik had hem 

aangehoord en begrepen, maar ik kon er geen woord van 

geloven, alle monsters ten spijt. Mijn ongeloof moet op mijn 

gezicht te lezen zijn geweest, want toen Gieral weer enigszins 

op adem was, keek hij me hoofdschuddend aan. 

   "Smaal niet, Johan," zei hij somber, "Smaal niet. Je bent 

een worm naast de zonen van Cthulhu." 

   "Ben jij soms ook zo'n zoon?" 

   Gieral maakte een grinnikend geluid. 

   "Niet helemaal. Ik ben een bastaard, een halfbloed. Vrucht 

van lichtzinnigheid of misschien van berekening. Wie zal het 

zeggen? Mijn hele leven lag in de schaduw van de Ouderen. 

In bloedstollende nachtmerries werd mij mijn taak 

opgedragen. Ik moest nieuwe lichamen kweken. Tientallen 
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jaren ben ik ermee bezig geweest. Nu is het gelukt. Maar ze 

zijn te sterk voor me. Ik kan ze niet de baas. Ze moeten naar 

zee. Ik weet alleen niet hoe. Ze zijn uitzinnig van honger. 

Soms vrees ik zelfs voor mijn eigen leven." Hij begon zijn 

handen te wringen. 

   Ik legde mijn bijl weg. Van deze wanhopige man had ik 

zeker geen gevaar te duchten. 

   "En nu?" vroeg ik, onwaarschijnlijk kalm doordat ik ervan 

overtuigd was dat ik Gieral zou kunnen gebruiken om te 

ontsnappen. 

   "Ik weet het niet," ze hij. "Ik weet het niet. Ze zijn 

uitgehongerd. Ze hebben al wat kleintjes opgegeten. Nog een 

etmaal en niets kan ze nog in bedwang houden."  

   "Breng ze dan naar zee." 

   "Maar hoe? Hoe? Ik ben een kluizenaar. Ik weet van niets. 

Mijn leven bestaat al dertig jaar uit aquaria, gifpreparaten, 

mutaties, kweekbakken. Hoe krijg ik zeven bloeddorstige 

godenkinderen naar zee? Ze kunnen niet langer dan een 

kwartier buiten water. 

   "Ik kan je helpen," zei ik, bluffend, want ik had geen flauw 

idee en nog minder de behoefte. 

   Hij keek verrast op. 

   "Meen je dat? Kun je dat werkelijk?" 

   "Ja hoor, maar ik moet dan wel weg kunnen." 

Het fletse gezicht tegenover me verstrakte. Gieral keek me 
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langdurig en wantrouwend aan. 

   "Bega geen dwaasheden, jongmens," siste hij, "Mij kun je 

misschien te slim af zijn. Hen niet. Ze zullen je altijd weten 

te vinden." 

   Ik glimlachte dapper, al sloegen zijn woorden me ijskoud 

om het hart. 

   "Waarom zou ik ze te slim af willen zijn? Ik heb gezien 

waartoe ze in staat zijn. Zo wil ik niet eindigen." 

   Hij scheen me nog niet helemaal te geloven, maar begon 

toch langzaam te knikken. 

   "Goed. Hoe kun je dan helpen?" 

   "Wel...eh...ik, eh...ik had gedacht..." Zweet brak me uit. 

Mijn brein werkte koortsachtig. Ik moest iets verzinnen. En 

snel. Anders was ik verloren. Ineens had ik het: een 

tankwagen, een tankwagen vol water. Gemakkelijker kon het 

al niet. 

   Ik stelde het voor en de oude man kraaide het uit van 

plezier. 

   "Geniaal," riep hij, "Vooruit, ga er meteen een halen." 

   Ik slaakte een nerveus lachje. 

   "Middenin de nacht?" 

   "Doet er niet toe. Het is een kwestie van leven of dood." 

   Ik haalde mijn schouders op en begon wat papieren bij 

elkaar te zoeken. 

   Gieral veegde ze weg. 
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   "Snel," siste hij, "Voordat ze wakker worden." 

   Hij duwde me de deur uit en ging me voor, met een 

zaklantaarn die een smal, beverig lichtspoor door het 

donkere pakhuis wierp. De tocht naar beneden sloopte mijn 

zenuwen. Telkens kraakte er wel iets en verwachtte ik dat er 

een kikvorsmens tevoorschijn zou springen, maar we 

bereikten zonder incidenten het portaal. 

   De buitendeur leek een hemelpoort. Als ik eenmaal buiten 

was, dan wist ik het wel. Een knappe jongen die me over een 

uur nog in de wijde omtrek van Delft aantrof. Ik drukte 

Gieral de hand en wendde me naar de buitendeur voor de 

laatste stappen naar de verlossing, toen plotseling de deur 

van Gierals kamer uit de hengsels vloog. Mijn hart begaf het 

bijna. In de deuropening verdrongen zich vier van de 

gruwelen, hun goudbruine ogen puilend uit de bleke koppen, 

hun wijde bekken opengesperd zodat de hoekige tanden, 

druipend van speeksel, blootlagen. Ze stootten een onaards 

gegrom uit. Gieral trad ze onbevreesd tegemoet en begon met 

overslaande stem onbegrijpelijke klanken uit te stoten. 

Achter zijn rug wachtte ik af, doodsbenauwd, mezelf 

vervloekend omdat ik mijn bijl niet meegenomen had. 

Gelukkig slaagde Gieral erin de gemoederen te bedaren: 

kwijlend en binnensmonds grommend trokken de 

gedrochten zich terug. 

   "Ga!" beet Gieral me toe. 
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   Ik had geen tweede aansporing nodig. Met één sprong 

stond ik bij de deur, rukte die open en rende de buitenlucht 

in. 

   Ik was al drie straten verder voordat ik even durfde 

stoppen om op adem te komen. De stad lag er bij als een 

sprookje. Ik kon me niet voorstellen dat dit het decor van een 

nachtmerrie was. De waanzin van het gewone vervulde me 

een moment met woede: waarom moest dit alles mij 

overkomen? Waarom konden de anderen warm, veilig en 

dom in hun ledikanten liggen te snurken? Maar er was geen 

tijd om me daarover druk te maken. Ik moest weg, naar de 

rijksweg, in ieder geval de grachtengordel uit die me nu nog 

zo dreigend omsloot. Ik zette het op een lopen, schampend 

langs de huizen. Na mijn eerste gevoel van bevrijding keerde 

de angst in alle rauwheid terug. Op nog geen tien meter van 

me vandaan was het water, zwart en roerloos. Wie zei me dat 

ze me niet volgden, net onder die vlakke waterspiegel? 

   In mijn opwinding rende ik naar de Markt. Daar was geen 

water en vandaar zou ik over de Langendijk naar het 

provinciaal kanaal kunnen en dan verder naar de rijksweg. 

Zo ver zouden ze me nooit in een kwartier kunnen volgen. Ik 

belde de politie wel vanuit Groningen ofzo. Hijgend, met 

steken in mijn zij, rende ik de Markt over, langs de kerk in 

de richting van het Oosteinde. In gedachten bad ik om de 

komst van een surveillancewagen.  
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   De brug over het Oosteinde doemde voor me op. Ik maakte 

me gereed voor een laatste sprint en hoorde op hetzelfde 

moment het vreselijke geluid van brekend water, bij de brug. 

Ik hield in, mijn blikken kaatsend van links naar rechts. Ik 

had me niet vergist. Aan weerszijden van de brug verrezen 

donkere gestalten boven de rand van de kade, gestalten met 

gedrongen bovenlichamen en lange magere benen. Ik begon 

langzaam terug te draven, ervan overtuigd dat ze niet zouden 

volgen, maar toen ik vluchtig over mjn schouder keek, zag ik 

tot mijn afgrijzen dat ze wel degelijk volgden, en snel ook, 

met lange atletische passen waarmee ze me zienderogen 

inhaalden. Ik versnelde. Een gil zwol aan in mijn keel, maar 

uit een idioot soort schaamte onderdrukte ik die. Ik rende de 

Markt weer op. Een kwartier, een kwartier, ging het door 

mijn hoofd. Achter me klonk het striemende geluid van hun 

zwemvliezen als zweepslagen op het plaveisel. Ik ging eraan. 

Mijn hart roffelde zo hard dat het pijn deed. Nu wilde ik wel 

gillen maar snakkend naar lucht kon ik dat niet meer. 

   Ik rende richting Voldersgracht, besefte op het nippertje 

dat het water daar helemaal niet te ontlopen was en vloog 

met een abrupte zwenking terug naar de Markt. Zigzaggend 

ging ik tussen de geparkeerde auto's door. De voetstappen 

achter me werden steeds luider. Meer dan tien meter lag ik 

niet meer voor. Mijn angst joeg me voort. Ik perste alles uit 

mijn gepijnigde benen. Voor het stadhuis langs. Overal 
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rondom het plein wist ik grachten, overal zouden ze me 

opwachten. Ik stormde op een willekeurige deur af, bonsde 

en gilde maar kon niet wachten of er opengedaan werd. De 

monsters hadden me ingehaald. Met een ruk draaide ik me 

om en sprong meteen in een wilde Kamikaze duik op hen af, 

onder hun graaiende klauwen door. Dat hadden ze kennelijk 

niet verwacht en ik slaagde erin tussen hen door te breken, 

al scheurden hun nagels repen stof uit mijn jas en lappen 

vlees van mijn schouder. De pijn gaf me de kracht om nog 

een keer te versnellen. En terwijl de lucht mijn longen 

schraapte en de stad voor mijn ogen begon te dansen, 

hoorde ik hoe mijn belagers achterraakten en bleven staan. 

Een golf van dolle vreugde ging door me heen: ik had ze 

afgeschud. Ik ging meteen in stap over. Toen ik omkeek, zag 

ik het tweetal in een sukkeldrafje weglopen, het stadhuis 

langs. 

   Slap van angst en uitputting slingerde ik als een 

dronkeman over de Markt, zo buiten adem dat ik dacht te 

zullen stikken. Met mijn allerlaatste krachten strompelde ik 

de Langendijk weer op. Ik kon niet meer. Mijn voeten 

bewogen nog wel maar ik had er zelf part noch deel aan. Als 

in een roes zag ik de brug naderen. Ik betrad hem. Het liefst 

was ik languit gaan liggen, maar ik moest verder. Alles begon 

te draaien. Ik deed nog een paar stappen. Bijna was ik de 

brug over. Toen prevelde het water ernaast opnieuw. Het 



 

 
62 

klokkende geluid waarmee een lichaam zich uit het water 

hees, drong tot me door als een doodvonnis. Ik hoorde van 

alle kanten de venijnige klank van zwemvliezen op het 

plaveisel. Wankelend stond ik op mijn benen. Er was 

gerommel van onweer in de verte vlak voordat ruwe handen 

me van alle kanten aangrepen. Uitgeput gaf ik me over en 

werd aan armen en benen meegesleurd. Iets sneed in mijn 

schouder en trok hete koorden van pijn door mijn lichaam. 

Terwijl de straatstenen op centimeters van mijn gezicht 

onder me voorbijgleden, vroeg ik me af of er misschien toch 

een antwoord op de dood zou blijken te zijn en dacht aan het 

woord Marleen. Onder me hielden de straatstenen abrupt op. 

Ik verloor het bewustzijn op het moment dat ik het water 

raakte. 

 

Ik kwam bij in de hel. Zo leek het althans, oog in oog met 

Gieral en enkele likkebaardende monsters.  

   "Johan, Johan," zei mijn gastheer meewarig, "Waarom ben 

je zo dom. Ik heb je nog zo gewaarschuwd." 

   Ik probeerde mijn schouders op te halen, maar de pijn 

weerhield me. Het enige wat ik nog wou, was sterven, snel en 

genadig. 

   "Johan! Wees niet zo'n idioot. Ze verscheuren je levend. Je 

weet niet wat je doet. Luister naar me." 

   Ik luisterde niet. Ik leed pijn, mijn hele schouder voelde 
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verbrijzeld aan. De geur van bloed kleefde in mijn neusholte. 

Ik wilde alleen maar dat alles voorbij was. Toch begonnen de 

woorden van Gieral, die buiten zichzelf raakte van 

opwinding, tot me door te dringen. 

   "Johan! Luister nou! Jij bent onze enige kans. En met ons 

bedoel ik iedereen. De kinderen, jou, mezelf, de anderen. Het 

lot van honderden, duizenden, misschien nog meer ligt in 

jouw handen. Kom tot jezelf. Verman je, slappeling!" 

   Dat laatste woord trof een gevoelige snaar. Ik richtte me 

iets op. Ik lag op de bank in Gierals studeerkamer. De 

gedrochten, alle zeven, dromden eromheen. De stank van 

rottende vis was overweldigend. 

   Op het moment dat ik me verroerde, drongen de monsters 

als een man naar voren en alleen een kreet van Gieral 

weerhield ze ervan zich op mij te werpen. 

 

Een half uur later liep ik weer door de stad, in schone kleren 

en met mijn schouder in een vakkundig aangebracht 

verband, maar ditmaal liep Gieral naast me, de loop van een 

pistool in mijn zij porrend, terwijl ik wist dat zijn zeven 

kinderen in de aangrenzende gracht met ons opzwommen. 

   Ik kon geen kant op. Gedwee liet ik me naar een 

telefooncel voeren. Daar belde ik oom Wolfram uit bed. Tot 

mijn stomme verbazing scheen hij het volkomen normaal te 

vinden dat ik in het holst van de nacht een tankwagen vol 
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water nodig had. Ik kon wel huilen van dankbaarheid toen 

hij instemde. 

   "Geen probleem, kerel. Ik bel je binnen een uur terug." 

   "Eh... dat zal moeilijk gaan oom, ik bel vanuit een cel. Er is 

geen telefoon in het pakhuis." 

   "Nee? Mooi is dat. Waar is die dan gebleven? Zeker weer 

zo'n kuur van die ouwe. Nou ja, doet er niet toe. Ik regel het 

wel. Wacht maar rustig af." 

   In een opwelling wilde ik proberen toch iets van de 

gruwelijke waarheid te laten doorschemeren, iets verdachts 

te zeggen, maar ik wist niet wat. 

   "Eh...oom?" begon ik weifelend, waarop Gieral meteen de 

loop van zijn pistool in mijn maag drukte. 

   "Ja?" klonk het uit de hoorn. 

   "Alvast bedankt." 

   "Dat zit wel goed, kerel." 

   Ik wou nog een poging doen om iets te zeggen, maar Gieral 

had de hoorn al uit mijn handen gerukt en op de haak 

gegooid. 

   Zonder een woord te zeggen voerde hij me terug naar het 

pakhuis en sloot me op in een rommelhok op de eerste 

verdieping. 

 

Het duurde tot drie uur in de middag voordat er een knalgele 

tankwagen   met het rode opschrift K00K's EXPEDITIE    
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voor het pakhuis stopte en het gebouw tot in zijn 

fundamenten deed sidderen onder het gedender van de 

stationair draaiende dieselmotor. Ik kon door op mijn tenen 

te gaan staan nog net door een beduimeld ruitje naar buiten 

kijken. Uit de hoge cabine slingerde een breedgeschouderde 

chauffeur zich als een mensaap omlaag. Hij droeg een 

donkerblauwe schipperstrui over een verschoten 

spijkerbroek en had tatouages op zijn harige onderarmen, 

waarvan de linker veel dieper gebruind was dan de rechter.  

   Gieral schuifelde hem haastig tegemoet. Er ontspon zich 

een druk gesprek met veel gebaren over en weer. Intussen 

vormde zich achter de tankwagen een file van ongeduldig 

toeterende auto's. Dit maakte weinig indruk op de chauffeur, 

die het gesprek nu en dan onderbrak om zich tot de 

wachtenden te wenden en nadrukkelijk op zijn voorhoofd te 

wijzen of zijn rechterhand in een obsceen gebaar voor zijn 

gulp te brengen. Tenslotte schenen Gieral en hij het toch 

eens te zijn, want de man klauterde zijn wagen weer in, 

terwijl Gieral de grote pakhuisdeuren openzette. 

   Even later leek het laatste oordeel aan te breken, toen de 

grote truck met oplegger het pakhuis binnenreed. De vloeren 

begonnen te trillen, ruiten rammelden, muren kreunden en 

de stank van dieseldamp walmde verstikkend omhoog. 

   Door een spleet in de vloer kon ik alles volgen. De 

chauffeur sprong uit zijn cabine en beklom de tank. De 
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motor liet hij draaien, zodat het trillen, rammelen en 

kreunen van het pakhuis bleef voortduren. Behendig 

klauterde de man naar het mangat bovenop de tank en 

begon het deksel te openen. Even had ik de hoop dat ze hem 

met rust zouden laten, maar zodra Gieral de grote deuren 

gesloten had en de schemering in de hal terugkeerde, zag ik 

overal in het halfdonker schimmen tevoorschijn komen en 

steels naderbij glijden. 

   De chauffeur sloeg het deksel open en liet zich langs het 

bolle vlak van de tank omlaag glijden. Hij kwam precies voor 

een gedrocht op de grond. Ik had verwacht dat hij zich als 

een beer zou verweren, maar hij bleef bewegingloos staan. 

Omdat ik recht op hem neerkeek, kon ik de uitdrukking op 

zijn gezicht niet zien. Ik zag alleen dat hij zich ruggelings 

tegen de tankwand aandrukte. Pas toen de monsters aan alle 

kanten om hem heen dromden, deed hij een poging zich te 

verdedigen. Zijn linkervuist schoot uit en trof een monster 

midden in het wanstaltige gezicht, maar vrijwel tegelijkertijd 

ging diens muil open en sloeg als een klem dicht om de pols 

van de man. De kaken maakten enkele malende bewegingen 

en tot mijn afgrijzen zag ik hoe de arm, beroofd van de hand, 

losschoot en een gulpende straal bloed uit de stomp over de 

belagers sproeide.    Misselijk wordend sloot ik mijn ogen 

enkele tellen. Toen ik ze weer open deed, had Gieral zich 

tussen zijn kinderen gedrongen. Hij joeg ze met veel misbaar 
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de tank op, waarbij ze de hevig bloedende en spartelende 

man als een voddenpop meesleurden. In een oogwenk 

hadden ze hem het mangat ingewerkt en waren ze zelf 

gevolgd. Gieral sloot het deksel achter de laatste af. 

   Grauw van weerzin zat ik op mijn knieen. Ik durfde niet te 

denken aan de dingen die zich op dat moment binnen de 

tank afspeelden. Het was te erg. 

   Gieral verdween uit mijn gezichtsveld. Versuft bleef ik 

omlaag staren, naar de gele tankwand, waarop het bloed van 

de chauffeur grillige vegen had achtergelaten. Ik besefte nu 

dat ik evenmin kans had het er levend vanaf te brengen. 

Deze creaturen waren volmaakt meedogenloos. Het werd me 

teveel; in een soort shocktoestand liet ik me even later door 

Gieral naar de tankwagen leiden. Ik klom gedwee in de 

cabine, maakte me vertrouwd met de enorme schakelstang 

en het loodzware stuur en volgde blindelings de bevelen van 

Gieral op. In mijn gedachten was niets anders dan de dood. 

Een gapende muil vol hoekige tanden, gelijkzijdige 

driehoeken van ivoor. 

   Werktuiglijk manoeuvreerde ik het gevaarte Delft uit, de 

rijksweg op. Naar zee, had Gieral gezegd. Ik had geen idee 

hoe ik daar moest komen en reed maar wat op goed geluk 

voort. 

   Het rook heel vreemd in de cabine. De stank van olie en 

rotte vis vermengd met een frisse bloemengeur, afkomstig 
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van de freesia's die hingen te trillen in een met zuignappen 

aan de voorruit gekleefd vaasje. Op de brede bovenrand van 

het dashboard lagen allerlei bezittingen van de chauffeur: 

een pakje zware shag van Van Nelle, een wegwerpaansteker, 

een opgevouwen krant, lege zakjes snoep. 

   Ik was aan het doodgaan. Op een mooie, koele namiddag 

in november. De zon stond al laag aan de hemel, een 

koperen schijf in een bleke, morsige lucht. Geen uur had ik 

nog te leven, daarvan was ik overtuigd. Naast me zat Gieral 

met zijn pistool op me gericht. Soms overwoog ik hem aan te 

vliegen. Gewoon het stuur loslaten en hem te lijf gaan. Alles 

leek genadiger dan zijn kinderen. Maar ik voelde me zo slap 

en weerloos. Dus reed ik maar door, Den Haag langs, 

richting Amsterdam, ik wist niet waarheen. Naar zee. 

   "Rijd je niet verkeerd?" schreeuwde Gieral na een tijdje. 

   Ik schudde mijn hoofd. 

   "Ik weet een goeie plek bij IJmuiden," loog ik, "Daar 

kunnen ze zo van de kade in zee springen." 

   Hij leek gerustgesteld. 

   "Zit die deur trouwens goed dicht?" vroeg ik, zo nonchalant 

mogelijk. 

   Hij draaide zijn hoofd om. Gelijk sloeg ik toe. Met alle 

kracht die in me was, ramde ik een vuist achter zijn oor. Hij 

klapte met zijn voorhoofd tegen de zijruit en het pistool viel 

uit zijn hand. Voordat hij zich kon oprichten, boog ik me 
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razendsnel over hem heen, stootte het portier aan zijn kant 

open, trok mijn benen onder het dashboard vandaan en 

begon, schuin tegen mijn portier liggend, woest te schoppen 

en te trappelen. Gieral deed wanhopige pogingen zich vast te 

klemmen, maar mijn voeten raakten hem overal, op zijn 

handen, tegen zijn borst, middenin zijn afstotelijke gezicht. 

Terwijl ik trapte, hield ik mijn handen aan het stuur en een 

half oog op de weg.  

   Ineens was het voorbij. De bank naast me viel leeg, het 

portier klapperde een paar keer en sloeg met een dreun 

dicht. Ik nam haastig mijn normale houding weer in en 

drukte het gaspedaal tegen de vloer zodat de truck, die sterk 

aan het afremmen was, gierend begon op te trekken. 

   Ik leefde weer. Het duurde even voordat de verandering tot 

me doordrong. Ik was vrij! Veilig! Ik kon die verdomde 

tankwagen zo langs de kant van de weg zetten en er vandoor 

gaan. Maar ik deed het niet. Waarom niet? Dat is moeilijk te 

zeggen. Overmoed misschien. Een gevolg van het 

triomfantelijke gevoel dat me doorstroomde. Ik was dronken 

van heldhaftigheid. Ik had een levensgevaarlijke vijand 

overwonnen. Met mij viel niet te spotten. 

   Ik reed nog enige tijd door en loodste de wagen een 

parkeerplaats op om rustig te kunnen nadenken. Ik moest 

van die gedrochten af, maar niet in zee. Vernietigen zou ik 

ze. 
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   Als ik ook maar een greintje gezond verstand bezeten had, 

was ik direct naar de politie gegaan. Toen had ik het met een 

gerust hart kunnen doen, zonder angst voor ongeloof, want 

ik had de levende bewijzen van de gebeurtenissen bij me. 

Maar nee, ik deed het niet. Ik was een held en helden lopen 

niet naar de politie. Die klaren hun eigen zaken. 

   Ik herinnerde me Gierals woorden dat zijn kinderen niet 

langer dan een kwartier buiten water konden. Dat maakte de 

zaak wel heel erg gemakkelijk. Ik hoefde alleen maar het 

water te laten weglopen. Het eenvoudigste zou natuurlijk 

geweest zijn de pompinstallatie van de tankwagen te 

gebruiken, maar ik had geen idee hoe die werkte. Dus begon 

ik de wagen van onder tot boven te onderzoeken, ondanks al 

mijn flinkheid een beetje huiverig omdat ik binnenin de tank 

duidelijke levenstekenen kon horen. Tenslotte vond ik wat ik 

zocht, een afvoerkraantje. Ik zette het open en een dunne, 

harde straal spatte op de grond uiteen. Intens voldaan 

klauterde ik de cabine weer in. Nu was het alleen nog maar 

een kwestie van tijd. Bij het eerstvolgende benzinestation 

vulde ik de dieseltank en maakte me op voor een lange tocht. 

Het leek me verstandig de verlatenheid op te zoeken. Omdat 

ik vermoedde dat het nog uren kon duren voordat de tank 

helemaal leeg was, besloot ik met een wijde boog, via 

Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Harderwijk naar de 

Flevopolder te rijden. 
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   Ik had het mateloos naar mijn zin. Koning van de weg. 

Naast de zitting had ik een verfomfaaid honkbalpetje 

gevonden. Dat op het hoofd, een zwaar sjekkie in mijn 

mondhoek, de radio schetterend op Hilversum 3, rolde ik 

met mijn truck voort door de namiddag en door een 

bloeddoorlopen schemering het duister in. 

 

Luidkeels zingend belandde ik tenslotte in de woestenij van 

de nachtelijke Flevopolder. Ik reed moederziel alleen over 

uitgestorven binnenwegen, niets voor me behalve de strepen 

op het asfalt en de wegmarkering, rode reflectors rechts, 

witte links, tussen uitgestrekte spelonken van bodemloos 

donker en ver, ver weg, de verlichting van doorgaande wegen, 

als een snoer van bloedkoralen aan de horizon. 

   Met een brede grijns kon ik terugdenken aan de verhalen 

van Gieral over de oudere goden die eens zo machtig waren. 

Ik vond het een kostelijke grap. Hier, over land dat eens de 

bedding van de zee vormde, reed ik de nazaten van die grote 

goden naar hun dood. Wat was er overgeschoten van hun 

oppermacht?  

   Ik toerde zorgeloos rond, bevrijd van alle angst en dreiging, 

genietend van de oude tophits op de radio. 

   De uren verstreken. Ik stopte alleen af en toe om te 

controleren of het water nog stroomde. Zo ook omstreeks elf 

uur op een onverlichte parkeerplaats langs de tamelijk 
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drukke Oostvaardersdijk.  

   Toen ik het portier opende, sloeg een vlagerige, door merg 

en been gaande wind me in het gezicht. IJzingwekkend koud 

was het, maar toch niet onplezierig, als afwisseling van de 

warme en ook wel benauwde atmosfeer in de cabine. Omdat 

ik wilde uitwaaien, bleef ik een paar minuten rillend staan 

kijken naar de onherbergzaamheid van het Markermeer. 

Voorbij de zwarte oever klotste het water luidruchtig; een 

grauwe wazige vlakte die zich uitstrekte naar een vage 

horizon waarop de lichten van de andere oever glansden met 

de helderheid van nabije planeten. De hemelboog was 

bezaaid met meer sterren dan ik ook gezien had. Van de 

sterrenbeelden kende ik er maar een: Orion, de jager, en dat 

alleen maar omdat Marleen ooit woonde in een straat die 

ernaar vernoemd was. Bij het zien ervan kwam een 

herinnering boven: de eerste keer dat ik in die Orionstraat 

rondhing, wachtend op het tijdstip dat ik zou kunnen 

aankloppen, een Hun aan de uiterste grens van het 

Romeinse rijk, ik en Marleen. 

   Ik schudde die gedachte van me af en hurkte bij het 

kraantje om de waterstraal te controleren. Hij was nog even 

krachtig als altijd. Ik richtte me op om terug te lopen naar de 

cabine, toen een klap als een donderslag me achteruit deed 

springen. Het kwam uit de tank. Gelijk was alle angst terug. 

Mijn eenzaamheid overviel me als een kramp. Ik keek opzij 
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naar de dijk, waar enkele autos in colonne voorbij zoefden. 

Het licht van hun koplampen beet in mijn ogen. Toen ze 

voorbij waren en ik weer alleen in de lege nacht stond, 

doemde er in de verte een nieuw stel lichten op. Ik vroeg me 

af of ik niet beter hulp kon inroepen. Misschien was de 

tankwand niet sterk genoeg. 

   Onbehaaglijk staarde ik weer naar de tank. Ik kon 

duidelijk horen dat er in het inwendige grote opwinding 

heerste: geplons, gespetter, gegrom. Toen, oorverdovend, 

weer zo'n knallende slag en een voorwereldlijk gebrul, eerst 

van één stem maar even later aangevuld door andere, tot er 

een zevenstemmig, angstaanjagend gejank uit de tank 

opklonk. Zoiets als wolvengehuil, maar vele malen rauwer, 

onheilspellender. 

Dit moest het begin van hun einde zijn, bedacht ik, maar het 

gaf me niet de voldoening die ik verwacht had. Ik voelde me 

vreselijk klein en alleen, daar in het duister, naast die 

klotsende watervlakte, met die monsters in de tank. 

   Haastig sprong ik mijn cabine in en scheurde weg, dwars 

door een houten afrastering heen. Ik zette de radio zo hard 

mogelijk om het gebrul te overstemmen maar hoorde het er 

toch bovenuit. Er zat een bepaald ritme in. Het klonk 

helemaal niet als doodsgeschrei, het klonk meer als een lied, 

een bezwering, bovenmenselijk, luguber, zenuwslopend. De 

woorden van Gieral kwamen opnieuw terug, maar nu vond ik 
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ze niet grappig meer. Je kunt ze niet te slim af zijn, had hij 

gezegd. Ze krijgen je altijd te pakken. Wat als hij gelijk had 

gehad? Ik begon schuwe blikken over mijn schouder te 

werpen, door het ruitje dat uitzicht bood op de tank, die 

zwart afgetekend was tegen de grijzige sterrenhemel. 

Verbeeldde ik het me of zag ik inderdaad beweging in het 

mangatdeksel? Zonder het te kunnen helpen, begon ik te 

kreunen. 

   "O God, laat ze doodgaan, laat ze alsjeblieft doodgaan." 

   Maar ze gingen niet dood. Het geschreeuw hield op en in 

plaats daarvan begonnen doffe klappen de tankwagen te 

teisteren. 

   Onmetelijke kracht moest erachter zitten want bij elke slag 

slingerde de oplegger over de weg. Ik kreeg het panisch 

benauwd. Ze zouden uitbreken. Dan was ik zo goed als dood. 

Ik moest iets doen, maar wat? Ik was omringd door water. 

Links het meer, rechts moerasland. Als ik de wagen stilzette 

om te vluchten en ze braken inderdaad uit, dan zouden ze 

me via het water zo ingehaald hebben. Ik moest verder 

landinwaarts. 

   Op topsnelheid, kermend van angst, joeg ik over de dijk. 

De wagen danste over de rijbaan, het stuur gloeide in mijn 

handen en de spieren van mijn armen sidderden pijnlijk van 

inspanning. 

   Toen ik, ergens op de dijk, de zoveelste blik, over mijn 



 

 
75 

schouder wierp, voelde ik mijn bloed stollen. Dit keer 

verbeeldde ik me niets: het mangatdeksel kwam omhoog. 

Uitzinnig werd ik: gaspedaal op de vloer, hand op de claxon 

zodat die begon te loeien als een uitzinnige koe. Ik vloekte en 

snikte. Ik was verloren. Een afgrijselijke marteldood was 

onafwendbaar. En dat na al mijn inspanningen. Ik keek weer 

achterom. Drie silhouetten zaten al gehurkt op de bovenkant 

van de tank. 

   "O moeder Maria. Godverdegodver...," 

   Ik perste mijn voet zo hard op het gaspedaal dat mijn hele 

been ervan trilde. Weer keek ik achterom. Vier zaten er al. Ze 

kwamen naderbij. In de duisternis kon ik het niet precies 

onderscheiden maar de voorste leek zich al klaar te maken 

om op de cabine over te springen. 

   In een plotse ingeving liet ik het gaspedaal los en ramde 

mijn linkervoet op de rem. Zelf ging ik bijna door de voorruit, 

maar dat was bijzaak. Belangrijker was dat mijn belagers 

krijsend hun evenwicht verloren en van de tank vielen. Een 

ervan vloog zelfs met een boog over de cabine heen en kwam 

vlak voor me op de rijbaan terecht, geknakt maar nog in 

leven. Ik aarzelde geen moment, schakelde terug en gaf vol 

gas. Zelden heb ik een wellustiger gevoel van genot gekend 

dan op het moment dat de wagen bij het vermorzelen van het 

gedrocht omhoogveerde. 

   Ik gilde het uit van plezier, al wist ik dat ik nog lang niet 
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veilig was. Achter me moesten er nog 3 over zijn. Omkijkend 

zag ik dat er alweer een uit het mangat opdook. Ik wachtte 

tot hij er helemaal uit was en remde weer. Ditmaal haalde 

het niets uit. Als een vlieg zat hij vastgekleefd op de tank. 

Angstzweet brak me uit. Ik gaf gas, remde, gaf weer gas. 

Alles tevergeefs. Hij had er geen last van en begon 

onverstoorbaar naar voren te kruipen. 

   Ik naderde een afslag. Zonder af te remmen, overhellend en 

met krijsende banden, raasde ik de bocht door. Het ging 

goed tot ik eruit kwam; toen begon de oplegger onhoudbaar 

te slingeren. Ettelijke malen ging ik van berm tot berm 

voordat ik, woest rukkend aan het stuur, erin slaagde het 

gevaarte weer recht te krijgen. Ik had even de hoop dat deze 

capriolen genoeg geweest waren om mijn ongewenste 

passagiers af te schudden. Maar hij zat er nog en kroop weer 

dichterbij. Als hij de sprong kon maken, was ik erbij. Hij zou 

me uit de cabine sleuren als een slak uit z'n huis. Had ik 

maar een wapen. Het pistool! Het moest nog ergens 

slingeren. Ik begon nerveus over de grond te voelen. Angst 

wurgde me. Aandacht voor de weg had ik nauwelijks nog. 

   Toen een doffe klap op het dak de komst van het monster 

aankondigde, liet ik met een gil het stuur los en wierp me op 

de vloer, hoofd tussen mijn armen. De radio brulde een oude 

hit van de Rolling Stones: Route 66, steeds luider naarmate 

het geluid van de afremmende motor begon af te nemen. 
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Boven me hoorde ik het scharrrelen van een groot lichaam. 

Mijn hart ging tekeer als een drilboor. 

   Ik gluurde opzij naar het porttierraam. Erachter verscheen 

het silhouet van een gladde ronde kop, een klauw, de 

scherpe nagels gebogen als kleine sikkels. De ruit werd met 

een klap verbrijzeld en een lange magere arm graaide naar 

binnen. Ik maakte me zo klein als ik kon, ogen nu stijf 

gesloten, biddend om een snel einde. Ik was van plan me 

niet te verweren, maar toen staalharde vingers zich om mijn 

enkel sloten begon ik vanzelf te spartelen en drukte daarbij 

het gaspedaal in. Meteen begon de wagen weer vaart te 

maken, ramde iets wat krakend bezweek en dook voorover, 

stuiterend als een pingpongbal. Het duurde niet lang, maar 

toch werd ik bont en blauw gebeukt tussen de banken en het 

schutbord, terwijl de klauw onverzettelijk om mijn enkel 

gesloten bleef. 

   De klap waarmee we tot stilstand kwamen en ook mijn 

enkel eindelijk losschoot, bracht een doodse stilte. 

   Ik durfde me niet verroeren. In mijn buik heerste een 

warmte die alleen van een wond kon zijn. Dik zoetig bloed 

vulde telkens mijn mond. Mijn armen voelde ik niet meer. 

   Geruime tijd bleef het stil, buiten de wind die gemeen siste 

tussen het verwrongen staal. Toen werden de stemmen 

hoorbaar, hese nerveuze klanken die nog het meest deden 

denken aan opgewonden aziaten. Ik verwachtte elk moment 
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die klem weer op mijn enkel te voelen, maar dat gebeurde 

niet. Er gebeurde helemaal niets. De stemmen stierven weg 

en lieten zich niet meer horen. Wat overbleef was duisternis, 

de wind, soms het geluid van een vogel.  

   Nog was de nachtmerrie niet voorbij. Ik kon me niet 

bewegen, verlamd of alleen maar bekneld, maar in ieder 

geval volkomen hulpeloos. De kou werd steeds rauwer. Tot 

overmaat van ramp begon mijn buikwond zich te roeren met 

giftige steken die me deden huiveren van pijn. Hoe lang het 

duurde, weet ik niet, maar tegen de tijd dat ik menselijke 

stemmen hoorde, was ik al te ver weg om te beseffen wat het 

betekende.  

 

Toen ik twee dagen later mijn ogen opsloeg, stond Oom 

Wolfram glimlachend naast het vreemde bed waarin ik lag. 

Een grote, imposante kerel, mijn oom Wolfram. Het type van 

de succesvolle zakenman, onberispelijk in het pak, 

welriekend, energiek, joviaal, zelfverzekerd. Hij had een 

hoekige, gebronsde kop, waarin zijn bleekblauwe ogen zo 

helder afstaken dat ze van binnenuit verlicht leken. 

   "Zo neef, lekker gedroomd?" vroeg hij met een grijns. 

Lodderig keek ik om me heen. Waar was ik? Hoe kwam mijn 

oom hier? Wat was er gebeurd? Al te snel wist ik het 

antwoord op die laatste vraag. Ik begon meteen te bibberen. 

   "God, Oom, als u eens wist..." 
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   Hij knipoogde. 

   "Rustig nou maar, kerel. Rustig. Wat het ook was, het is 

nu voorbij. Je bent veilig. Niets aan de hand. Vertel nou 

maar eens wat er gebeurd is." 

   Hij trok een stoel achterstevoren naast het bed en ging 

erop zitten, ellebogen op de rugleuning, kin in zijn handen. 

   Met horten en stoten vertelde ik mijn relaas. Hij hoorde me 

onverstoorbaar aan, met af en toe een glimlach en een 

instemmende hoofdknik.                  

   Toen ik uitgesproken was, keek hij enige tijd peinzend voor 

zich uit. Toen grinnikte hij. 

   "Je weet aardig van je af te bijten, dat moet ik zeggen. 

Maar wat nu?" Weer die verre peinzende blik. 

   "We moeten toch zeker de politie waarschuwen?" zei ik. 

   "Dat valt nog te bezien. Ze zullen je niet geloven. 

Integendeel, ze zullen je gaan verdenken. Dat geeft een hoop 

rottigheid. Niemand zal Gieral en z'n maatjes missen. Die 

vrachtrijder is een typisch geval van jammer. Gelukkig heb 

ik de opdracht rechtstreeks aan hem gegeven. Ik ben de 

enige die weet dat hij naar jou ging. Dat zit wel goed. Er 

worden vaker vrachtwagens gestolen. Ik heb mijn connecties. 

Een duwtje hier, een rukje daar en niemand heeft nog de 

behoefte om vragen te stellen." 

   Ongelovig keek ik naar het grijnzende gezicht van mijn 

oom. Hoe kon hij zo luchtig praten over zoveel 
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rampzaligheid? We konden toch niet doen alsof er niets 

gebeurd was? De mensheid moest gewaarschuwd worden.  

   "Maar oom..." begon ik. Zijn houding veranderde op slag. 

De grijns gleed van zijn gezicht. Strak keken zijn bleke ogen 

me aan. Ze deden me ineens denken aan kille schijfjes 

marmer. 

   "Heb je al niet genoeg ellende veroorzaakt?" zei hij zacht, 

met een dreigende ondertoon. "Moeten er nog meer doden 

vallen?" Hij lachte vlug weer, maar kon de sinistere indruk 

van zijn woorden niet wegnemen. Ik voelde vluchtig een 

walgende afkeer van deze man die ik eigenlijk maar heel 

oppervlakkig kende. 

   "Maak je nou maar niet druk," zei hij opgewekt. "Ik regel 

alles. Rust jij maar uit. Ga weer slapen." Hij stond op, 

schudde me de hand en verdween. 

   Ik was helemaal niet van plan te gaan slapen. Ik had zoveel 

om over na te denken, maar voordat ik daaraan toekwam, 

bracht een verpleegster me een drankje waarvan ik meteen 

in slaap viel. 

 

De volgende dag reed Oom Wolfram me in zijn dikke 

Mercedes naar Delft. Hij vertelde sterke verhalen uit zijn 

zakenleven, die ik zonder veel interesse aanhoorde. Ik voelde 

me geestelijk en lichamelijk uitgehold, leeg en futloos. Een 

grenzeloze onverschilligheid had zich van me meester 



 

 
81 

gemaakt. Ik kon me niet voorstellen dat ik een paar dagen 

geleden nog als een bezetene voor dit leven gevochten had. 

Wat stelde het nu helemaal voor? Wat moest ik hier nog, 

zonder Marleen? Mijn dierlijke driften hadden me lelijk 

bedrogen. Veel beter zou het geweest zijn als die kikvorsen 

me opgevreten hadden. Dan zou ik uit mijn lijden verlost 

zijn. 

   Door druilerige regenlandschappen reden we naar Delft. 

Daar bleek dat ik toch niet zo levensmoe was als ik gedacht 

had. De aanblik van de eerste grachten bezorgde me 

hartkloppingen. Het liefst had ik rechtsomkeert gemaakt, 

maar ik weigerde nog een keer toe te geven aan mijn 

primitieve drang tot zelfbehoud. Het kon me toch zeker niets 

schelen. 

   "Wat zie je bleek, kerel," zei Oom Wolfram. "Dat is toch 

nergens voor nodig. Die monsters zijn weg. Daar heb je 

hoogstpersoonlijk voor gezorgd." 

   Ik mompelde maar wat. 

   Het pakhuis stond nog even troosteloos als altijd in de 

natte grauwsluier. Vlak naast het steegje zaten enkele 

luidruchtige stratenmakers in een tentje bier te drinken. Een 

transistorradio schalde een smartlap tegen de gevels. 

   In de gracht dreef een bootje waarin een man in een geel 

regenpak afval uit het water viste. Ik huiverde toen ik dat 

zag. Voor geen goud zou ik zijn plaats innemen. 
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Oom Wolfram parkeerde de Mercedes langs het water en 

pakte een langwerpig foudraal van de achterbank. Hij 

knipoogde. 

   "Beter safe dan sorry," zei hij en ging me voor naar de grote 

deuren die hij met een enorme sleutelbos opende. 

   Mijn blik gleed over de vloer en trof meteen wat ik vreesde: 

een grote bruine vlek omringd door kleinere, op de plaats 

waar de vrachtrijder zijn hand verloren had. Ik werd 

onpasselijk. 

   "Ik blijf liever buiten, oom," zei ik zwakjes. 

   Hij gaf me een ferme klap op mijn rug.  

   "Stel je niet aan." Hij trok me naar binnen, sloot de deuren 

en opende het foudraal waaruit een dubbelloops jachtgeweer 

tevoorschijn kwam. Ik haalde mijn schouders op. Wat 

maakte ik me ook druk? Mijn oom begon geestdriftig rond te 

sluipen, het geweer in de aanslag. Ik bleef eerst dicht in zijn 

buurt, maar mijn angst ebde spoedig weg. De kikkers waren 

verdwenen. Ze hadden hier ook niets meer te zoeken.  

   Toen Oom Wolfram de bovenverdiepingen ging verkennen, 

bleef ik achter in Gierals kamer en ging moedeloos aan zijn 

bureau zitten, een onafzienbare leegte in mijn ziel. Het idee 

nog tientallen jaren te moeten voortsukkelen vervulde me 

met walging. Ik bladerde wat door het vreemde boek. Arme 

Gieral. Wat zou er met zijn lijk gebeurd zijn? Eigenlijk was 

hij niet zo'n kwade geweest. Ik had hem meer aangedaan dan 
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hij mij. Ik sloeg het boek dicht en stond op, slenterde naar 

de aquariumzaal. De grond lag bezaaid met versplinterd glas, 

blinkend in het harde neonlicht. De bakken waren bijna 

allemaal kapot gesmeten. Alleen in een hoek stonden er nog 

twee overeind. Over het knarsende glastapijt liep ik erheen. 

Toen ik ze tot op een paar meter genaderd was, bleef ik 

verschrikt staan. Er zaten nog kikkers in! 

   Schoorvoetend ging ik naderbij. Ze waren met z'n tweeën, 

heel klein, dicht bij elkaar in een hoekje. Hun lijven waren 

sterk vermagerd, hun felle ogen half gesloten. Mijn eerste 

opwelling was ze meteen dood te trappen, maar de gedachte 

verbitterde in mijn brein. Moest ik weer zo nodig doden? 

Zoals ik Marleen gedood had, en Gieral. Was dat het enige 

waartoe ik nog in staat was? Ik walgde van mezelf. Welk 

recht van oordelen had een moordenaar zoals ik? Als dit 

werkelijk godenkinderen waren, dan was hun leven heel wat 

waardevoller dan het mijne. Ze leken trouwens al op sterven 

na dood. Roerloos zaten ze tegen elkaar aangedrukt. Twee 

kleine doodzieke kikkers. Ik kreeg medelijden met ze. Zij 

konden ook niet helpen wat ze waren.  

   Ik tikte tegen de ruit. Ze reageerden niet. Misschien waren 

ze al dood. Ik pakte een lucifersdoosje uit mijn jaszak, nam 

er een houtje uit en porde daarmee een van de kikkers in 

zijn zij. Weer geen reactie. Dit gaf me de moed heel 

behoedzaam een naakte vinger uit te steken. Ik streelde een 
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van de kopjes. De huid voelde verrassend zacht en warm 

aan, helemaal niet onaangenaam. Ik wilde juist de ander ook 

strelen toen de eerste plotseling zijn kop omdraaide en me 

een snelle beet in mijn vingertop gaf. Een rits brandende 

speldeprikken. Met een gil, meer van schrik dan pijn, bracht 

ik mijn vinger naar mijn mond om erop te zuigen. Dat kreng. 

Nu gingen ze eraan. Vermorzelen zou ik ze. Op hetzelfde 

moment kreeg ik een blinde duizeling, zo heftig dat ik bijna 

omviel. Een sekonde later was het over. Een vreemd gevoel 

ontstond in mijn binnenste, een beetje als het begin van een 

lichte dronkenschap. De kikkers zaten nog op dezelfde plek 

maar nu met hun ogen wijd geopend, strak op mij gericht. 

Blauwe ogen hadden ze. Vreemd, ik had altijd gedacht dat ze 

amberkleurig waren. Ik stak een hand uit om een kikker te 

pakken voor nader onderzoek en een ervan klom uit eigen 

beweging in mijn handpalm. Prachtige ogen had hij, 

pruisisch blauw met een kleine stralenkrans van zilver om 

de grote donkere pupil. De ogen van Marleen. Sprakeloos van 

geluk staarde ik erin. Marleen.  

   Een gerucht achter me deed me omkijken. Oom Wolfram 

stond in de deuropening. Ik zag nu hoe mijn vergissing over 

de oogkleur van de kikvorsen ontstaan was. Niet de kikkers 

maar mijn goede oom had amberkleurige ogen. Hij 

glimlachte. 

   "Jullie kunnen het al aardig vinden, zie ik," zei hij. 
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   "Ja," zei ik, "Maar ze zijn wel uitgehongerd."  

   "Ik heb vis in de auto liggen. Ik zal het even halen." 

   Ik zette de kikker terug in de bak en liep voldaan terug 

naar Gierals bureau. Mijn blik viel op het boek. Er stond in 

oud-Arabisch AL AZIF op de omslag. Vaag stond me bij dat 

ik weleens moeite had gehad om dat te ontcijferen. Ik 

verstarde. Een overweldigende, naamloze angst besprong me, 

snoerde mijn keel dicht, bezorgde me een wilde drang tot 

vluchten alsof een schelle hysterische stem in mijn 

binnenste "Weg! Weg!" gilde. Luttele sekonden beefde ik als 

een verkleumde hond. Toen werd ik weer kalm. Ik moest me 

niet aanstellen. Wat voor reden had ik om te vluchten? Ik 

kon trouwens niet weg. Ik moest voor de kleintjes zorgen. 
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Vorige week moest ik voor mijn werk toevallig weer in 

Monschau zijn. Ik zag er tegenop, hoe lieflijk dat kleine 

plaatsje in de Duitse Eiffel ook moge zijn, omdat ik vreesde 
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dat het weerzien ervan herinneringen zou opwekken aan die 

vreemde avond in oktober, drie jaar terug, toen Gilbert 

Alandale in mijn leven terugkeerde voor een korte, 

onheilspellende periode.  

   Mijn vrees werd bewaarheid. Nadat ik mijn zaken had 

afgehandeld met de Landwirtschaftlicher Auskunfstdienst 

liep ik ineens doelloos en somber te dwalen door de smalle 

klinkerstraten: het verleden was met wrede klaarte 

weergekeerd. Alles zag er nog hetzelfde uit. De regen plensde 

even hardnekkig omlaag als toen; de Rur donderde met 

dezelfde oerkracht door het middeleeuwse stadje, het 

kolkende water in toom gehouden door de steile kademuren 

met daarop de pittoreske huizen in vakwerk met 

uitspringende balkons en verdiepingen. De plek bekoorde me 

nog steeds maar de herinnering aan het ellendige lot van 

Alandale wierp een naargeestige schaduw over die bekoring. 

   Op die nu lang vervlogen avond was ik de enige gast van 

Hotel Zur Post, een machtig gebouw, vijf verdiepingen hoog, 

aan de Rur. De eigenaresse, Frau Ulrich, woonde in een 

belendend perceel, boven een kwijnende weinstube die zij 

ook exploiteerde. Op weg naar een restaurant was ik daar 

even binnengestapt om een inlichting te vragen en liep juist 

weer naar buiten toen ik verrast werd door een 

onberispelijke nabootsing van de nasale stem van Groucho 

Marx. 
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   "Noem het geheime woord en verdeel honderd dollar. Het is 

een algemeen woord, iets wat je elke dag ziet." 

   Ik draaide om mijn as en daar stond hij, Gilbert Alandale, 

levensgroot. We slaakten allebei een vreugdekreet, sloegen op 

elkaars handen als basketballers en omhelsden elkaar. Toen 

we uiteen weken, stompte mijn ouwe kameraad me gevoelig 

in mijn maag. 

   "Johan, ouwe rukker van me." 

   "Gilbert, onverlaat, hoe kom jij hier verzeild?" 

   "Pure kunde, sluwheid en aanleg, wat anders?"  

   Ondanks het gedimde licht in de vestibule zag ik meteen 

dat hij sterk veranderd was in de acht of negen jaar die ons 

scheidden van onze studententijd in Boston: hij was dikker, 

bleker en meer gebogen dan ik me kon herinneren. We 

waren vrienden geweest aan de universiteit, boezemvrienden, 

ofschoon het niet gemakkelijk was om met Alandale vriend te 

zijn. Niet omdat hij onbeminnelijk was, integendeel, maar 

omdat hij een onversneden Casanova was. Zijn macht over 

vrouwen was extreem: ze werden zot van hem, aangetrokken 

door zijn charme zoals trekvogels door de gloed van een 

vuurtoren en meestal met dezelfde fatale gevolgen. Als een 

verveelde playboy speelde hij maar wat met ze en ging dan 

verder naar de volgende. De meeste jongens misgunden hem 

zijn succes maar ze bewonderden hem ook en schiepen een 

duivels genot in de manier waarop hij de verwaande 
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schoonheden van deze wereld een bitter koekje van eigen 

deeg gaf. Toch had hij geen echte vrienden buiten mij. Daar 

had hij het vreselijk moeilijk mee. Hij zou al zijn succes bij 

vrouwen acuut ingeruild hebben om één van de jongens te 

zijn, een man onder de mannen. Dus deed hij zijn uiterste 

best om ze te plezieren. En menig student kreeg zoete wraak 

op een ontrouwe vriendin door Alandale te vragen haar te 

"grazen te nemen". Hij weigerde nooit en faalde nooit. Hij 

ging, overwon en verbrijzelde ieder trouweloos hart. Daar 

was hij geliefd om, maar echte vriendschap won hij er niet 

mee.  

   Hij was werkelijk een man bij uitstek, een uitmuntend 

ruiter, sportman, drinker, gokker, ademstokkend knap met 

de fraaiste, gitzwarte krullen die een vrouw ooit mocht hopen 

te strelen. De combinatie van zijn gave uiterlijk, 

ontwapenende grijns en opgewekte levenshouding maakte 

hem onweerstaanbaar. Onze vriendschap was oprecht 

geweest, ondanks de wijde kloof tussen onze karakters. 

Omdat ikzelf tamelijk saai en kleurloos was, bewonderde ik 

Alandale om zijn kleurrijkheid terwijl hij mij graag mocht 

vanwege wat hij mijn "kraakvaste betrouwbaarheid" noemde. 

Ik had het altijd betreurd dat we elkaar uit het oog verloren 

hadden. Dus was ik begrijpelijk verrukt hem terug te zien. 

   "Kom op, Johnnyboy," zei hij. "Dit roept om ernstig 

drankmisbruik. Ik weet een goeie plek." 
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   Hij sloeg een arm om mijn schouder en leidde me naar 

buiten. Het regende. Hard. De duisternis was al ingevallen 

en die is in herfstig Monschau inderdaad zeer duister: amper 

een venster verlicht en de straatlantaarns zeldzaam. In het 

omringende zwart stond iedere lantaarn alleen in zijn eigen 

kleine glitterende plensbui en veranderde de regen op het 

plaveisel in vloeibaar wit licht dat op ons afglibberde als een 

grillig weekdier over de klinkers. De lucht was vol gekletter, 

geplets en gegorgel van lopend water.  

   Alandale hield me vast als een dronken vader. 

   "O wat is het goed je weer te zijn, ouwe makker, goeie ouwe 

vriend," bleef hij maar zeggen terwijl hij me voorttroonde 

door de regen. 

   We kwamen op een van de bruggen over de Rur. Alandale 

bleef halverwege staan om over de leuning te kijken. De furie 

van het water, brullend en schuimbekkend als een hondsdol 

zwart beest onder ons, dwong hem zijn stem tot schreeuwens 

toe te verheffen. 

   "Magnifiek, niet? Is het een wonder dat zelfmoord lonkt als 

je zo'n machtige oude rivier hebt om in te springen?" 

   Hij wierp me een afwezige blik, grijnsde ineens, schokte 

met zijn schouders en sleurde me weer verder. Aan de 

overkant van de rivier leidde hij me naar een oude Duitse 

herberg, compleet met berookte lambrizering, dikke houten 

steunbalken, witgepleisterde muren, geweien en opgezette 
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zwijnekoppen. Hoewel we de enige bezoekers waren, wilde 

Alandale toch dat we ons terugtrokken in een kleine alkoof 

die boven de rivier uitstak. Het venster stond op een kier en 

het geraas van het water overstemde bijna het gestage 

gekletter van regendruppels tegen de glas-in-loodramen. 

   Alandale riep om vier glazen schnapps en het menu, met 

veel van zijn oude bravoure en keek me stralend aan. Ik had 

wat moeite in dezelfde trant te reageren, want eerst nu - in 

het gele licht van vele schemerlampen - zag ik de volle 

omvang van de verandering in zijn uiterlijk. Hij was veel 

zwaarder geworden en dat misstond hem. Zijn gespierde lijf 

was zo opgezwollen dat zijn buik aan zwangerschap deed 

denken. Vlezigheid vervaagde zijn ooit zo fijngesneden, 

scherpe gelaatstrekken. Donkere wallen hingen onder zijn 

ogen en zijn anders op Miami Beach gebronsde huid was 

verbleekt tot een ziekelijke vaalheid, geaccentueerd door 

zwarte stoppels van enkele dagen. Zijn haar, doorweekt van 

de regen en veel te lang, had zijn glans verloren in een 

grauwsluier van grijze haren. Het enige wat niet veranderd 

was, was zijn grijns. Zijn sterkste wapen, onweerstaanbaar 

als ooit. Er sprak zo'n onbevangen, haast kinderlijke 

onschuld uit en zo'n spontane gretigheid dat je altijd het 

gevoel kreeg dat hij intens blij was je te zien.  

   Die grijns gaf hij me toen.  

   "Okay," zei hij. "Laat me raden. Je bent natuurlijk 
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getrouwd. Met je buurmeisje, wed ik. Je hebt één tot drie 

kinderen en bent zeer solide ofschoon onopvallend gelukkig. 

Heb ik gelijk?" 

   Aangezien ik, door ervaring wijs geworden, een verstokt 

vrijgezel geworden was, moest ik hierom smakelijk lachen. 

   "Ja, zoiets. Maar vertel me liever hoe het met jou is." 

   Vreemd genoeg leek deze alledaagse vraag hem te 

verrassen. Hij keek een ogenblik beteuterd en uitte toen een 

raspend, keelgeluid. 

   "Ik. Best. Heel best. Dat wil zeggen...." Zijn rechter 

mondhoek trok een paar keer. "...gegeven de 

omstandigheden." 

    De nadering van de herbergier, die sloffend de drankjes en 

twee enorme menukaarten kwam brengen, onderbrak ons. 

Alandale begroette de man hartelijk. 

   "Goed werk, Fritz," zei hij. "Je boft, wij Amerikaner zijn 

zeer dorstig hedenavond. Hoe gaan de zaken? Wat stilletjes, 

lijkt me." 

    De herbergier, een geknakte vogelverschrikker, haalde zijn 

schouders op, mompelde iets over het seizoen en slofte weer 

weg. Hij droeg enorme, met wit bont gevoerd pantoffels. 

   Alandale gaf me een knipoog, wijzend met een duim over 

zijn schouder. 

"Dat is nog eens iemand met problemen. Een wandelende 

streekroman. Hier." Hij schoof twee glazen naar me toe. 



 

 
94 

   "Laten we onze droefheden verdrinken." 

   "Droefheden?" 

   Hij glimlachte vaag. 

   "Ach.... bij wijze van spreken." Hij zweeg, opende de 

menukaart en staarde ernaar met een uitdrukking die ik 

nooit eerder op zijn gezicht had gezien, een strakke, 

verwrongen trek op zijn lippen. Toen brak zijn vertrouwde 

grijns weer door. Hij keek met glinsterende ogen naar me op.  

   "Verdomd, Johnnyboy, ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben 

je weer te zien. Hier, een toost op de goeie ouwe tijd." Hij hief 

zijn glas. Ik volgde zijn voorbeeld, langzaam ongerust 

wordend. 

    Heb je problemen, Gilbert?" 

   Een vluchtige, ondoorgrondelijk grimas vertrok zijn 

gezicht. Hij sloeg zijn ogen snel neer, starend naar het menu. 

"Welnee," mompelde hij. "Het gaat best. Wat zeg je van een 

hele berg Sauerbraten? Die is topklasse hier. Duurt wel 

eeuwen voordat ze het klaar hebben." 

   "Dat maakt me niet uit." 

   "Goed. Sauerbraten zal het wezen." Hij draaide zich om en 

schreeuwde zijn bestelling naar de schemerige achterkant 

van het vertrek, waar de onzichtbare herbergier met een 

knor antwoordde. Toen Alandale zijn blik weer op mij richtte, 

was de zenuwtrek bij zijn mondhoek teruggekeerd. 

   "Vertel me eens, Jan," zei hij, met gemaakte luchtigheid. 
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"Ben je nog steeds dezelfde ouwe, saaie, fantasieloze oen die 

je altijd was?" 

   Dat stak me. Niemand wordt graag saai en fantasieloos 

genoemd, hoeveel waarheid er ook in schuilt. Bij het zien van 

mijn geraaktheid, trok Alandale meteen een spijtige glimlach, 

stak een hand uit en legde die op de mijne. 

   "Wees niet boos, ouwe makker. Je weet dat het niet kwaad 

bedoeld is. Dit is geen tijd voor futiliteiten. Ik heb daarnet 

tegen je gelogen. Ik heb moeilijkheden. Om heel eerlijk te 

zijn: ik zit zwaar in de nesten. Ik ga je niet alles vertellen 

want ik weet dat je alleen maar zou denken dat ik 

krankzinnig was en dan zou je misschien, uit de goedheid 

van de hart, me aan deze tafel laten vastbinden." 

   Hij keek abrupt weg, kauwend op zijn onderlip, zichtbaar 

opgewonden. "Misschien zou dat ook wel het beste zijn, maar 

nee. Dat kan wachten. Zelfs als ik werkelijk krankzinnig ben 

dan is er weinig gevaar. Ik ben niet gewelddadig. Nooit 

geweest, trouwens. Er is deze vrouw, weet je. Heeft me aan 

een touwtje, als een marionet, tilt me op, laat me in elkaar 

zakken. Wat moet ik doen?" 

   "Ik weet werkelijk niet waar je het over hebt, Gilbert. Kun 

je niet wat duidelijker zijn?" 

   Hij keek me peinzend aan, alsof hij zich probeerde te 

herinneren wie ik ook alweer was. 

   "Juist ja," zei hij en sloeg zijn ogen neer om naar zijn glas 
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te kijken, dat hij nerveus betastte. Terwijl hij zat te broeden, 

begon ik medelijden met hem te krijgen. Hij was altijd zo'n 

onbezorgde flierefluiter geweest. Hier moest iets vreselijks 

achter steken. Hij ging ineens rechtop zitten, grijnzend als 

een aap. 

   "Duidelijk. Jawel. Om den drommel. Laat ons duidelijk 

zijn. Kalm, nuchter en bedaard. Je vindt dat ik veranderd 

ben, niet?" 

   "Ja, dat kan ik niet ontkennen." 

   "Ik ben een wrak geworden." 

   "Dat wil ik niet zeggen." 

   "Nee, zo ben je niet," Hij glimlachte, vertederd bijna. "Maar 

desalniettemin. Ik ben wel een wrak en laat me je verzekeren 

dat mijn buitenkant slechts een flauwe afspiegeling is van de 

puinhopen erbinnen. En toch... toch ben ik er trots op. Ja, 

Jan, voor je zit een gelouterd man. Een ontketende 

Prometheus. Mijn zichtbare verminkingen zijn slechts 

reksporen, barensweeën. Ik was slaapwandelaar, vroeger, 

een bulderende, waardeloze blaaskaak."  

   "Zo erg was je nu ook weer niet." 

   "Toch wel," zei hij, langs me heen kijkend met de voldane 

grijns van een man die ouder en wijzer is geworden en daar 

heel trots op is. "Ik was verachtelijk en dat wist ik... maar 

het leven is slechts een enkele worp van de teerling, dus 

pakte ik wat ik pakken kon en het enige waar ik werkelijk bij 
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kon, was vrouwen." 

   "Ja, dat is waar."  

   "En? Het bracht me geen geluk. Kortstondige bevrediging, 

toegegeven; voldoening, nimmer. Iedere nacht doorgebracht 

in de armen van één vrouw betekende dat ik tientallen betere 

kansen had laten lopen. Hoe meer sletten ik besteeg, des te 

sterker dat gevoel. Altijd maar in de achtervolging. Totaal 

uitzichtloos, eeuwige herhaling. Het was een verdovend 

middel. Voor mij werden vrouwen narcotica, niets anders, 

een bedwelming om de jeuk tussen mijn benen te 

verzachten. Er waren tijden dat ik het gevoel kreeg dat ik het 

merg uit mijn ziel tapte. Niets raakte me, niets maakte 

indruk op die enorme klont lamheid van binnen. Nacht na 

nacht in de greep van voos vertier. Ik had kwade dromen 

waarin ik, tot aan mijn borstbeen, waadde door lauw water 

vol kwalachtige vrouwen. En toch bleef ik hunkeren en 

hongeren naar meer. Ik heb zelfs een tijdje gezeten vanwege 

het verkrachten van een minderjarig meisje. Volkomen 

terecht ook. Kun je je dat voorstellen van mij... Gilbert 

Alandale, de aanbedene, een verkrachting? Ach...." Hij uitte 

een bittere lach en wuifde zijn hand naar denkbeeldige 

vliegen.  

   "Ik was bezeten, maar nu..." 

   Hij ging overeind zitten en keek me aan met vorsende ogen, 

fel en hard, in de weekheid van zijn vlezige trekken. 
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   "Die ban is gebroken. Ik heb nu iets gevonden waarvan ik 

niet eens wist dat ik het zocht. De ultieme vrouw. Kun je dat 

bevatten? Na al die onwaardige mormels..." 

Hij begon zijn kleding af te tasten, wroetend in verschillende 

zakken totdat hij een foto tevoorschijn haalde. Toen hij 

ernaar keek maakte de verbeten uitdrukking op zijn gezicht 

plaats voor een wonderlijke vertedering.  

   "Dit is het waarom van alles. Kijk zelf." 

   Hij overhandigde me de foto op een haast plechtige manier. 

Ik pakte hem aan en barstte bijna in lachen uit toen ik zag 

dat het een prentbriefkaart was met daarop een 17e-eeuws 

portret van een vrouw. Gelukkig wist ik mijn vermaak te 

verbergen, want de intense, verwachtingsvolle uitdrukking 

op het gezicht van mijn vriend maakte me duidelijk het voor 

hem allesbehalve een grap was. 

   "Is ze niet de volmaaktheid zelve?" vroeg hij. 

   Ik bestudeerde de afbeelding. De vrouw was, 

ontegenzeggelijk, een fraai en imposant schepsel, die met de 

koele minachting van aangeboren superioriteit neerkeek op 

de kinkel die haar aan het schilderen was en op alle kinkels 

(zoals ik) die haar beeltenis tot het einde der tijden zouden 

bekijken. Ze droeg een donkergroen gewaad, doorwoven met 

gouddraad en bezet met juwelen, strak om het bovenlijf, 

uitwaaierend eronder, met brede pofmouwen voorzien van 

kanten omslagen. Een brede witte kraag, afgezet met kant, 
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bedekte schouders en borst. Ze had weelderig, rossig haar in 

een wat merkwaardig kapsel, uitstaand in dikke kroezige 

bossen aan weerszijden van haar gezicht, weggeborsteld naar 

achteren op haar hoofd, met achterlating van een iele, 

doorschijnende franje. Haar gezicht was fijn gesneden, met 

diep verzonken, indringende ogen, een scherpe neus, de 

lippen dun en opeengeklemd in een strakke glimlach die 

hooghartig en misprijzend was. 

   "Maria Theresia von Waldorf zu Badenheim," zei Alandale 

met ontzag in zijn stem. "Geboren op 15 september 1621, 

overleden op tien oktober 1644. 

   Mijn aanvankelijk amusement begon snel plaats te maken 

voor verbijstering.  

   "Ik houd van haar, Jan. Met iedere vezel van mijn wezen. 

Ze heeft me tot martelaar en heilige gemaakt. Vanaf het 

moment dat ik haar zag, heb ik geen wellustige gedachte 

meer gekend. Zij heeft alle raadsels in mijn leven opgelost."  

   De manier waarop hij praatte, maakte het moeilijk te 

geloven dat hij over iemand sprak die al meer dan drie 

eeuwen dood was. Mijn ongerief groeide en groeide. Er was 

duidelijk iets erg heel erg mis. 

   Hij bemerkte mijn onbehagen en grinnikte. 

   "Ik hoor je hersenen hier kraken, ouwe makker," zei hij. 

"Je denkt dat ik getikt ben, niet?" 

   "Nou...eh..." 
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   Hij brak in een hartelijk lach, leegde zijn tweede glas 

schnapps in één slok en riep over zijn schouder om meer. 

   "Wees niet bezorgd, Janneman. Ik ben niet gek... nog niet 

althans. Ik weet dat ze al drie eeuwen dood is. Maar..." Hij 

zweeg om me met hypnotiserende intensiteit aan te kijken. 

"Het simpele feit dat een bepaalde weg onbetreden is, wil nog 

niet zeggen dat hij nooit begaan kan worden. Of wel soms?" 

   Ik wist niet wat ik moest zeggen. Dit alles ging mijn 

nuchtere verstand verre te boven. Ik keek weer naar de foto, 

naar de vreemde glimlach die om de dunne, verbeten mond 

van Maria Theresia speelde. Ze had iets wat me verontrustte. 

Iets in die glimlach en in die verzonken, donkere ogen. Een 

smeulen dat veel weghad van Alandale's hartstocht. Haar 

misprijzen was niet van iemand die te veel gezien heeft maar 

van iemand die nooit genoeg kan zien. Ze leek tot alles in 

staat. Alandale leunde voorover en pakte de briefkaart terug, 

griste hem bijna uit mijn handen. 

   "Ze was een machtige vrouw," zei hij, met een gepijnigde 

blik op de foto. "Een amazone, halfgodin verdwaald tussen 

doffe stervelingen. Ze stierf als maagd. Niemand was goed 

genoeg voor haar en toen haar vader de fout maakte haar 

tegen haar zin uit te huwelijken, wierp ze zich in haar 

huwelijksnacht van de oude ruïnetoren."  

   Hij sloeg zijn ogen naar me op. Ze dreven in traanvocht.  

   "O Jan. Wat een echtgenote stierf daar." 
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   Mijn verwarring en onbehagen groeiden met de minuut. 

Alandale leed overduidelijk aan een ziekelijke waan. Ik vroeg 

me af of ik hem zou kunnen bewegen tot het raadplegen van 

een psychiater. Hij leek mijn gedachten te lezen. 

   "Vervloekt, Jan Landman," zei hij. "Moet je in paniek raken 

bij het minste teken van het ongewone? Moet iedere 

schitterende kleur meteen afgezwakt worden tot een 

grijstint?" 

   Hij sloeg zijn armen over elkaar en klampte ze tegen zijn 

borst, alsof hij het koud had, ofschoon het tamelijk warm 

was in de herberg, met slechts een incidentele vleug vochtige 

nachtlucht die door het open venster naar binnen wasemde. 

   Alandale ontvouwde zijn armen, zette zijn ellebogen op 

tafel, stutte zijn kin op zijn handen en keek me strak, 

lichtelijk geamuseerd aan. 

   "Vertel me eens, Jan, heb jij ooit werkelijk van iemand 

gehouden? Niet dat gedoe van goh-wat-vind-ik-jou-toch-leuk 

maar het werkelijke, vreselijke echte?" 

   "Ik geloof het wel." 

   "HA!" riep hij triomfantelijk. "Als je het alleen maar gelooft 

dan is het zeker niet waar. Je gelooft net zo min dat je 

werkelijk van iemand gehouden hebt als dat je gelooft dat je 

een ledemaat verloren hebt. Dat zijn dingen die je weet. Maar 

dat geeft niet. Probeer je voor te stellen. Die stuwingen van 

gevoel die je boven de wolken verheffen als een arend en in 
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de riolen laten ploffen als een drol. Het hart onbestuurbaar 

geworden, gezwollen tot potsierlijke afmetingen, als een 

straalmotor in een rare kleine roestige Volkswagen, die door 

de trillingen alleen al uit elkaar valt... Jezus! waar heb ik het 

over..?" Hij legde een trillende hand op zijn derde glas 

schnapps, dat blijkbaar onopgemerkt gebracht was, en 

leegde het. Toen hij zijn aandacht weer op mij richtte, veegde 

hij zijn natte lokken van zijn kalkwitte voorhoofd en grijnsde 

meewarig. "Het spijt me Jan, ik ga nu eindelijk duidelijk 

worden. Zoals je weet, of niet, ben ik historicus geworden. 

Vraag me niet hoe. Het gebeurde gewoon. Als zodanig kwam 

ik bij Schloss Furchtesheim, waar ik nu woon, om de 

generaties die daar leefden te bestuderen. Zo leerde ik Maria 

Theresia kennen. Ik kreeg haar kamer om in te studeren. 

Dezelfde kamer waar zij had gezeten, gedagdroomd, 

gelachen, geweend, haar handen had gewrongen en haar lot 

had vervloekt. Ik zat aan haar bureau met mijn gezicht naar 

haar portret. Ocharme, het kostte maar een paar dagen om 

mijn ziel te verliezen, omringd als ik was door haar 

bezittingen, haar kleren, haar juwelen, haar dagboeken. Ik 

verslond die dagboeken en haar verrukkelijke brieven en 

verslond ze telkens opnieuw. Wil je geloven dat ze nooit een 

enkel woord heeft geschreven dat me niet verrukte? Zij 

verbrak de stilte die me mijn hele leven omringd had. Een 

ware geestverwant. Is dat nu werkelijk zo vreemd? Is het raar 
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dat een volmaakte gemeenschap van zielen zo zeldzaam is 

dat die slechts eenmaal in de driehonderd jaar voorkomt? Ik 

denk het niet. Maar dat doet er niet toe. Ik werd zielsverliefd 

op haar. En toen begon ze 's nachts bij me te komen. God 

allemachtig!" Hij zweeg om in zijn ogen te boenen. Hij 

schudde heftig met zijn hoofd, alsof hij er iets uit wilde 

schudden.  

   "Ik weet dat ik krankzinnig aan het worden ben. Ik weet 

het. Maar goed. Zoals ik zei, ik werd verliefd op haar. Let wel, 

niet op haar portret. Nee, op haar persoon, naarmate ik die 

reconstrueerde uit alle kleine relikwieën die me omringden. 

Ze was een titanische vrouw, taai, energiek, koppig en 

tegelijkertijd lief en zacht, overvloeiend van tederheid en 

hartstocht die ze nergens kwijt kon. Je kunt je misschien 

voorstellen wat dat voor mij betekende. Ik die nooit werkelijk 

bemind had, alleen maar gespeeld, nu zo radeloos verliefd op 

iemand die al 346 jaar dood was. En toen kwam ze bij me, in 

mijn dromen. Puur paradijs! De helderheid van die dromen 

was ongelooflijk. Heb je ooit "De schone vampier" van 

Theophile Gautier gelezen? Nee natuurlijk. Welnu, hij 

beschrijft het lot van een priester die ook in zijn dromen 

bezocht werd door een prachtige overleden vrouw en 

geleidelijk begon hij te denken dat hij in werkelijkheid haar 

minnaar was en alleen maar droomde dat hij overdag een 

priester was. Zo verging het mij. Waken betekende voor mij 
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doodzijn, slapen werd leven. Ik ging zelfs vroeg naar bed om 

die dromen eerder te laten komen, langer te laten duren. 

Maar sommige nachten kwam ze niet." Hij stopte, keek weg, 

terwijl zijn kaakspieren zich nerveus spanden en 

ontspanden, vechtend tegen zijn tranen.  

   "Bevroed je de ellende van het ontwaken de ochtend 

daarna? Ik had die dromen zo nodig. De holle wanhoop van 

een wereld zonder haar was al erg genoeg, maar zonder de 

illusie van haar nachtelijk gezelschap werd die ondraaglijk. 

O, ik weet wel dat iedere verdomde mislukkeling zijn eigen 

lot het zwaarste noemt, maar mijn geval lijkt toch wel een 

hoge notering te rechtvaardigen." Hij zweeg opnieuw, wierp 

me een strenge blik en hief zijn rechterhand alsof hij me 

wilde weerhouden iets te zeggen, wat ik helemaal niet van 

plan was, volkomen verbijsterd door zijn wilde, 

onsamenhangende praat.  

   "Jaja, ik weet het," zei hij. "Wees duidelijk. Wel, het naakte 

feit is dat zij, Maria Theresia, exact de vrouw voor mij is en 

dat ik begon te beseffen - zonder enige zweem van twijfel - 

dat ik exact de man voor haar geweest zou zijn. Populair 

gezegd: we waren voor elkaar gemaakt, edoch, 346 jaar na 

elkaar. Wat dan?" 

   Hij wierp me een neerslachtige, smekende blik. 

   "Wat, in hemelsnaam, kon ik doen? Er was niets. Helemaal 

niets. Ik had naar haar graftombe kunnen gaan en zelfmoord 
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op haar lijkkist kunnen plegen. En o jawel, met die gedachte 

heb ik vaak genoeg gespeeld, maar..." Hier rechtte hij zich en 

ontsprong een plotse glans in zijn ogen. "Ik kon gewoon niet 

geloven dat haar stralende aanwezigheid in mijn dromen, 

haar sterke tastbaarheid uitsluitend het gevolg van mijn 

overspannen verbeelding was. Er zat meer achter. Dit voelde 

ik overduidelijk. Ik voelde haar aanwezigheid, vlak bij me, 

heel vlakbij, ondanks de eeuwen. Haha." Zijn lach, zo plots 

en onverwacht dat ik ervan opschrok, was zwart en schor als 

de kras van een kraai. 

   "Hier begon het gezonde verstand me te verlaten. Ik kreeg 

de indruk en geleidelijk de overtuiging dat zij, Maria 

Theresia, ook probeerde mij te bereiken dwars door die 

woestenij die de levenden van de doden scheidt. Op de een of 

andere manier was ze aan de totale vernietiging ontsnapt. Op 

de een of andere manier. Dit idee vulde mijn bloed met vuur 

en zwavel. Ik leerde minachting voor iedere menselijke 

gedachte over de dood. Mijn Maria was nog aanwezig op de 

een of andere manier, op een of andere plaats..." 

   "Jezus Christus, Gilbert!" riep ik uit, eindelijk aan het 

einde van mijn geduld. "Dit is toch pure... 

   "Waanzin," zei hij zacht, vervallend tot een soort deemoed 

die hem slecht stond. "Ja, dat weet ik. Natuurlijk is het 

waanzin en toch..." Hij zweeg, liet zijn hoofd zakken; zwakke 

trillingen gingen door zijn lichaam. 
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   Ik wilde spreken maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. 

Hij leek zo ontspoord, zo volledig onbereikbaar. Langzaam 

hief hij zijn hoofd weer op. Zijn ogen zwommen in tranen en 

toen hij begon te praten klonk hij als een klein kind. 

   "Nu heb ik te veel gezegd. Ik wist dat ik dat zou doen. Ik 

heb je schrik aangejaagd. Nu zul je me wel niet meer willen 

helpen." 

   "Natuurlijk wil ik je helpen. Maar waarmee, in godsnaam? 

Ze is dood en verdwenen Gilbert. Niets kan haar 

terugbrengen." 

   Hij scheen me niet te horen. Zijn blik dwaalde weg van 

mijn gezicht, het raam uit. 

   "Ik kon gewoon niet opgeven zonder alles geprobeerd te 

hebben. Maar dan ook alles. Dus begon ik te zoeken in 

iedere obscure hoek van de menselijke beleving. Ik had 

genoeg vreemde boeken ontdekt tijdens mijn studies en nog 

vreemdere mensen: excentriekelingen, zieners, mystieken, 

magiërs, allemaal knagers aan het weefsel van het 

onverklaarde maar daarom niet onverklaarbare, meestal 

gekken, soms wijzen. Zo ontmoette ik een bijzonder man in 

Bad Lammergeier. Noemde zich alchimist. Beweerde ook dat 

hij een neef van Rasputin was. Doet er niet toe. Hij was 

allesbehalve een dwaas. Hij bereikte dingen, reproduceerde 

zelfs het parfum van Maria. Een enkel druppeltje op mijn 

hoofdkussen verzekert haar komst in de nacht. Inbeelding 



 

 
107 

misschien maar het werkt en ik heb die dromen nodig zoals 

geen junkie zijn spul. En hij vertelde me meer. Wegen, 

manieren, maar ook gevaren... ijzingwekkende gevaren..." 

   "Zoals?" 

   "Hij wierp me een schuwe, onzekere blik. 

   "Kun je dat niet raden?" 

   "Je gaat me toch niet vertellen dat je aan dodenbezwering 

denkt?" 

Hij kromp ineen, als een hond die een schop verwacht. 

   "Nou... eh... eigenlijk wel." 

   "Kristes! Gilbert. Dit geloof ik niet. Ik bedoel... om godswil. 

Dat gaat toch alle perken te buiten. Gilbert dat meen je niet. 

Ik kan best begrijpen dat deze Maria je in haar greep heeft 

maar er zijn grenzen. Dodenbezwering. Heremetijd. Dat 

wordt ziekelijk." 

   Gilbert zakte terug in zijn stoel, verslagen, starend naar 

het tafelblad. Hij zag er zo verloren en wanhopig en zo 

volledig uitgeblust uit dat ik mijn verontwaardiging inslikte. 

   "Gilbert. Je moet hiervan af." 

   Zonder op te kijken knikte hij. 

   "Dat weet ik ook wel. Ik maak mezelf dol met deze hele 

geschiedenis. Maar het kan niet verholpen worden. Het leven 

zonder haar heeft me niets meer te bieden. Ik moet tot het 

uiterste gaan, hoe waanzinnig ook. Ik had gehoopt dat jij me 

zou helpen. Als een ontnuchterende factor, zogezegd." Hij 
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wierp me vanonder zijn wenkbrauwen een hongerige blik, 

snakkend naar hoop. 

   "Wil je me echt niet helpen?" vroeg hij. 

   Ik zuchtte. Hij was de beste vriend die ik ooit gehad had. 

Misschien wel de enige echte. 

   "Goed dan. Maar op één voorwaarde." 

   "Namelijk?" 

   "Dat je met me meegaat naar een kennis van me zodra dit 

zaakje voorbij is." 

   "Een zieleknijper zeker?" 

   "Een psychiater ja, maar een goeie kerel ook." 

   "Goed. Afgesproken. Ga met me mee naar het kasteel. Je 

zult mijn gast zijn." 

   "De jouwe?" 

   Hij grijnsde, bijna als vroeger. 

   "De huidige kasteelvrouwe is weduwe, Gravin Frohl. Ik kan 

bij haar geen kwaad doen." 

   "Goed. Ik zal komen maar niet tot de volgende week. Ik 

moet eerst nog wat zaken afwerken."  

   "Prima. Je bent altijd welkom, dag of nacht, als je maar 

zorgt dat je voor de tiende komt. Dat is de beslissende nacht. 

Het wordt dan of ....." Hij maakte zijn zin niet af en staarde 

uit het raam, plotseling weer diep mistroostig. "Je komt toch 

echt, hè?" zei hij zacht.  

   "Mijn woord is mijn woord." 
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   Hij grijnsde vlug. 

   "Ja, natuurlijk. Dat is precies wat ik nodig heb. Iemand die 

ik volkomen kan vertrouwen aan mijn zijde. Het vreemde is 

namelijk dat ik haar niet alleen bemin, maar ook vrees. Ze 

heeft soms iets angstaanjagends over zich. De manier 

waarop ze me kan aanstaren of zoals ze me vaak doet 

schrikken door plotseling op te duiken." 

   "Dit alles in je dromen natuurlijk?" 

   "Jaja, mijn dromen. Alleen, die zijn zo anders dan alle 

dromen die ik ooit gehad heb dat ik soms..." Zijn blik viel op 

zijn horloge. "Verdomd, al zo laat? Ik moet weg." 

   "Maar we hebben nog niet eens gegeten." 

   "Dat maakt niets. Ik moet gaan. Hier. Ik trakteer." Hij trok 

wat bankbiljetten uit zijn binnenzak en wierp ze achteloos op 

tafel. Toen ik tegensputterde, wuifde hij mijn bezwaren weg. 

"Nee, ik sta erop. Vergeet het niet. Wees voor de tiende op 

het slot. Dat is van levensbelang." Hij sprong overeind, 

schudde mijn hand en stoof weg. 

Ik bleef aangedaan achter. Ik twijfelde geen moment dat hij 

zwaar gestoord was door zijn begoocheling met die vrouw, 

maar er zat ook veel logica in die waanzin. Ik vroeg me af of 

ik niet meer moeite had moeten doen om hem gelijk mee te 

krijgen naar mijn kennis, maar ik moest al gauw erkennen 

dat hij toch niet gegaan zou zijn. In ieder geval had ik hem 

de belofte afgetroggeld dat hij het uiteindelijk wel zou doen.  
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De herbergier bracht me mijn eten, morrend over het plotse 

vertrek van Alandale en de verkwisting van een prima 

Sauerbraten. Ik raadde hem aan het gerecht zelf op te eten 

en begon zonder veel eetlust aan het mijne. Ik probeerde de 

zaak te bagatelliseren. Dodenbezwering nog al liefst! Ik 

slaakte een cynisch klein grinnikje terwijl ik me voorstelde 

hoe we, onder het uitstoten van allerlei abracadabra, over 

een kerkhof zouden dolen in het licht van de maan. Alles bij 

elkaar zag ik toch weinig kwaads in het meespelen met zijn 

gedoe, als dat hem tot therapie kon bewegen.  

Nadat ik me door mijn Sauerbraten heengeworsteld had, 

bleef ik nog geruime tijd aan tafel zitten en dronk meer dan 

goed voor me was, terwijl ik nadacht over Gilbert. Ik vertrok 

pas toen de herbergier dat kwam vragen omdat hij wilde 

afsluiten. Toen ik opstond, was ik bijna te dronken om te 

lopen. Gelukkig had de koele, vochtige nacht een 

ontnuchterende invloed op me. Het regende niet meer. Het 

wolkendek was gebroken en een halve maan hing tussen de 

grijze, wollige wolken. Over een week zou hij vol zijn. Ik 

grijnsde. Dat was volkomen in stijl: een volle maan bij 

spokenjacht. Mijn grijns werd breder. Wat die arme ouwe 

Gilbert ook geloofde, ik was ervan overtuigd dat de doden 

niet meer dan dat waren - dood, ongevaarlijk, voorwerpen 

van gemis of opluchting, van walging op z'n ergst, verder 

niets. Ik besloot met Alandale mee te spelen en hem dan met 
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zachte dwang tot therapie te brengen. Het was een prettige 

gedachte eindelijk iets terug te kunnen doen. 

   Ik keerde terug naar het hotel, liet mezelf binnen in de 

grote, lege en doodstille lobby en zigzagde naar de lift, die zo 

klein was dat hij aan een lijkkist deed denken en me tijdens 

de rit de kriebels bezorgde. Ik stapte op de derde verdieping 

uit.    Waarom Frau Ulrich het nodig vond haar enige gast 

daar te stoppen, ontging me maar ik kon het niet opbrengen 

erover door te denken. Stil en donker omringde het gebouw 

me. De gangen waren karig verlicht door zwakjes gloeiende 

nachtlampen die om de zoveel meter hingen en niet eens 

allemaal brandden, zodat het totaal de indruk van een 

verlaten mijn maakte. Geen enkel geluid, buiten de kleine 

geruchten die ikzelf maakte. Met enige opluchting bereikte ik 

mijn kamer, waar ik meteen in bed dook. Helaas, inslapen 

kon ik niet meteen omdat de kamer direct begon te kantelen 

als ik mijn ogen sloot. Ik lag dus noodgedwongen wakker in 

het doodstille donker, starend naar de iets lichtere rechthoek 

van het venster. Ineens kwam de vrouw in mijn gedachten. 

Kraakhelder. Alsof ik de prentbriefkaart voor ogen had. 

Onwezenlijk. Ik probeerde aan andere dingen te denken, 

maar ze bleef terugkomen, als uit eigen beweging. Tenslotte 

kreeg ik zo genoeg van haar ongewenste aanwezigheid dat ik 

het licht aanknipte om wat te lezen. Ik pakte een boek uit 

mijn koffer en wilde juist weer in bed klimmen, toen ik een 
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geluid bij de deur hoorde. Een ritselend geluid, als een 

herfstwind die door droge eikebladeren gaat. Ik hield mijn 

adem in. Wat kon dat zijn? Een koude rilling gleed over mijn 

ruggegraat. Ik ben niet gauw bang. Een jaartje Cambodia 

had me daarvan genezen, maar vreemde geluiden in het 

holst van de nacht in een uitgestorven gebouw waren wel 

wat veel van het goede. Ik keek naar de deur en schrok, want 

ik zag de klink bewegen. Geen twijfel mogelijk. Er stond 

iemand voor de deur. Ik keek rond naar een mogelijk 

verdedigingswapen.  

   Er werd op de deur geklopt. Een korte, harde tik, 

   "Ja?" riep ik. "Wie is daar?" 

   Geen antwoord. 

   "Frau Ulrich?" 

   Weer geen antwoord. 

   Ik kreeg een nieuwe rilling maar besloot toch dat ik een 

dappere vent was. Dus stond ik op, liep naar de deur en trok 

hem open. Gelijk deinsde ik terug. Want daar, met een 

uitdagende grijns op haar bleke gezicht, stond de vrouw van 

het portret, Maria Theresia, geheel in haar 17e-eeuwse 

kledij. In mijn schrik struikelde ik over mijn koffer en viel 

achterover. Toen ik weer opkeek, was ze verdwenen. Had ik 

het me verbeeld? Een geest? Delirium tremens? Maar terwijl 

deze gedachten door mijn hoofd raasden, hoorde ik duidelijk 

het droge geritsel van haar gewaad wegsterven in de gang. 
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Toen begreep ik het. Een grap! Natuurlijk. Die hele avond 

was niets anders dan een ingewikkelde poets van Alandale 

geweest. Het zou niet zijn eerste zijn. Maar ditmaal liet ik het 

niet over me heengaan. Ik sprong overeind, de kamer uit en 

zette de achtervolging in op het wegebbende geluid van 

ruisend textiel. Ze was snel, veel sneller dan normaal leek, 

want ik kon haar niet inhalen, ofschoon ik uit alle macht 

sprintte. 

   Ik bereikte het trapportaal. Daar stopte ik, hijgend van 

ademnood, duizelig van de combinatie van inspanning en 

drank. Er was bar weinig licht. Toen hoorde ik weer iets 

achter me. Ik draaide me om en stond recht tegenover de 

vrouw, vaalbleek, haar glimlach nu niet slechts uitdagend 

maar tartend, boosaardig bijna. Ik vergat het idee van een 

grap. Dit was niet grappig. Ik deed onwillekeurig een stap 

terug. Voor het eerst bemerkte ik dat een van haar handen, 

met slanke, witte, wurmachtige vingers rustte op het gevest 

van een kleine, ornamentale dolk, die aan een gouden 

ketting op haar heup hing. Ze begon het wapen te trekken; 

het maakte een zacht, slissend geluid.  

   Mijn zenuwen begaven het. Ik draaide me om en vluchtte, 

één van de schemerige gangen in. Zij volgde. Vermengd met 

het zware gebonk van mijn eigen voeten hoorde ik de veel 

lichtere en veel snellere tred van de hare en het ruisen van 

haar gewaad, dat klonk alsof een schuimende golf me 
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achtervolgde. Ik werd radeloos, rende gangen in en uit, 

probeerde links en rechts deuren maar ze waren allemaal op 

slot. Telkens als ik omkeek zag ik haar naderen, met 

vreemde, schokkerige bewegingen, mes getrokken, grijnzend, 

alsmaar grijnzend. 

    Tenslotte bereikte ik een doodlopende gang. Geen uitweg 

behalve een enkele deur aan het uiteinde. Ik stormde erop af, 

duwde, trok, duwde opnieuw en voelde toen, met een 

juichkreet van opluchting, hoe hij meegaf. Mijn vreugde was 

kort. Toen ik over de drempel stapte, verstijfde ik in het besef 

dat ik de leegte instapte. Voor me, ongeveer tien meter lager, 

donderden de wilde wateren van de Rur voorbij, wervelend 

en wild schuimend tussen de rotsen. Ik deed wat ik kon om 

mijn voorwaartse beweging te stoppen, maar dat ging niet 

meer. Gedurende een martelend moment leek mijn lichaam 

stil te hangen in de lucht en stortte toen omlaag, op weg 

naar de rotsige muil van de rivier. Ik voelde me helemaal 

slap worden, sloot mijn ogen en bereidde me voor op de pijn.  

Toen ik mijn ogen weer opsloeg, lag ik in een vreemd bed, 

met mijn gezicht naar een witte muur, met daarop een 

scheve vierhoek van zonlicht als enig ornament. De kamer 

was zo kaal als een kloostercel en fonkelschoon. Afgezien van 

het bed - een koperen monster dat snerpend piepte bij de 

minste beweging die ik maakte - stond er slechts een klein 

nachtkastje, naast het bed, met een marmeren blad en 
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daarop een lampetkan met kom van gebloemd aardewerk. 

Het zonlicht straalde door een klein, wijdopen venster dat als 

lijst diende voor een hardblauwe lucht vol pluizige witte 

wolken. Van buiten klonken schelle kinderstemmen. 

   Voordat ik tijd had om een gedachte te vormen, ging de 

deur open en stapte Frau Ulrich de kamer binnen. Ze droeg 

mijn opgevouwen kleren in een keurig stapeltje op gestrekte 

onderarmen. Ze begroette me hartelijk, in alle staten van 

opwinding, en putte zich uit in verontschuldigingen over het 

ongeval. Ze vertelde me dat ik terechtgekomen was op een 

soort ponton, dat bij toeval naast het hotel vastgelegd was. 

Heinrich, haar door slapeloosheid geplaagde echtgenoot, had 

me daar zien liggen en naar binnen gehaald. Frau Ulrich was 

hevig aangedaan door het gebeuren en vertroetelde me de 

hele dag, terwijl ik probeerde te besluiten wat ik met mijn 

avontuur aanmoest. Het lag voor de hand de zaak bij de 

politie aan te geven, maar ik voelde daar weinig voor. Het zou 

die brave Frau Ulrich onnoemelijk veel leed doen en eigenlijk 

was ik er niet van overtuigd dat ik me alles niet verbeeld 

had. Bovendien had ik verrassend weinig overgehouden van 

mijn val. Een paar beurse plekken, meer niet. Uiteindelijk 

besloot ik niets te doen. Ik genoot nog een dag van de 

gastvrijheid van het echtpaar Ulrich en ging toen op weg 

naar Mayen, waar zaken op me wachten.  

    Terug in de nuchtere sleur van alledag begreep ik steeds 
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minder van mijn nachtelijke ontmoeting. Het leek alleen 

maar een dwaze droom. Ik probeerde het voorval ook zo te 

zien, maar dat lukte niet. Daarvoor was het incident te echt 

geweest. Maar wat dan? Iemand verkleed als Maria Theresia? 

Waarom in godsnaam? Haar geest? Dat ging te ver. Ik 

geloofde niet in geesten. Had ik nooit gedaan.  

   Op de negende besloot ik al naar het kasteel te gaan. Dat 

zou me genoeg tijd geven met Gilbert te praten en hem 

misschien toch over te halen om hulp te aanvaarden voordat 

we allerlei rarigheid uithaalden.     

   Het was een vrijdag toen ik Mayen verliet op weg naar 

Schloss Furchtesheim. Een grauwe dag met laaghangende 

wolken die de enige stortbui na de ander loosden.  

Ik was misschien vijftien kilometer buiten Mayen, 

voortrijdend over een smalle bergweg, toen een dwaas van 

een vrouw plotseling de weg opstapte, vlak voor mijn auto. Ik 

ramde mijn voet op de rem, rukte aan het stuur en wist haar 

net te ontwijken, maar raakte in een slip en gleed zijdelings 

naar een rood-witte afrastering die de enige barrière vormde 

tussen de weg en een afgrond. Met de grootst mogelijke 

moeite en geluk slaagde ik erin uit mijn slip te komen net 

toen mijn rechter voorbumper het houten hek kraakte. Met 

gierende banden trok ik op naar het midden van de weg en 

stopte, bevend van aandoening. Het kostte me een minuut of 

zo om te bekomen van de schrik, maar toen sprong ik als 
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een duvel uit mijn auto en draafde terug om dat idiote mens 

eens goed de waarheid te zeggen. 

Tot mijn verbazing was ze weg. Nog verbazingwekkender was 

dat ze nergens heen had kunnen gaan. De weg was 

uitgehakt in een steile berghelling en alleen een 

bergbeklimmer had via de bermen omhoog of omlaag kunnen 

gaan. Waar ik stond, had ik ettelijke kilometers zicht op de 

weg zelf en die was leeg. Ik riep, maar verstoorde daarmee 

alleen een paar kauwtjes, die onder het uiten van kwade 

kreten opvlogen. Ik controleerde de bermen, plotseling 

bevreesd dat ik haar geknakte lichaam toch ergens zou 

vinden. Maar ze was echt volledig verdwenen. Ik werd aan 

het hotel herinnerd. Dit was het tweede voorval waarbij een 

vrouw bijna mijn dood had veroorzaakt. Wat gebeurde er 

toch met me? Nog meer verbeelding? Ik dwaalde nog een 

tijdje rond en keerde toen terug naar mijn auto, me 

afvragend of ik misschien niet zelf naar een psychiater 

moest. 

   Ik stapte weer in mijn auto en reed door. Een paar 

kilometer vergleden onder mijn banden. Ik begon juist weer 

te herstellen toen een werktuiglijke blik in mijn 

achteruitkijkspiegel me niet de weg toonde maar het bleke, 

grijnzende gezicht van Maria Theresia. Ik slaakte een 

uitzinnige kreet, draaide me bliksemsnel rond en staarde, 

overmand door afgrijzen, naar een volkomen lege 
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achterbank. Gedurende een fractie van een seconde was ik 

versuft. Toen herinnerde ik me waar ik was en wendde me 

vlug weer om net in tijd om een boom te ontwijken. Weer 

zette ik de auto stil. Klam zweet was me uitgebroken en mijn 

hart bonkte. Ik was me werkelijk dingen aan het verbeelden. 

Hallucinaties. Jezus Christus! Ik veegde mijn voorhoofd met 

een zakdoek. Dit was levensgevaarlijk. Nog een paar van deze 

schokken en ik eindigde op de bodem van een afgrond. Ik 

rookte een nerveuze sigaret. Wat moest ik doen? Ik wist het 

niet. In ieder geval was het een troost dat deze vrouw alleen 

maar in mijn verbeelding bestond. Op de een of andere 

manier had het relaas van Alandale een kortsluiting in mijn 

hersenen veroorzaakt. 

   Toen ik mijn sigaret opgerookt had, ging ik weer verder. De 

regen kwam neer in grijze sluiers, verhulde het landschap en 

spoelde zo rijkelijk over mijn voorruit dat de wissers het niet 

meer aankonden. Ik parkeerde de auto en wachtte tot het 

ergste voorbij was. Dat duurde meer dan een halfuur. Tegen 

die tijd begon de schemering in te vallen. 

   Ik besloot mijn reis te onderbreken en stopte bij het eerste 

hotel dat ik kon vinden. Daar bracht ik een kwade nacht 

door. Ik werd geteisterd door dromen, vreselijke, paranoïde 

verwarringen waarin die boosaardig grijnzende vrouw me 

bleef achtervolgen. Ik schrok verschillende malen wakker en 

knipte dan paniekerig het licht aan, als een bang kind. 



 

 
119 

   Tegen het ochtendgloren vond ik eindelijk een rustiger 

slaap die me door de ochtend hielp. Het was tegen twaalven 

voordat ik het hotel verliet. Ik reed langzaam, nerveus, 

gespannen, telkens beducht als ik in mijn 

achteruitkijkspiegel keek, uit angst dat gemene gezicht weer 

te zien. Ik had het gevoel dat ik ooit had in Amerikaanse 

motelkamers na het zien van Psycho. Die eindeloze sekonden 

nadat ik mijn haar ingezeept had en met gesloten ogen onder 

het lopende water stond, doof en blind, een hulpeloze prooi 

voor moordlustige handen die zich naar me uitstrekten. 

Terwijl ik voortreed, bleven de koude rillingen over mijn rug 

lopen en dwongen me in de achteruitkijkspiegel te kijken, al 

was het maar om mezelf gerust te stellen. En toen, net toen 

ik begon te geloven dat ik het ergste had gehad, gebeurde het 

weer. De rauwe gruwel van haar ogen in de spiegel, haar 

valse grijns als een travestie van een glimlach. Ditmaal 

draaide ik mijn hoofd niet om, sloot alleen mijn ogen een 

moment. Toen ik ze weer opende, was er nog steeds en 

ontblootte haar lippen in een bloeddorstige grimas. Ik 

huiverde, remde af en stopte aan de kant van de weg. Het 

spreekt vanzelf dat de achterbank weer leeg was. Ik zweette 

als een bokser. Ik kon wel janken. Hoe kon dit mij nu 

overkomen? Was ik niet, zoals Alandale zei, een van de 

saaiste, meest fantasieloze mannen ter wereld? Ik overwoog 

mijn auto achter te laten waar hij stond en met openbaar 
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vervoer naar het kasteel te gaan, maar verwierp het idee als 

kinderachtig. 

   Ik hervatte mijn rit. Na een kilometer of twee bereikte ik 

een wegwijzer waarop Schloss Furchtesheim stond. Gedwee 

sloeg ik de smalle zijweg in. Op de een of andere manier 

voelde het niet goed aan. Dus stopte ik om mijn wegenkaart 

te controleren. De weg stond er niet op. Ik reed achteruit 

terug om het bord nog eens te bekijken. En jawel: Schloss 

Furchtesheim. Geen vergissing. Dus ik weer verder. 

De weg was erg smal en in slechte staat. Dicht opeenstaande 

bomen verdrongen zich aan weerszijden, hun kruinen 

verstrengeld boven de weg, zodat ik door een groene 

schemerige tunnel reed. De regendruppels sloegen als kogels 

tegen de voorruit. Naarmate ik verder kwam, werd het 

wegdek steeds slechter, afbrokkelend in de bermen, 

doorzeefd met gaten in het midden. Er lagen vaak zulke grote 

takken dat ik moest uitstappen om ze opzij te trekken. Soms 

bereikte ik stukken die totaal ongeplaveid waren, niets meer 

dan een zandweg bezaaid met losse stenen. 

Het duurde niet lang voordat ik een lekke band kreeg. Dus 

moest ik eruit en in de ijskoude regen het wiel verwisselen. 

Ik was bijkans radeloos van ellende. Bovendien begon ik te 

vrezen dat ik het kasteel niet op tijd zou bereiken. Na het 

verwisselen van het wiel besloot ik terug te gaan. Nog een 

lekke band en ik zou volledig gestrand zijn. Het kostte me 
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meer dan een uur om de hele weg achteruit te rijden naar de 

hoofdweg. De middag was grotendeels voorbij toen ik die 

bereikte. Daar wachtte me een nieuwe schok. De wegwijzer 

was verdwenen. Ik werd bijna hysterisch bij die ontdekking. 

Wat was er in hemelsnaam allemaal aan de hand? Ik zocht 

elke millimeter van de berm af. Tevergeefs. Het bord bleef 

weg. Natuurlijk kon iemand het verwijderd hebben tijdens 

mijn zinloze rit op die zijweg, maar dat leek vergezocht. Het 

was waarschijnlijker dat ik weer een hallucinatie had gehad. 

Weer verder. Na een rustig uur bereikte ik de vallei van de 

rivier de Nette. Aan het uiteinde ervan moest het kasteel 

liggen. Zo'n vijftig kilometer. Een stief uurtje rijden. De regen 

kwam weer in sluiers omlaag. 

    Na zo'n kilometer of twintig zag ik een lifter staan. 

Normaal stop ik niet maar ditmaal leek het me geen slecht 

idee, om mijn zinnen te verzetten. Ik stopte. De lifter droeg 

een knal oranje regenpak met capuchon. Het bleek een 

meisje, tamelijk jong en mooi, met lichtblauwe ogen, blond 

haar in een dikke vlecht. Ze zei niet veel, glimlachte alleen 

maar en beantwoordde mijn vragen met losse woorden. Toch 

was ik blij met haar gezelschap. 

   Toen ik vroeg waar ze heen moest, haalde ze haar 

schouders op. 

   "Ik ga naar het kasteel," zei ik. 

   "Leuk," zei ze.  
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   Afgebluft door haar koppige zwijgzaamheid wijdde ik mijn 

aandacht weer aan de weg, wat maar goed was ook, want die 

begon zich met verraderlijke stijgingen en dalingen door 

scherpe bochten te slingeren. Hierdoor vergat ik bijna haar 

aanwezigheid tot een korte, scherpe klik me opzij deed 

kijken. Ik verstijfde. De blondine was veranderd in de 

wasbleke roodharige feeks, die grijnzend een knipmes op me 

richtte. Ik haalde gelijk uit met mijn rechterarm. Ze 

verdween op slag. Het volgende moment dook mijn auto 

voorover de weg af, dicht struikgewas in, kreunend en 

knarsend. De koplampen werden verbrijzeld, een band liep 

leeg, en botsend en stotend rolde de auto de helling af tot hij 

tot stilstand kwam tegen een massieve boom. Mijn gordel 

behoedde voor ernstig letsel, maar ik was uitzinnig van 

schrik. Ineengekrompen zat ik in mijn stoel, mijn gezicht in 

mijn handen, bibberend van angst. Ik weet niet hoe lang ik 

zo bleef zitten maar uiteindelijk kalmeerde ik toch. De motor 

was afgeslagen. Het was stil buiten de wissers, die nog 

steeds aanstonden, afgebroken, slechts twee kleine stompjes 

die zinloos heen en weer bewogen. Ik keek om me heen. 

Niemand. Ik zette het contact af. De wissers stopten. Wat 

losse regendruppels sloegen op het dak. Stoom ontsnapte 

sissend onder de verkreukelde motorkap. Het begon te 

schemeren. Ik keek op mijn horloge. Het glas was gebroken 

en hij stond stil op 7 uur n.m. Ik zou het kasteel nooit meer 
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op tijd bereiken. Het was zeker nog een kilometer of 20. Dat 

betekende minstens vier uur lopen en daartoe was ik niet 

meer in staat. Ik worstelde me de auto uit en stond een tijdje 

in de schemering. Terneergeslagen. Er lag een diepe 

schaduw over mijn gemoed. Zelfs als de verschijningen van 

die ellendige vrouw slechts hallucinaties waren, besefte ik 

dat hun oorsprong iets onvoorstelbaars moest zijn. Er waren 

duistere machten aan het werk. Rondom me stond het woud 

lawaaiig te druppelen in het dieper wordende duister. 

Windvlagen kwamen en gingen, schudden stortbuien uit de 

bomen. Ik kroop terug in de auto. Nog steeds benauwd dat 

mijn vrouwelijke fantoom zou terugkeren. Maar ze kwam 

niet. Vermoeidheid overmande me. Ik viel in slaap, 

verrassend ongemoeid. 

   Toen ik weer ontwaakte, was het stikdonker. Ik keek op 

mijn horloge. Zeven uur. Dit verwarde me even tot ik me 

herinnerde dat het ding kapot was. Er restte me slechts één 

mogelijkheid: lopen. Met een diepe zucht stapte ik weer uit. 

Ik pakte mijn lange, leren regenjas uit de kofferbak, trok 

hem aan en ging op pad, de natte, winderige nacht in. Ik liep 

als een automaat, gedachteloos voortmarcherend, op 

branderige voeten, moedeloos, te lamlendig voor overpeinzing 

of angst. Bliksem ritste de hemel open, donder rolde de vallei 

binnen als een lawine van rotsblokken, regenbuien 

doorweekten de aarde en de wind was een dolgeworden beest 
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dat in het woud losgelaten was. De vele bergstromen waren 

gezwollen met water en denderden luidruchtig lawaaiig door 

hun beddingen; hier en daar overspoelden ze de weg. Het 

enige wat me gaande hield was mijn bezorgdheid om 

Alandale. God alleen wist wat voor waanzin hij aan het 

uithalen was. 

   Na wat een hele nacht leek, maar ongeveer drie uur 

geweest moet zijn, begon de dag aan te breken. De zwarte 

hemel werd marineblauw. De bomen braken langzaam 

tevoorschijn uit het wijkende duister. Ik vatte moed. 

Ongeveer een half uur later sprong het slot in zicht, me 

verrassend door zijn plotse nabijheid en omvang. Misschien 

was het louter mijn overspannen gemoed, maar de eerste 

blik die ik erop wierp, bezorgde me een angstaanjagend 

voorgevoel.  

   Vaal en bleek contrasteerde het met de grijze schemering. 

Een adembenemend bouwsel. Hoger dan breed. Links een 

gigantische, ronde toren tientallen meters hoog, de bovenste 

verdieping een strook rechthoekig vakwerk, daarboven een 

kegelvormig leiendak gesierd met twee kleine torentjes. De 

ronde toren vormde een uitspringende hoek van een enorme 

blinde wand met daarboven een leistenen zadeldak, 

kennelijk de zijmuur van het hoofdgebouw. Een klein 

daktorentje, gelijk aan dat op de ronde toren, klampte zich 

wat verloren aan de rechterbovenhoek van de wand. Achter 
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het dak van het hoofdgebouw verrees nog een andere 

rechthoekige toren. De muren waren kennelijk ooit bedekt 

geweest met wit pleisterwerk maar dit was verkleurd tot een 

bleke, zeemleren kleur en her en der weggebrokkeld, met 

blootlegging van grillige bouwstenen. Een enorme plak 

weelderig, flessegroen klimop verbond toren en muur. 

   Ik strompelde verder en bereikte een modderig 

parkeerterrein en een bord met de mededeling dat het slot 

voor het publiek gesloten was tussen september en april. Ik 

keek wat verloren rond. De schemering was voorbij, de zon 

nog net niet op. Links van me gaapte het dal van de Nette, 

die zilverwit glansde tussen de bomen; aan de overkant 

golfden dichtbeboste heuvels geleidelijk omhoog, dampend 

van nevels. De regen was opgehouden, maar het gestage 

geklater van water dat uit de bomen droop vulde de lucht. 

De hemel klaarde zienderogen op en liet een smetteloos 

blauwe koepel achter. Er klonken gedempte vogelstemmen 

ver en nabij. Het hele landschap ademde een desolate 

schoonheid. 

   Ik baggerde door de modder in de richting van het slot. 

Een paar lage buitengebouwen sneden me de pas af, maar ik 

vond na enig zoeken een stenen poort met hek, dat openging. 

Toen ik onder de muren van het slot kwam, was de hoogte 

ervan duizelingwekkend. De grote toren bleek aan te sluiten 

op een iets lager gebouw dat zich naar achteren wegstrekte 
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met een tweede, slankere toren halverwege. Geen ingang te 

bekennen. Ik liep de muur langs en toen ik aan het einde de 

hoek omsloeg, bereikte ik eindelijk een grote houten poort, 

voorzien van een mandeurtje. Geen bel of zoiets. Ik 

probeerde het deurtje. Dat ging gelijk open. Ik stapte binnen 

en stond in een doorgang tussen de buitenmuur en een 

rotswand. De grond was geplaveid met grote ronde keien en 

afgezet met varens en onkruid en leidde tamelijk steil 

omhoog. Water kletterde aan alle kanten. Het was koud als 

in een koelcel.  

Ik klom de helling op en bereikte een gewelfde gang die 

abrupt naar links en omhoog leidde, naar een verrukkelijke 

binnenplaats, omringd door pittoreske kleine huisjes met 

rood-witte luiken en gevels in vakwerk. Het leek een 

middeleeuws marktpleintje. Het tafereel werd verder 

opgevrolijkt door massa's plantenbakken vol roodgloeiende 

geraniums. Terwijl ik bewonderend rondkeek, viel mijn blik 

op een ruïne in het verlengde van een hoofdgebouw. Een 

hoge, rechthoekige toren maakte er deel van uit, het dak half 

ingestort zodat de balken als een zwart geraamte tegen de 

blauwe lucht afstaken. Het herinnerde me gelijk aan de 

grimmige reden van mijn komst. Ik liep snel naar de ingang 

van het hoofdgebouw: een grote, met uitbundig houtsnijwerk 

versierde deur, in een monumentaal kozijn van lavasteen. 

Precies op dat moment ging de deur open en kwam een 
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oudere vrouw, gekleed in een tweedjas met rijbroek en 

jodhpurs, naar buiten. Ze was minstens vijftig maar zag er 

nog heel aantrekkelijk uit, met een strak figuur, voorname 

houding, de huid warm gebronsd, haar ogen wat vermoeid 

met hangende leden maar helder. Ze droeg haar grijsblonde 

haar losjes opgestoken, enkele lokken sluierend langs haar 

gezicht. Ik veronderstelde dat zij de gravin was. Ze maakte 

een opgewonden indruk.  

   "Polizei?" vroeg ze bits. 

   Ik vertelde haar wie ik was en haar strenge houding 

verwelkte tot smartelijke bezorgdheid. 

   "O mijnheer Landman, hebt u hem gezien? Gilbert bedoel 

ik." 

   "Nee, helaas niet." 

   "O, mijn God!" riep ze uit, met overslaande stem en wendde 

zich af. Mijn schok laat zich raden. Ik wist meteen dat 

Alandale iets vreselijks overkomen moest zijn. Dommig bleef 

ik staan staren naar de rug van de vrouw. Na enige 

sekonden draaide ze zich weer om. Er stonden tranen in 

haar ogen. 

   "Hij is verdwenen. Sinds gisteravond. Ik... eh...," ze 

kleurde. "Wel,... eh... ik ging naar zijn kamer om iets te 

vragen en hij was er niet. Ik wachtte een uur, twee. Hij kwam 

niet terug. We hebben het hele kasteel afgezocht van toren 

tot kerker. Hij is er niet. Ik heb de politie gebeld met het 
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verzoek mensen te sturen om het landgoed te doorzoeken. 

Maar misschien heeft u enig idee waar hij kan zijn?"  

   Ze staarde ingespannen naar mijn mond, alsof hij daaruit 

te voorschijn kon komen. Haar ogen waren prachtig, 

veelkleurig met lichte tinten blauw en groen en flinters goud. 

   Ik aarzelde. Ik wist niet of ik haar moest vertellen over 

Alandale's bezetenheid van Maria Theresia maar haar 

smekende blik overwon mijn schroom. 

   "Nou..eh... hij had het over het graf van een Barones Maria 

Theresia..." 

Haar gezicht werd asgrauw. 

   "Nee!" riep ze uit. "Dat zal toch niet. Hij heeft me beloofd..." 

Ze verborg haar gezicht in haar handen, begon te snikken, 

terwijl ik er verbijsterd bijstond. Wat kon ik zeggen of doen? 

Gelukkig herstelde ze zich snel en schudde haar hoofd 

driftig.  

   "We zullen gaan kijken," zei ze. "Kom." Zonder mijn reactie 

af te wachten marcheerde ze de gewelfde gang in. Ik volgde, 

strompelend, eigenlijk te moe om iets anders te doen. Toen 

we de buitenste poort doorgingen, verrees de zon juist als 

een schitterende diamant boven de oostelijke heuvelkam, het 

landschap badend in een koud, nat licht. De gravin ging me 

voor naar een begraafplaats achter het kasteel. Een woeste, 

weelderige plek, lang verwaarloosd, de schots en scheef 

hangende grafstenen overwoekerd met brandnetels en 
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varens, zwaar geparfumeerd met herfstgeuren.  

   De graftombe had de vorm van een monsterlijke lijkkist, 

zwart, ongeveer vier meter hoog en breed en paar keer zo 

lang. Hij was bedekt met klimop dat op sommige plekken 

rood verkleurd was, alsof een immense, bloedende draak 

eroverheen gekropen was. Een roestig smeedijzeren hek 

vormde de afsluiting van een nauwe doorgang die een 

volslagen duister binnenleidde. Zonder aarzeling trok de 

gravin het hek open en ging naar binnen. Uit een nis in de 

wand pakte ze een staaflantaarn, knipte die aan en liep 

verder om een andere deur te openen. Die klemde. Ze keek 

me vragend aan. Inmiddels had de lugubere sfeer van mijn 

omgeving me te pakken. Mijn hartslag werd traag en zwaar. 

Wat zouden we vinden? Had Gilberts waanzin hem tenslotte 

tot een wanhoopsdaad gedreven? 

   "Om godswil," zei de gravin ineens. "Help me dan toch. Sta 

daar niet als een wezenloze."  

   Ik kwam schoorvoetend naar voren en begon tegen de deur 

te duwen. Hij gaf na een korte inspanning mee. Erachter lag 

niets dan duisternis. Een spelonk. Mijn huid leek zich te 

spannen. Ik aarzelde om verder te gaan. Met een 

verachtelijke snuif passeerde de gravin me en bleef stokstijf 

staan. 

   "Wat is er?" vroeg ik, met bibberstem. 

   "Hij is hier geweest. Iemand althans," Ze hield de lamp 
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omhoog. In het zwakke licht zag ik een grote, stenen 

sarcofaag in het midden van de vloer; de deksteen was 

verwijderd en stond er schuin tegenaan. De gravin liep 

verder. Ik bleef een beetje achter, me verbazend over de 

moed van die dame. Terwijl ze de lamp omhoog hield, liep ze 

naar de lijkkist en keek erin. Ik kon haar gelaatsuitdrukking 

niet zien maar zag wel dat ze schrok. Ze kwam haastig terug, 

haar gezicht zwaar van mistroostigheid. 

   "Het lijk is weg," zei ze. 

   "Jezus! Wat nu?" 

   Ze wierp me een bittere blik. 

   "Erg behulpzaam bent u niet, is het wel?" 

   "Het spijt me," 

   "Ja, mij ook." Ze uitte een zucht. "Ik vrees dat we gewoon 

zullen moeten wachten tot de politie arriveert." 

   Langzaam, zonder te spreken, keerden we terug naar het 

kasteel. De heldere herfstzon had de bergkam verlaten en 

bestreek het landschap met vochtig geschitter.  

Bij het naderen van de poort, wendde de gravin zich naar me 

om. 

   "Weet u zeker dat u niets weet wat zou kunnen helpen. 

Heeft hij niets gezegd?"  

Ik doorzocht mijn geheugen. 

   "Hij sprak over de graftombe... en over een toren waar 

Maria vanaf gesprongen was." 
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   Haar gezicht lichtte op. 

   "De ruïnetoren! Maar natuurlijk. Daar hebben we niet 

gekeken." Ze zette een drafje in. Ik volgde. We kwamen bij de 

ruïne, een tierende woestenij van steen en plantengroei. Een 

paar duiven vlogen met klapperende vleugels omhoog toen 

we de schaduwrijke binnenplaats betraden. De toren leek 

zich dreigend boven ons te verheffen, alsof hij elk moment 

voorover kon storten. We gingen door een lege deuropening 

naar binnen. Stukken muur waren ingestort en door de 

openingen vielen stralen wit licht naar binnen. De hal was 

uitgebrand. Het houten plafond zwart en verkoold. Tegen een 

zijwand hingen alleen nog wat resten van een ingestorte 

wenteltrap. De gravin keek gejaagd rond. Geen spoor van 

Alandale. Ze liet haar hoofd hangen en begon terug te 

slenteren. toen ik plotseling iets hoorde. Muziek. 

   "Luister!" siste ik. 

   Ze stopte. 

   Vaag, omlaag zwevend als sneeuw, werden vreemde, 

klassieke tonen hoorbaar. 

Ze deden me denken aan de slepende melodieën van John 

Dowland. 

We keken allebei omhoog naar het plafond. Er was slechts 

één opening, waar eens de trap heen geleid had. De gravin 

veerde rechtop.  

   "Kom, snel. We moeten een ladder vinden. Misschien zijn 
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we nog niet te laat."  

   We renden om het hardst naar het hoofdgebouw. De gravin 

trommelde wat personeelsleden bijeen en nadat touwen en 

ladders gehaald waren, keerden we terug naar de toren. 

Daar leek de muziek luider geworden. Tonen van luit en 

viola, contrapunt.  

   Even later hadden een knecht en ik een gammel bouwsel 

opgericht dat sidderde onder ons gewicht maar voldoende 

was om de gravin en mij op de bovenverdieping te krijgen. Er 

lag een touwladder. De gravin rende naar de volgende 

wenteltrap, hier nog intact, en besprong die als een jong 

meisje. Ik had moeite haar bij te houden. Na een uitputtende 

klim bereikten we de bovenste verdieping. Het gebinte 

vormde een traliewerk tegen de blauwe lucht. Dit deel van 

het gebouw was ook verwoest, met uitzondering van een 

enkel vertrek, afgesloten door een zware, eikehouten deur. 

Erachter klonk de muziek. De gravin wierp zich tegen het 

houtwerk, trommelend met haar vuisten. 

   "Gilbert, lieveling," kreet ze. "Gilbert, kom eruit. Ik smeek 

het je." 

   Er kwam geen reactie. Na een tijdje wendde ze zich 

kermend af. 

   Ik liep erheen, zakte door mijn knieën en gluurde door het 

sleutelgat. Mijn hart sloeg over. Inderdaad, daar was hij, 

Gilbert Alandale, mijn vriend, en hij niet alleen. Hij danste 
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met een vrouwelijke gedaante die de jurk droeg die ik me 

herinnerde van de prentbriefkaart. Ik keek haar op de rug en 

haar loshangende, kroezige haar had de onmiskenbare 

kastanjekleur van Maria Theresia. Het gezicht van Alandale 

was afgemat en dodelijk bleek, maar vertrokken in een 

extatische grijns. Ook ik begon met mijn vuisten op de deur 

te trommelen, schreeuwend zo hard als ik kon. Tevergeefs. 

Alandale gaf niet het minste blijk dat hij me hoorde. 

Ofschoon hij in geen direct gevaar leek, was er iets in de 

bizarre scene dat me bijna verstikte van angst. Misschien 

omdat ik niet kon begrijpen wat ik zag. Had hij werkelijk die 

angstaanjagende vrouw uit de dood gewekt? Of voerde hij 

deze dance macabre uit met een aangekleed lijk? Ik ging 

door met bonken en schreeuwen, met hetzelfde resultaat. 

Ziek van frustratie staarde ik door het sleutelgat. De muziek 

stopte. Alandale zette de vrouw voorzichtig in een stoel, waar 

ze roerloos bleef zitten, nog steeds met haar rug naar mij toe. 

Hij verdween uit mijn gezichtsveld. De vrouw bewoog niet, 

wat me de overtuiging gaf dat ze werkelijk levenloos was. Ik 

huiverde. De muziek begon weer. Dezelfde onwezenlijke, 

melancholieke deun. Alandale kwam terug. Ik keek neer op 

de vrouw met een dweperige glimlach. Toen, onder mijn 

ontstelde blik, kwam de vrouw overeind, houterig als een pop 

maar uit eigen beweging. De uitdrukking op het gezicht van 

Alandale veranderde op slag. Zijn extase verdween. Angst 
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kwam ervoor in de plaats. De vrouw bewoog op hem af. Hij 

week terug. Ze verdwenen uit zicht. Boven de muziek uit 

hoorde ik hem roepen. 

   "Wat nu, mijn lief? Waarom kijk je zo? Wat bezielt je?" 

   Toen volgde zijn kreet. Die weergalmt nog steeds in mijn 

oren tijdens slapeloze nachten. Een uitzinnige, 

stembandverscheurende brul, gevolgd door geluiden van 

afbraak en een plotselinge, volslagen stilte. 

   De gravin werd hysterisch. Ze wierp zich tegen de deur en 

begon met haar nagels aan het hout te krabben. Ik keek 

rond of ik iets kon vinden om de deur te forceren. Tussen het 

puin ontdekte ik een ijzeren staaf. Mijn zorg om Alandale gaf 

me de kracht die ik nodig had. Ik brak de deur open. De 

gravin holde naar binnen. Ik op haar hielen. Gruwel wachtte 

ons. Alandale was weg. De luiken van een venster stonden 

wijdopen. Over het kozijn, half binnen, half buiten, hing de 

vrouw. De gravin ging erheen, boog zich over haar heen, 

slaakte een gesmoorde kreet en deinsde terug, handen voor 

haar gezicht. 

   "Wat? Wat?" gilde ik. 

   Ze kon niet praten. Haar ogen waren poelen van afgrijzen. 

Ik liep naar het raam, plaatste mijn handen op de schouders 

van de vrouw en trok haar terug. Mijn maag keerde zich om 

toen mijn vingers de leegte voelde in de dikke stof van haar 

gewaad. Ik liet gelijk weer los en sprong als gestoken terug. 
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Het lichaam zakte de kamer in, klapte achterover en een 

witte, glimmende doodskop maakte zich los van de romp en 

rolde bonkend weg over de vloer, de rode pruik meesleurend 

als een onwillig pelsdier. 

Ik viel flauw. Tot mijn schaamte, maar de inspanningen van 

de nacht en de lugubere wending van de zaak waren me 

gewoon te veel geworden. Toen ik weer bijkwam, lag ik op 

een stretcher op de binnenplaats van het kasteel. Ik bleef 

alleen maar zo lang als nodig was om een paar vragen van de 

politie te beantwoorden. 

 

Verklaringen? Ik weet er geen die bevredigen. Misschien had 

ik me de beweging van het lijk verbeeld. Misschien speelde 

Alandale alleen maar met het skelet zoals sommige mannen 

spelen met opblaaspoppen, maar het feit blijft dat op de een 

of andere manier dat skelet ervoor zorgde dat hij uit de toren 

viel, zijn dood tegemoet, op precies dezelfde manier als Maria 

Theresia driehonderdenzesenveertig jaar tevoren. 
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Zomervakantie met vrouw en kinderen was voor Harry 

Willemse altijd al een opgave, maar als alles tegen zat, zoals 

vandaag, dan werd het een marteling. 
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   Ze hadden zich voorgenomen vroeg op te staan maar 

versliepen zich. De auto wou eerst niet starten en toen die 

het eindelijk deed, kregen ze een lekke band voordat ze de 

straat uit waren en, god betere het, nog eentje voordat ze 

twintig kilometer verder waren. Lunch had hen alle vier 

misselijk gemaakt. Na een vroege belofte van warmte en 

zonneschijn had een dik wolkengordijn de hemel 

dichtgetrokken en doorweekten slagregens de rest van de 

dag met nukkige tussenpozen.  

   Om te beginnen hadden we nooit naar dat stomme 

pretpark moeten gaan, dacht Harry, terwijl hij nors door de 

natte voorruit staarde naar de slinger roerloze achterlichten 

die zich voor hem uitstrekte in de schemering. 

Kleinlekkerland. Bah. Het had meer geleken op een open 

inrichting waar de verpleegden uitzinnig probeerden onder 

dak te komen. Overal rijen, alsmaar wachten om iets te eten 

of drinken te krijgen. Een gedrang van jewelste natuurlijk, 

en een onvermoeibaar koor van jengelende en jankende 

kinderen. De gedachte dat hij de middag had kunnen 

doorbrengen in een comfortable leunstoel en een sappige film 

op de video was schier ondraaglijk. Wee mij, dacht hij, ik ben 

nat, ik ben koud, ik verhonger en verdorst, mijn voeten doen 

pijn, ik heb een bitter gemoed en nu zitten we nog vast in 

deze verdomde file ook. 

   "In hemelsnaam, Harry, blijven we hier voorgoed staan, of 
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hoe zit het?" bitste zijn vrouw plotseling, hem opschrikkend.  

   Hij voelde zijn woede opkomen.  

   "Ik weet het niet, schat," zei hij met gespeeld geduld, "Ik 

heb deze file niet georganiseerd, weet je." 

   "Nee, maar je hebt wel deze route uitgekozen." 

Hij draaide zich langzaam om, zijn beheersing volledig intact, 

zoals hij geleerd had na die gedenkwaardige avond in het 

huis van haar vader, toen hij besefte dat hij in staat was tot 

bloedig geweld als hij die beheersing ooit helemaal verloor. 

   Ze zat zwaarlijvig op de achterbank, met Annabel, hun 

dochter, in diepe slaap naast haar. In het donker kon hij 

alleen de vage contouren onderscheiden van het brede, 

hoekige gezicht van zijn vrouw, haar donkere oogkassen en 

strakke lippen. Haar deodorant begon te falen en de 

olieachtige geur van haar grote lichaam drong zich op. Ooit 

had hij van die geur gehouden. 

   "Margrietje," zei hij zacht. "Alsjeblieft. Het is een dag vol 

beproeving .he geweest. We hebben allemaal onze portie wel 

gehad. Laten we het niet op elkaar afreageren." 

   "Nou, het was toch jouw idee, of niet soms?" 

   "Ja schat. Het was mijn idee. Het spijt me dat mijn 

helderziendheid me even in de steek heeft gelaten." 

   "Ha! ha! ha! Wat zijn we weer leuk." 

   Hij wendde zijn blik weer naar de weg, even pauzerend om 

te knipogen naar zijn negenjarige zoon, Bart, die naast hem 
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zat en lodderig rondkeek.  

   "We hadden sowieso nooit met de auto moeten gaan," zei 

Margriet. 

   Harry onderdrukte een zucht. Het was moeilijk 

voorstelbaar dat de agressieve vleesmassa op de achterbank 

ooit Miss Brabant geweest was, even lief als ze mooi was. 

Maar misschien was het voor haar even onvoorstelbaar dat 

haar vlezige, lusteloze kantoorchef ooit een knappe en 

atletische sportman geweest was, werper voor het 

Nederlands honkbalteam met kansen om in Amerika een vet 

contract te sluiten. Als rijkeluisdochter had Margriet 

verwacht een rijkeluisvrouw te worden, wat ook gebeurd zou 

zijn als Harry alleen maar de tirannie van haar vader stijlvol 

had kunnen slikken. Dan had hij het nog ver geschopt in de 

bank van paps. Maar Harry was allesbehalve stijlvol geweest. 

Gevangen tussen zijn eigen trots en de verlokking van 

soepele rijkdom, was hij er alleen maar in geslaagd een 

onrustige wapenstilstand te handhaven, waardoor hij 

onderaan de loonlijst van de oude heer gebleven was. 

   Het duurde nog een vol uur voordat de file eindelijk oploste 

en ze konden doorrijden naar het hotel. Dat bleek vol. 

   Inmiddels was Harry te moedeloos geworden om zich 

kwaad te maken. De receptionist adviseerde hen Katwijk te 

proberen.  

   Onderweg zagen ze een groot bord dat op een hotel duidde. 
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Zonder aarzeling sloeg Harry af. Na een lange rit door een 

stikdonker duinlandschap, zagen ze eindelijk een bleke 

neonbak met een P in de verte opdoemen. Harry gaf nog wat 

gas.    Eindelijk. 

   De parkeergarage was opvallend groot en modern. Er was 

een pusgele kaartjesautomaat, die een zwart-blauwe 

slagboom omhoog deed zwiepen toen Harry zijn kaartje nam. 

Met een zucht van opluchting stuurde hij de auto de 

uitgestrekte, lage ruimte in. De verlichting was karig, 

strooide zwakke glimpen over de dicht opeengepakte 

automobielen. Op de begane grond was geen plaats vrij, dus 

volgde Harry de pijlen naar de eerste verdieping, verbaasd 

over de omvang van het gebouw. Zijn verbazing groeide toen 

ook de eerste verdieping stampvol was. Hij reed weer omlaag. 

Er was ook een kelderverdieping, maar hier was het dezelfde 

elllende. Geen enkele lege plek.  

   Harry vloekte. Wat was hier aan de hand? Hadden de 

volkeren der aarde zich hier vergaard, of hoe zat het? 

   "Waarom parkeer je die rotauto niet?" bitste Margriet. "Er 

moet toch zeker ergens een plaatsje zijn?" 

   Harry knarsetandde, stopte de auto en zette het contact af. 

Hij had er genoeg van. Hij bleef hier gewoon zitten wachten 

op een wonder. Hij liet zich niet tot waanzin drijven. Hij nam 

een sigaret uit het handschoenenkastje en stak die op. 

Achter hem kwam Margriet in beweging. Hij voelde hoe haar 
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haren langs zijn wang streken toen ze naar voren leunde om 

door de voorruit naar buiten te kijken. Een bittere 

zweetvleug vulde zijn neusgaten. 

   "Waarom staan we hier?" snerpte haar stem vlak naast zijn 

oor. "In jezusnaam, Harry, doe iets. Laten we weggaan en 

een ander hotel zoeken." 

   Harry glimlachte. 

   "Nee," zei hij. "Ik heb er genoeg van. Er hangt een soort 

vloek over deze hele dag en ik doe niet meer mee. Vroeg of 

laat gaat er iemand weg en dan heb ik een parkeerplek. Het 

heeft geen zin rondjes te blijven rijden tot we geen benzine 

meer hebben. 

   Margriet zakte weer terug op de achterbank. 

   "Wat een vakantie," zei ze. "Ik zal nooit begrijpen waarom 

jij zo nodig het aanbod van daddy moest afslaan om op het 

landgoed te logeren." 

   Harry nam niet de moeite te reageren. 

   Nadat er enkele minuten in stilte voorbijgegaan waren, 

verrees Margriet opnieuw. 

   "HARRY! Komt er nog wat van? Doe dan toch iets, 

lummel." 

   "Zoals?" 

   "Zoals het vinden van een parkeerplaats, zak die je d'r 

bent," 

   Op hetzelfde moment zag Harry een man tussen de auto's 
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verschijnen. Een kleine dikkerd. Hij droeg een donkerblauwe 

schipperstrui en een officierspet. Harry gaf een klap op zijn 

klaxon. De man maakte een sprongetje van schrik en kwam 

op hen af. Hij had een jolig, rood gezicht en een witte 

ringbaard die veel weghad van een sliert watten. Sinterklaas 

buiten het seizoen. 

   Harry draaide het raam omlaag. 

   "Goedenavond. Werkt u hier?" 

   "Nou en of," zei de man, met een brede grijns. "U zoekt 

natuurlijk een parkeerplaats, niet?" 

   "Zeker," zei Harry. 

   "Komt u uit Rotterdam?" vroeg de man, met een 

hoofdbeweging naar het kleine Feyenoordtenue dat als 

mascotte aan de binnenspiegel bungelde. 

   "Ja," zei Harry, niet in de stemming voor kletspraat. 

   "Mooie stad, maar te druk naar mijn zin. Op 

familiebezoek?" 

   "Nee, op doorreis. Kunnen we hier ergens parkeren?" 

   "Nou en of, volg me maar." Hij draaide zich om en maakte 

een uitnodigend gebaar. 

   Harry startte de auto en liet hem langzaam achter de 

parkeerwachter aanrollen.    De man leidde hen tussen de 

lange rijen auto's tot ze nog een afrit bereikten, maar deze 

was voorzien van een bord "Privé. Geen toegang" en 

afgesloten met een roestige ketting. De man maakte de 
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ketting los en gebaarde theatraal dat ze omlaag konden. 

   Harry wees op het bord, maar de man wuifde zijn bezwaar 

weg. Nou ja, dacht Harry, hij zal wel weten wat hij doet, en 

reed de gang in. De helling was een stuk steiler dan de 

andere, de ronding scherper. Hoewel zijn auto in de eerste 

versnelling stond, moest Harry zijn voet op de rem houden 

om te voorkomen dat hij te snel ging. Hij had verwacht dat 

een nieuwe hal zou opdoemen na de eerste wenteling, maar 

de helling bleef omlaag cirkelen. Na twee verdere 

omwentelingen werd de gang pikdonker. Harry zette zijn 

lichten aan, verbijsterd door de lengte van deze afrit. 

   "Goh, paps, het is hier griezelig," zei Bram. 

   Harry grinnikte. 

   "Ja, laten we maar hopen dat er geen spoken zijn," zei hij. 

   "Als ze d'r wel zijn, dan knal ik ze overhoop met mijn 

pistool," zei Bram strijdlustig, terwijl hij een plastic 

revolvertje rondzwaaide. 

   "Zo ken ik je weer," zei Harry. Hij wilde nog iets zeggen, 

maar zijn aandacht werd getrokken door een plotse 

kleurverandering van de gang. Vlak voor hen ging het 

dofgrijze beton over in een bleekgroene kleur, die de vloer, 

muren en zoldering bestreek, maar met een vreemde 

schuinte, in een horizontaal vlak. Verwonderd drukte Harry 

het rempedaal verder in, net op het moment dat hij de grens 

van grijs en groen passeerde en het volgende moment verloor 
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hij de macht over het stuur.  

   "Hou je vast," riep hij. 

   De vloer leek beijzeld. De auto gleed naar de linkerwand en 

ramde die met een deerlijk geknars van deukend metaal. 

Margriet gilde. Annabel begon te huilen. Harry rukte verwoed 

aan het stuur. Zinloos. De auto bleef glijden, steeds sneller, 

knalde weer tegen de wand, stuiterde terug, draaide 

zijwaarts, waarbij hij een achterlicht versplinterde tegen de 

andere wand, voordat hij rechttrok en verder omlaag 

glibberde. Harry onderdrukte de neiging om zijn ogen de 

sluiten. De auto dreunde nog eenmaal tegen de linkerwand 

en schoot plotseling recht vooruit, een grote vlakke ruimte 

binnen, waar hij langzaam tot staan gleed. 

   Harry nam een paar diepe ademtochten. Dit was een dag 

die hij niet snel zou vergeten. Achterin hoorde hij hoe 

Margriet hun dochter zachtjes troostte. Bram zat met 

opeengeperste lippen, handen geklemd aan de rand van het 

dashbord en keek ingespannen rond door de vreemde hal 

waarin het enige licht uit de koplampen van hun auto kwam. 

   Het was duidelijk weer een parkeerhal, maar dat was de 

enige overeenkomst. Om te beginnen was hij groen, niet het 

heldere mosgroen van de afrit, maar donker flessegroen, met 

een natte glans. Er stonden ongeveer twintig andere auto's, 

stuk voor stuk in vreemde standen, als speelgoed 

weggeworpen door een verveelde reus. Twee ervan lagen 
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ondersteboven. Allemaal waren ze zwaar gehavend, sommige 

aangevreten door roest, sommige ook bedekt met groene verf. 

Harry staarde suf voor zich uit. Wat was dit voor een oord? 

   Hij opende het portier en werd meteen overmand door een 

dompige, onwelriekende lucht van verrotting die hem het 

portier haastig deed sluiten. 

   "Here god," mompelde hij, overweldigd door de bizarheid 

van hun situatie, "Zijn we soms in de onderwereld beland, of 

zo?" 

   "Wat is de onderwereld, pap?" vroeg Bram. 

   "Laat maar zitten, jongen. Het komt wel goed, "zei hij, een 

nieuwe sigaret opstekend, met bevende hand. 

   Margriet had Annabel gekalmeerd en leunde voorover. 

   "Waar zijn we in hemelsnaam terechtgekomen?" 

   "In een of andere rare ondergrondse parkeergarage. Verder 

weet ik het ook niet." 

   "Je hebt ons weer mooi in de nesten gewerkt, Harry," zei 

Margriet. "Ik hoop dat je tevreden bent. Jezus! Dit is 

absoluut de laatste keer dat ik met de auto op vakantie ga." 

   "We hebben geen geld om anders te gaan." 

   "En hoe komt dat dan wel?"  

   Harry haalde zijn schouders op. Daar ging hij niet op in. 

Hij voelde zich slecht op zijn gemak. Deze plek was absurd. 

Waarom had die halve gare hen hierheen geloodst? 

   "Geef mijn jack eens aan, Margriet. Ik ga even rondkijken. 
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Jullie blijven in de auto. Begrepen? Je weet nooit." 

   Hij worstelde zich in zijn jack en opende het portier. 

Opnieuw was de gore stank overweldigend. Hij stapte naar 

buiten, gleed meteen uit en smakte zwaar op zijn billen. In 

de auto weerklonk het sarkastisch gegiechel van Margriet.  

   IJskoude nattigheid drong door zijn broek heen. Toen zijn 

handen steun zochten verdwenen ze bijna volledig in 

glibberige, slijmerige smurrie. Het voelde aan als de bodem 

van een vijver. 

   Heel behoedzaam kwam Harry overeind, zich 

vastklemmend aan het portier terwijl zijn voeten onder hem 

vandaan bleven glijden. Toen hij eindelijk overeind stond, 

keek hij om zich heen. Achter de auto was alles in zwart 

gedompeld. Aan de voorkant wierpen de koplampen een 

lugubere gloed door het lage, uitgestrekte gewelf. Harry 

besloot eerst maar eens een blik te werpen op de andere 

auto's.  

Glijdend en glibberend, met vallen en opstaan, begaf Harry 

zich op weg. Het kostte hem minuten om het twintigtal 

meters af te leggen naar de gedeukte Mercedes die het 

dichtst bij was. Er zat niemand in. Harry keek opnieuw rond. 

   In het gewelf heerste een diepe stilte, alleen onderbroken 

door het zachte lekken van water hier en daar. Achter hem 

gloeiden de felle koplampen van zijn eigen auto. De 

lichtbundels streken langs de obscure silhouetten van de 
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auto's die links en rechts van hem in de ruimte verspreid 

stonden. Alles gehuld in dompig, somber groen. Hij knielde 

en bestudeerde de vloer. Algen en wieren. Daaruit bestond 

het groene goedje. Inderdaad als de bodem van een vijver, of 

liever.....de bodem van de zee. Dat kon klopppen. Ze waren 

vlak bij de zee. Maar dan......zijn hart miste een slag......dan 

moest dit gewelf onder de zeespiegel liggen. De algen en 

wieren waren het bewijs dat het regelmatig onder water 

stond. Bij elke vloed, waarschijnlijk...... Hij wierp een snelle 

blik op het plafond. Ook begroeid. Dus er kon geen twijfel 

bestaan dat deze hele ruimte onder water zou komen te 

staan. Nu begon hij zich zeer slecht op zijn gemak te voelen. 

Dit was geen gezonde plaats. Hij tastte naar zijn sigaretten. 

Hij had ze niet bij zich. Ze lagen nog in de auto. Hij wreef 

zenuwachtig in zijn handen, terwijl hij zijn blik vestigde op 

de kleine Volkswagen voor hem. Langzaam begon hij erheen 

te schuifelen, intussen al wat gewend aan de gladheid. Toen 

hij naderbij kwam, meende hij even iemand in de auto te 

zien, maar kon zich dat niet voorstellen. Met een laatste 

struikeling gleed hij tegen het portier aan en tuurde door de 

smerige ruit naar binnen, recht in een wit en opgezwollen 

gezicht dat hem met een levenloze grijns aanstaarde. 

Ontsteld deinsde hij terug. Dit was afschuwelijk. De persoon 

in de auto was verdronken. Maar waarom had hij niet 

geprobeerd naar buiten te komen? Misschien was hij 



 

 
149 

bewusteloos geweest. Ja, natuurlijk. Dat moest het zijn. 

Toch voelde Harry het eerste knagen van rauwe angst in zijn 

hartstreek.  

   Een plots geloei deed hem zo snel ronddraaien dat hij zijn 

evenwicht verloor en plat op zijn rug smakte. Terwijl hij 

paniekerig probeerde overeind te komen, besefte hij dat het 

de claxon van zijn eigen auto was geweest. Het gezin werd 

ongedurig. Maar hij was te geschokt om ergernis te voelen. 

Hij ging snel terug. 

   Margriet zat recht overeind en staarde hem met een 

mengeling van ergernis en verwachting aan. 

   "En? Wat loop je nou allemaal rond te scharrelen? Zorg 

liever dat we hieruit komen."  

   "Dat ben ik ook van plan," zei hij, neerploffend in zijn stoel, 

terwijl hij met bevende handen naar zijn sigaretten graaide.  

   "Wat is er, paps, waarom bibber je?" vroeg Bram. 

   "Laat me maar even, jochie. We hebben een probleem. Dus 

moeten we rustig blijven." Hij pakte een sigaret en stak die 

aan, diep inhalerend, waardoor hij meteen een stuk 

bedaarde.  

   "Goed," zei hij, verbaasd over zijn eigen kalmte. "Het zit zo. 

We zijn in een kelder die zo te zien bij elke vloed onderloopt. 

Ik neem aan dat dit bedoeld was als de vierde verdieping van 

de parkeergarage, maar onbruikbaar vanwege de zee. 

Waarom die vent boven ons hierheen gestuurd heeft, gaat 



 

 
150 

mijn verstand te boven. Misschien is hij een gek. Misschien 

vindt hij het leuk grappen uit te halen. We hoeven niet te 

denken dat we die helling weer opkomen. Die is te glad. Maar 

als dit inderdaad een onderdeel van de parkeergarage is, dan 

moeten er ergens trappen zijn. Dus hoeven we die alleen 

maar te vinden en zijn wij eruit." 

   Het klonk eenvoudig genoeg. Waarom geloofde hij het dan 

zelf niet? 

   "Maar wat als de vloed opkomt?" vroeg Margriet. En voor 

de eerste keer in jaren ontbrak het vlijmscherpe randje van 

sarkasme aan haar stem. Dat ontroerde Harry meer dan hij 

verwacht zou hebben. 

   "Dat duurt nog wel even, denk ik," zei hij, op sussende 

toon. "Het oppervlak is nog drijfnat. Dus is het net eb 

geworden en moeten we meer dan genoeg tijd hebben."  

   Hij keek naar zijn vrouw en kinderen, wonderlijk 

vertederd. De grote angstogen in het gezicht van Margriet 

maakten haar bijna weer jong. Annabel onthield zich bij hoge 

uitzondering van jengelen en jammeren. Ze leek genadiglijk 

niet in staat de situatie te begrijpen. Bram hield zich kranig. 

Wat hield hij toch van dat joch. Harry klemde zijn kiezen op 

elkaar. 

   "Kom op, mensen," zei hij luchtig. "Laten we even wat 

spullen uit de achterbak pakken. We zullen droge kleren 

nodig hebben, lantaarns." 
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   "Je geweer, paps!" zei Bram. 

   Harry grijnsde. 

   "Als we die meegenomen hadden, zoon." 

   Ze klommen uit de auto en pakten het benodigde. 

   Bram ging helemaal op in het gebeuren. 

   "Spannend, he, pap?" zei hij. "Dit is echt een avontuur. 

Wat zullen de jongens in de straat opkijken als ik ze dit 

vertel." 

   Harry grijnsde zuur. Hij hoopte dat ze het überhaupt 

konden navertellen, maar het was maar goed dat Bram het 

zo opnam. Er kon nog tijd genoeg zijn voor wanhoop. 

   "Die zullen machtig jaloers zijn," zei hij. 

   "Reken maar," 

   "Okee. We doen het als volgt. We verdelen ons in twee 

groepen en bekijken eerst de muren die verlicht worden door 

de auto, naar elkaar toewerkend. Als we niets vinden, draai 

ik de auto om en kunnen we de rest proberen. Wees 

voorzichtig. Als je voelt dat je uitglijdt, moet je je gewoon 

laten vallen. Probeer je val niet te breken door je armen uit te 

steken. Dat is de manier om ze te breken. En bovenal: kom 

niet in de buurt van de andere auto's" 

   "Waarom niet, pap?" vroeg Bram. 

   "Omdat ik het zeg. Vort nu. Jij gaat samen met je moeder. 

Ik neem Annabel. Hier Bram, hang deze lantaarn aan je 

riem, maar gebruik hem alleen als het moet." 
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   Ze gingen uit elkaar. 

   Met het handje van zijn dochter in de zijne, voelde Harry 

een vreemde mengeling van trots en droefheid. Het was 

bizar. Tien jaar lang had hij het leven geleid van de passieve, 

onderdrukte echtgenoot. Nu was hij plotseling het onbetwiste 

opperhoofd van zijn kleine stam. Hij had niet beseft dat zijn 

gezin nog zoveel voor hem kon betekenen. 

   "Ik ben bang, pappie," zei Annabel, met een klein huilerig 

stemmetje. 

   "Niet doen, schatje. We zijn alleen maar een beetje 

verdwaald. Dat duurt niet lang. Ik haal je hier wel uit." 

   "Dat weet ik ook wel, pappie," snikte ze "maar ik ben toch 

bang." 

   Hij beet op zijn onderlip van ontroering, blij dat hij afgeleid 

werd door de zijmuuur die voor hen opdoemde. 

   "Daar zijn we al. Nu moet jij me helpen. Je moet goed 

kijken of je ergens een deur ziet." 

   "Mag ik de lamp vasthouden, pappie?" 

   "Natuurlijk mag je dat. Maar laat hem niet vallen." 

   Hij legde de lantaarn in haar wachtende handjes en ze liet 

hem prompt vallen. Harry onderdrukte een verwensing 

terwijl hij op zijn knieen ging om het ding te  

pakken. Gelukkig was hij nog heel. 

   "Is hij soms te zwaar voor je?" vroeg hij. 

   "Nee hoor, alleen maar glad." 
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   "Okee. Probeer het dan nog eens. Maar goed vasthouden 

nu." 

   Ze begonnen langzaam door het schemerduister te lopen, 

terwijl Annabel een beverige lichtstraal over de wand liet 

dansen. Harry wierp een blik op het spookachtig tafreel 

achter hen. Hun auto stond afgetekend als een enorme 

mestkever tegen de iets lichtere achterwand. De koplampen 

bestreken de ruimte ervoor, als een zoeklicht waarin de 

andere, verkreukelde auto's scherp afgetekend stonden 

tussen de pilaren die lange zwarte schaduwen wierpen. 

Harry kon zijn vrouw en zoon niet zien, maar hun stemmen 

klonken nu en dan op, luid en toch onverstaanbaar in het 

galmende gewelf. 

   Telkens als ze in de buurt van een auto kwamen, leidde 

Harry de aandacht van Annabel ervan af, want hij ontwaarde 

nog meer gedaanten achter de ruiten. Dat beloofde weinig 

goeds voor hun zoektocht. Die mensen moesten toch zeker 

ook geprobeerd hebben naar buiten te komen. Kennelijk 

tevergeefs. Hij probeerde daaraan niet teveel te denken. 

   Na een tocht die zonder einde leek, kwam de bevrijdende 

kreet van de andere kant van het gewelf.  

   "Hebbes, pap!" schreeuwde Bram. 

   Zo snel als hij kon glibberde Harry de vloer over, Annabel 

meesleurend, opgetogen bij de gedachte dat ze hier met 

enkele minuten uit konden zijn. 
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   Zijn hoop kelderde zodra hij de deur zag. Die was van ijzer. 

De klink afgebroken, de scharnieren vervormd tot klompen 

roest. Dat ding kreeg je zonder breekijzer niet open. 

Gewoonlijk had hij er een in de kofferbak, maar hij wist 

zeker dat hij hem eruit gehaald had om ruimte voor hun 

bagage te maken. 

   "Verdomme nog aan toe," mompelde hij, binnensmonds. 

   "Onbegonnen werk, zeker?" zei Margriet, zachtjes. 

   Ze zag er volkomen verslagen uit. Weg was het dunne 

schamperlachje dat haar altijd zo'n cynische uitdrukking gaf. 

De angst had haar gelaatstrekken verzacht. Haar gebloemde 

jurk was nat en besmeurd van de vele valpartijen en kleefde 

aan haar lichaam. Ze zag er nog steeds imponerend uit en 

deed hem ineens denken aan Sophia Loren in een of andere 

strandfilm. Statuesk. Misschien hadden ze allebei beter hun 

best moeten doen om het vuur brandend te houden. Als zij 

die twintig overtollige kilo's nou maar eens kwijtraakte. Maar 

ja, zij kon hetzelfde zeggen van zijn bierbuik. 

   "Paps!" riep Bram plotseling. "Ik heb een idee! We hebben 

de dinghy toch meegebracht, of niet?" 

   "Zeker." 

   "Nou, dat is het! Als het water komt, gaan we gewoon in de 

dinghy zitten en drijven we omhoog door de gang." 

   Harry keek verbluft naar het stralende gezicht van zijn 

zoon. De knul had gelijk. Het water zou hier binnen zeker 
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niet woest zijn. Het zou gewoon stijgen. Een enorme 

opluchting ging door hem heen. Hij lachte luid. 

   "Natuurlijk!" riep hij uit. "Donderse jongen! Je bent een 

genie. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Vooruit. We 

beginnen gelijk." 

   "Zouden we niet eerst proberen een andere uitgang te 

vinden?" vroeg Margriet. 

   Hij stopte. Misschien wel. 

   "Nee, het is te riskant. We lopen de hele tijd het risico dat 

we iets breken. Laten we het ons nu maar gerieflijk maken 

en wachten op het water." 

   Ze keerden terug naar de auto, verwisselden hun kleren en 

gingen weer in de cabine zitten, waarbij ze overdreven 

opgewekt probeerden te doen.  

   Na een tijdje veerde Annabel verschrikt overeind. 

   "Oh, kijk eens," riep ze uit. "Er is daar een eng lichtje." 

   Ze keken allemaal in de aangewezen richting. 

   Er was inderdaad een licht verschenen in een verre hoek 

van het gewelf, buiten het bereik van de koplampen. Een 

bleke groenige druppel die heen en weer leek te zweven. 

   Harry haalde diep adem. Wat nou weer? Kon het zijn dat 

iemand hen was komen zoeken? Onwaarschijnlijk. 

Bovendien zouden die niet zo'n raar klein lichtje gebruiken. 

Het zag er werkelijk griezelig uit. 

   "Jezus, Harry, wat kan dat zijn?" fluisterde Margriet. 
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   "Niets bijzonders. Misschien is het gewoon een stuk 

forforiserend materiaal. Ik zal wel gaan kijken."  

   "Mag ik mee, paps?" vroeg Bram. 

   "Nee zoon. Je moeder en Annabel kunnen niet alleen 

achterblijven." 

   Hij stapte uit en begon behoedzaam in de richting van het 

licht te lopen. Zonder goed te weten waarom liet hij zijn 

lantaarn uit. Je kon niet weten. Toen hij het groene vlekje 

naderde, dook ernaast plotseling een tweede op. Hij stopte, 

luisterde ingespannen. Eerst hoorde hij niets maar na een 

paar seconden weerklonk een zacht geklots. Hij beet op zijn 

onderlip. Er was water in de buurt. Onwillekeurig spande hij 

zijn spieren. Voorzichtig nu. Hij mocht niet in een of ander 

gat vallen. Hij ontkoppelde de lantaarn van zijn riem, nam 

een diepe ademteug en knipte het licht aan. In de bleke gloed 

verscheen een stuk vloer en, luttele meters voor hem, de 

opening van een andere afrit vol water. En daar, bungelend 

aan wat twee witte vishengels leken, hingen de druppels 

groen licht. Harry schudde ongelovig zijn hoofd. Hij voelde de 

neiging om te lachen om de absurditeit van die dingen. Maar 

ze hadden iets wat zijn amusement vergalde. Ineens besefte 

hij dat ze hem hierheen gelokt hadden. Als hij geen lantaarn 

had gehad zou hij recht in dat gat gelopen zijn. Kon dat soms 

de bedoeling zijn? Dat daar beneden iets wachtte op zijn val 

in het water? Een rilling gleed over zijn rug. Angst tastte 
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weer naar zijn keel. Heel behoedzaam schuifelde hij naar 

voren tot hij de rand van de glooiing bereikte.  

Volslagen stilte. De zwarte waterspiegel, de hengels roerloos 

als rietstengels. Harry liet zijn licht op hun onderkanten 

schijnen. Onder water kon hij niets onderscheiden. Hij 

leunde iets naar voren, angstvallig lettend op zijn evenwicht. 

Daar meende hij beweging onder de stengels te zien. Iets 

groots en donkers. Paniekerig ineens, wilde hij weg. Toen 

ontplofte het water. Met een gil wierp Harry zich achterover, 

liet zijn lantaarn vallen. Er waren twee enorme klappen, als 

bereklemmen die dichtsloegen, gevolgd door het geluid van 

grote lichamen die heftig plonsden en spetterden in het 

water. 

   Bevend over zijn hele lichaam kroop Harry weg van het gat. 

Zijn hart beukte in zijn strot. De angst beroofde hem bijna 

van zijn vermogen te bewegen. Als een verlamde krab 

scharrelde hij door het slijk, graaiend naar zijn gevallen 

lantaarn, die hij gelukkig snel vond. In de verte hoorde hij 

Margriet zijn naam krijsen. Zijn verstand leek te haperen. Hij 

kon niet aanvaarden wat hij gezien had. Er was slechts een 

fractie van een sekonde geweest tussen de uitbarsting van 

het water en het vallen van zijn lantaarn. Maar de glimp die 

hij had opgevangen van de afgrijselijke vormen die in dat 

korte moment uit het water opdoken, stond gebrandmerkt in 

zijn geheugen. Vaag en wazig, maar juist daardoor des te 
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gruwelijker. Een enorme kop, inktblauw, met bolle bleke 

ogen, plotseling opengesperd in een muil die stekelig was van 

doorzichtige slagtanden.  

   Hij kreunde zacht, terwijl hij probeerde op de been te 

komen, weer uitgleed en toen maar verder kroop op handen 

en voeten. Het gebrul van een aanslaande automotor 

ontsprong. Margriet probeerde hem blijkbaar te hulp te 

komen, maar het gierende geluid van de slippende banden 

maakte duidelijk dat ze daarin niet zou slagen. Teveel gas, 

dacht Harry. Hij keek terug naar de afrit. De lichten waren er 

weer. Alleen waren het er nu drie. 

   "Jezus," mompelde hij. Nu begreep hij waarom sommige 

mensen liever in hun auto verdronken waren. Dat leek heel 

wat minder erg dan die monsters. Toen hij besefte dat hij 

niet gevolgd werd, kalmeerde hij een beetje en begon naar de 

auto terug te lopen, terwijl hij zijn lantaarn droogveegde op 

de mouw van zijn jas. Hengelvissen, dacht hij. Die bestonden 

in de diepzee. Maar dat waren maar kleine visjes. Hoe 

konden ze deze omvang bereikt hebben? Dat was 

ongelofelijk. 

   Toen trof hem een ijzingwekkende gedachte. Wat als ze 

hierheen geleid waren voor die monsters? Hij herinnerde zich 

het vriendelijke praatje met die verlopen sinterklaas. Zijn 

opmerking over Rotterdam. Zijn vraag of ze op familiebezoek 

gingen. Er kon weinig twijfel zijn. Hij had hen opzettelijk 
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hierheen gelokt. Voer! Dat waren ze! Niemand zou er ooit 

achterkomen, want niemand zou hen hier komen zoeken. 

   Van verre hoorde hij Margriet schreeuwen. 

   "Gaat het, Harry? Wat is er gebeurd?" 

   Hij legde de laatste meters verwezen af en viel log in de 

bestuurderstoel. Margriet en Bram bestookten hem met 

vragen. 

   "Rustig, rustig," zei hij. "Rustig aan. Nog meer problemen. 

Brammetjes idee kunnen we vergeten. Die lichtjes zijn van 

gevaarlijke beesten. Grote vissen. Als het water stijgt, komen 

ze de hal binnen. We kunnen de dinghy niet gebruiken. We 

moeten op een andere manier zien buiten te komen." 

   "Oh God, oh God," jammerde Margriet. "We zijn verloren, 

niet? Verloren!"  

   "Margriet! Rustig. Denk aan de kinderen. Dit is niet het 

moment voor hysterische aanvallen. We moeten kalm blijven. 

Dat is onze enige kans. We komen hier wel uit. Dat beloof ik 

je. Ik verzin wel wat." 

   Hij startte de auto opnieuw. De vloer was een beetje 

opgedroogd, zodat de banden wat meer houvast hadden en 

Harry erin slaagde om het voertuig te keren, en naar de 

helling te glibberen. Hij deed twee pogingen omhoog te 

rijden, maar het ging gewoon niet. Hij zette het contact af. 

Het groene vlak rees spottend voor hen omhoog. Harry stutte 

zijn hoofd op zijn handen en probeerde te denken. Zijn brein 
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leek verdoofd. Hij stapte uit en deed een poging de helling op 

te klauteren. Onbegonnen werk. Zoals hij steeds geweten 

had, was het goedje te glibberig. Hij probeerde het weg te 

schrapen. Zinloos. Als ze nu maar een smalle strook konden 

vrij maken. Maar hoe? Branden? Het was vochtig, het zou 

niet willen branden. Met benzine dan? Hij had altijd een 

jerrycan achterin. Hij dacht erover na. De brandstof zelf zou 

branden ondanks het vocht eronder. 

   Hij rende terug naar de auto, sleurde een jerrycan naar 

buiten, goot wat benzine op de glooiing, stak het in brand en 

na een paar minuten kon hij zijn voet op de zwartgeblakerde 

plek zetten zonder uit te glijden. Het werkte! Hij begon te 

gniffelen, raakte even zo opgewonden dat hij bijna weende. 

Hij keerde terug naar de auto en maakte de kofferbak leeg, 

zoekend naar andere materialen die nuttig zouden kunnen 

zijn. Hij kon alleen maar wat touw en tentharingen vinden. 

Hij controleerde zijn horloge. Ze waren hier al meer dan drie 

uur. Hij kon onmogelijk weten wanneer het hoog water zou 

worden, maar hij ging ervan uit dat ze tijd te over hadden.  

Hij ontvouwde zijn plan aan Margriet, die ongewoon bedeesd 

en zacht was, bijna als het lieve, jonge fotomodel waarop hij 

verliefd geworden was. Toen hij zijn uitleg voltooid had, 

knikten ze allemaal. 

   "Maar ik heb wel wat hulp nodig. Bram? Wat zeg je ervan. 

Zou jij me kunnen helpen, denk je?" 
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   Het bedrukte gezichtje van de jongen lichtte op. 

   "Natuurlijk pap. Ik help wel." 

   "Goeie knul. En jij Annabel. Niet lastig zijn voor je moeder, 

hoor je? Alles komt in orde. Het kan even duren, maar we 

komen hier wel uit." Hij ging op weg, terwijl Bram dapper het 

blik benzine torste. 

   Het was langzaam en zenuwslopend werk, met het 

onafgebroken gevaar van uitglijden. Harry goot wat benzine 

op een doek, bevochtigde een stuk van ongeveer een 

vierkante meter en stak dat in brand. Een opwaartse tocht 

hield de vlammen bij hen vandaan. Na een paar minuten 

was de benzine uitgebrand en kon hij op het geblakerde stuk 

gaan staan om een hoger stuk te behandelen. In stilte 

worstelden ze voort, meter voor meter opschuivend, vaak in 

volslagen duisternis, omdat ze de batterijen van hun 

lantaarns moesten sparen. Telkens wanneer Harry een 

scheur in het beton vond, ramde hij daarin een tentharing 

om een steviger voetgreep te krijgen en wanneer hij bij een 

rooster kwam maakte hij van touw een strop als een 

handgreep, beseffend dat het voor Margriet een hele klus zou 

worden om haar zware lijf de tegen de helling op te torsen. 

   Na twee uur vermoedde Harry dat ze ongeveer tweederde 

van de afstand hadden afgelegd. 

   Toen uitte Bram de woorden die Harry gevreesd had. 

   "Het blik is bijna leeg, paps," zei hij zacht.  



 

 
162 

   Harry probeerde zijn voet op een ongebrande plek te 

plaatsen. Die gleed weg.    Verdomme. Wat nu? Doorweekt 

met zweet, hijgend, ziekmoe, voelde Harry zich zich zo goed 

als verslagen. Maar wacht eens. Er moest nog benzine in de 

tank van de auto zitten. Ze hadden net getankt. Hij hoefde 

alleen maar een slang te hebben om het eruit te halen. Die 

had hij niet, maar hij kon er makkelijk een van de motor 

losmaken. 

   "Blijf hier. Verroer je niet," zei hij tegen Bram. "Ik ga terug 

om benzine uit de auto te halen." 

   Hij haastte zich omlaag, zorgvuldig op de zwarte plekken 

stappend. 

   Vijf minuten later was hij weer boven met een volle 

jerrycan.  

   Ze ploeterden verder. Na nog een uur ontdekte Bram een 

verschil in de duisternis boven en toen Harry de lichtstraal 

omhoogzwenkte, zag hij de verrukkelijke rand van grijs 

beton. Ze waren er bijna. Hij slaakte een zucht. Ze gingen 

het werkelijk halen. 

Precies op dat moment weerklonk de stem van Margriet. 

   "Harry!" 

   Hij verstijfde bij het horen van de angst in haar stem.  

   "Ja Margriet, wat is er?" 

   "Ik hoor iets raars. Kun je alsjeblieft omlaag komen? Er 

gebeurt iets." 
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   Hij ging. Toen hij de vloer bereikte, zocht zijn blik 

automatisch de drie lichtdruppels achterin. Ze waren er nog, 

heftig op en neer bewegend. Margriet stond naast de auto, 

bleek, kleumend. Harry hoorde het ook. Een zacht lispelend 

geluid, zacht geknisper als van een vuur in de verte. Hij 

herkende het meteen. Het water kwam op! 

   "Dat is het water, niet?" zei Margriet. 

   Hij knikte. 

   "Oh, Harry. Komen we hier ooit uit? Zeg alsjeblieft dat we 

hieruit komen." 

   Ze strekte haar armen naar hem uit, smekend. Hij 

omhelsde haar.  

   "We moeten eruit komen, zo simpel is dat." zei hij en gaf 

haar een kus op haar slaap. "Kom gauw. Pak Annabel. We 

gaan naar boven." 

   Toen ze bij de helling kwamen, slaakte Margriet een 

vertwijfelde kreet.  

   "Oh Harry, je weet dat ik daar nooit tegenop kom." 

   "Je zult wel moeten, Margriet. Het is de enige manier. Kom 

op. Probeer het. Ik heb verderop wat handgrepen gemaakt. 

Er zijn tentharingen. Het lukt je wel. Annabel gaat vooruit. 

Dan ik, dan jij." 

   Hij bevestigde zijn zaklantaarn aan de riem van zijn 

dochter en zij dartelde een stukje de helling op. Harry voegde 

zich bij haar en ze wachtten allebei op Margriet. 
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Die was hopeloos. Ze probeerde het moedig, maar haar 

gewicht bleek te zwaar. Na drie stappen verloor ze haar 

evenwicht en rolde, krijsend, omlaag. Annabel begon te 

huilen. Harry vloekte binnensmonds. 

   "Heb je je bezeerd, Margriet?" vroeg hij. 

   "Nee, maar ik kan het niet. Het heeft geen zin." Ze zat 

onderaan de helling in de groene smurrie, een toonbeeld van 

verslagenheid. 

   Harry klemde de huilende Annabel in zijn armen. 

   "Luister schatje. Nu even niet huilen. We moeten mammie 

helpen. Ren vlug naar boven naar je broer. Vraag hem om 

het touw en zijn zaklantaarn en breng die weer naar pappa 

toe. Kan je dat?" 

   Terwijl de tranen langs haar wangen dropen, knikte 

Annabel. Harry knipte haar lantaarn aan en ze klauterde als 

een aapje de helling op. 

   Glimlachend kwam ze terug. 

   "Bram is een vuurtje aan het stoken, pappie," zei ze. 

   Dat verdomde rotjoch, dacht Harry, die snotneus is zelf 

wier aan het verbranden. Maar toen bedacht hij dat ze 

misschien geen sekonde te verliezen hadden. Dus zei hij 

maar niets. 

   Hij gebood Annabel terug naar haar broer te gaan, hing de 

tweede lantaarn aan zijn riem en haastte zich omlaag naar 

Margriet, die zachtjes zat te snikken. Toen zijn voeten de 
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vloer raakten, spatte het water onder zijn zolen vandaan. De 

vloed kwam snel op. 

   "Oh Harry, ik schaam me zo," kermde Margriet, "Ik ben 

zo'n kreng geweest de laatste tijd en nu ben ik degene die 

alles verpest. Waarom laat je me niet gewoon achter en ga je 

verder met de kinderen?" 

   "Klets geen onzin. We komen hier met zijn allen uit. Hier, 

bind dit om je middel."    Hij hielp haar overeind en ze liepen 

terug naar de helling door het stijgende water. Harry klom 

omhoog tot hij het eerste rooster bereikte. Daaraan 

bevestigde hij het andere uiteinde van het touw. 

   "Kom op Margriet. Hou het touw vast en loop naar boven. 

Daar is niks aan." 

   Hij wachtte ademloos. Dat kon ze toch zeker wel? Hij kroop 

iets lager. Tegen de wegstervende gloed van de koplampen 

zag hij hoe de donkere massa van Margriet zich naar boven 

werkte, log als een beer. 

   "Grote meid," schreeuwde Harry. "Dat gaat prima." 

   Toen ze hem bereikt had, piepte haar adem en glom haar 

gezicht van het zweet. 

   "Oh Harry. Dit sloopt me." 

   "Welnee. Grijp nu dit rooster vast. Ik ga verder naar boven 

en bind het touw aan de volgende. Verroer je niet tot ik 

roep." 

   Hij wierp een laatste blik achterom, schrok van de 
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ontdekking dat het water al boven het wier gestegen was, 

waardoor de zwakke komplampen als in een spiegel 

weerkaatst werden. Ontdaan scharrelde Harry de helling op. 

Zijn handen trilden onstuitbaar bij het vastmaken van het 

touw. 

   "Kom op, Margriet! Klimmen!" 

   Ze kwam, blazend en kreunend. Achter haar zag hij het 

zwarte watervlak volgen. Het steeg verbazingwekkend snel. 

   Ze probeerde het, verwoed. Haar gezicht was vuurrood. 

Decimeter na decimeter sleurde ze haar lichaam omhoog. 

Maar het water hield haar makkelijk bij. 

   Toen ze het zesde rooster bereikt hadden, ongeveer 

halverwege, weigerde Margriet verder te gaan. 

   "Ik kan niet meer," hijgde ze. "Ik kan gewoon niet meer. Ik 

moet rusten." 

   Harry stond vlak boven haar. Ongeveer vier meter lager 

glom de waterspiegel, vol zwarte dreiging, knabbelend aan de 

groene wanden. De hal was intussen helemaal ondergelopen. 

Harry vroeg zich af hoe lang het zou duren voordat de 

Hengelvissen hen hier zouden vinden. Hij nam aan dat 

Margriet en hij nog op veilige afstand van het water waren, 

zelfs als de beesten kwamen, maar dat kon hij niet zeker 

weter. Misschien konden ze hoog genoeg uit het water 

springen om hen te grijpen. Zijn hart krampte van angst. 

   "Je moet doorzetten, Margriet. Het moet. Alsjeblieft. Doe 
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het voor de kinderen." 

   Ze knikte vermoeid. 

   "Goed dan. Bind me maar weer vast." 

   Toen hij zich omdraaide om te gaan, weerhield haar stem 

hem. 

   "Harry....." 

   Hij keek terug en richtte de straal van de zaklantaarn naar 

haar gezicht. Dat zag er ongewoon mild uit, bijna sereen. 

   "Ik wou alleen maar zeggen dat ik van een heleboel dingen 

spijt heb." 

   Hij glimlachte. 

   "Ik ook, liefje. Ik ook." 

   Ze glimlachten allebei, bedroefd, wetend. 

   "Als we hier uitkomen........" begon ze, maar hij onderbrak 

haar haastig. 

   "Zeg dat maar niet. Buiten wordt alles weer anders." 

   "Dat weet ik wel maar het wordt nooit meer zoals het was 

en..." 

   Een zacht, klokkend geluid onderbrak haar. Ze keken 

allebei om. Er was een groen licht achter hen opgedoken, 

bungelend boven het water aan het uiteinde van een witte 

stengel. 

   Margriet kermde zacht.  

   "Rustig," zei Harry, fluisterend. "Ik ga naar boven. Als ik 

een ruk geef, begin jij uit alle macht te klimmen." 
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   In zijn ontzetting vergat Harry bijna waar hij was en holde 

zonder nadenken de helling op. Hij had vaak gewenst dat hij 

Margriet kwijt was, maar nu wilde hij niets anders dan haar 

te redden. Ze hadden elkaar ooit lief gehad. Misschien 

konden ze dat weer.  

   Ditmaal bond hij het touw niet aan het rooster, maar 

volstond met het uiteinde erdoorheen te slingeren en trok 

haar toen omhoog. De volgende vier stadia werden afgelegd 

met de snelheid der wanhoop en toen ze in het zicht van 

Bram en Annabel kwamen, was het water niet meer te zien. 

De kinderen klampten zich angstig aan elkaar vast in het 

donker. Hun zaklantaarn was opgebrand. Het gezicht van 

Bram zat vol zwarte vegen, zijn haren waren geschroeid. Hij 

begon te snikken. 

   "De vlammen gaan niet meer weg, pap," zei hij. 

   Harry begreep het meteen. Het water had de tocht 

afgesloten. Ze zaten vast. Slechts drie meter glibberige 

helling scheidden hen van veiligheid. Die drie meter moesten 

afgebrand worden. De enige mogelijkheid was ze toch te 

branden ondanks de afwezigheid van een luchtstroom en wat 

omlaag te gaan terwijl het brandde. 

Hij riep de kinderen omlaag, legde zijn plan uit en haastte 

zich omhoog om benzine op de onbehandelde oppervlak te 

gieten. Toen hij het aangestoken had, klauterde hij zo snel 

mogelijk terug, gevolgd door slierten vuur. Margriet en de 
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kinderen zaten dicht verstrengeld tegen de wand. Achter hen 

was het water weer in het zicht gekomen. De zware stank 

van brandende benzine vulde de ruimte, de lucht 

vergiftigend, zuurstof verbruikend, tot ze alle vier naar adem 

hapten. Net toen Harry vreesde dat hij teveel brandstof 

gebruikt had en ze zouden stikken, stierven de vlammen 

weg. Harry rende omhoog over de rokende plek, zonder acht 

te slaan op de hitte onder zijn voeten en gebruikte zijn 

snelheid om over de laatste strook groen te springen. Hij 

landde op het beton. Veilig! Uitbundige blijdschap schoot 

door hem heen, maar er was geen tijd om ervan te genieten.  

   "Bram. Annabel. Kom naar boven. Vlug. Zo snel als je 

kunt. Help me mammie omhoog trekken." 

   Als bange katjes kwamen ze uit het donker tevoorschijn 

gesprongen. Annabel verloor haar evenwicht bij de laatste 

sprong, maar Harry kon nog net haar arm grijpen voordat ze 

teruggleed. 

   Hij slingerde het touw snel door het volgende rooster en 

begon te trekken. Met martelende traagte hoorde hij hoe 

Margriet zich omhoogworstele. Harry durfde geen 

aanmoedigingen te roepen uit angst voor de Hengelvissen. 

Stukje bij beetje haalde hij het touw binnen. Als ze nu maar 

niet zo zwaar geweest was. Als hij maar beter in vorm 

geweest was. Nu en dan hoorde hij haar kreunen, struikelen, 

uitglijden. Ten langen leste verscheen ze om de bocht. Het 
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water lag vlak achter haar. Hoogstens drie meter. 

   "In godsnaam, Margriet. Gooi d'r een schepje bovenop." 

   Ze schudde mismoedig het hoofd. 

   "O jawel. Je kunt wel. Je bent er bijna. Kom op, nou." 

   Achter haar, in het duister, slingerden twee groene 

druppels spookachtig heen en weer. Harry probeerde zich te 

herinneren hoe ver die beesten uit het water gesprongen 

waren toen hij ze voor het eerst ontmoette. Twee meter 

misschien. Dan had Margriet nog een meter speling, maar 

het water steeg sneller dan zij klom. Veel sneller. Hij hing 

achterover, het touw omklemmend met bloedende handen, 

en probeerde wanhopig om ergens wat extra kracht uit zijn 

vermoeide lijf te persen, maar het klimmen moest ze zelf 

doen. En dat kon ze niet. De lichten kwamen dichterbij. Toen 

sidderde een van de stengels. Harry uitte een kreet. Een 

Hengelvis sprong uit het water. Als de grille van een helse 

truck wierp de getande muil zich op de worstelende vorm van 

Margriet. Vol afschuw sloot Harry zijn ogen. Hij hoorde de 

kaken dichtklappen, de gil van Margriet, een enorme plons 

in het water. Het volgende moment botste een groot nat 

lichaam tegen hem aan. Harry opende zijn ogen. Margriet. 

   Ze hakkelde van angst. Snotterend en wenend klampte ze 

zich aan hem vast terwijl hij haar wegsleurde. 

   "Ik voelde het," fluisterde ze nadat ze iets van haar 

zelfsbeheersing herwonnen had. Iets kouds en hards. Ik 
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sprong gewoon maar. O god. Ik had wel in het water kunnen 

terugvallen. 

   Ze zakte ineen op de grond. 

   Annabel en Bram kwamen schoorvoetend naderbij. 

   "Wat is er met mammie, pap?" vroeg Bram. 

   Harry grijnsde, diepe teugen lucht happend. Hij was nog 

nooit van zijn leven zo moe geweest, maar ook nooit zo 

opgetogen. Ze hadden het gehaald. 

   "Er is niets, jongen. We zijn veilig. We hebben het gehaald." 

Hij trok zijn kinderen naar zich toe en hield ze in een bijna 

verstikkende omhelzing. "We hebben het gehaald." 

   Ze bleven enkele minuten naast Margriet zitten in de 

schemering van zijn snel dimmende zaklantaarn, grijnzend, 

maar ook met onrustige blikken naar de twee groene 

lichtdroppen die onder hen gloeiden. 

   "Wat doen we nu?" vroeg Margriet na een tijdje. 

   "Ik denk dat de politie wel belangstelling voor ons verhaal 

zal hebben," zei Harry. 

   "Dat denk ik ook," zei een barse stem achter hen. 

Verschrikt draaiden ze zich om en keken midden in een 

verblindend licht dat in hun gezichten ontplofte.  

   "Wat jammer nou dat ze het nooit zullen horen. Hoe zijn 

jullie daar in godsnaam uitgekomen? Verduiveld knap, dat 

moet ik zeggen. Dat is nog nooit eerder gebeurd."     

    Harry herkende de stem van de namaaksinterklaas. Hij 
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balde zijn vuisten. Nee! Dit ging te ver. Zo dicht bij het doel 

lieten ze zich toch niet tegenhouden? Hij spande zijn spieren. 

Hij ging die proleet te lijf.  

   "Ik zou het niet doen, meneertje. Ik heb een revolver op je 

pens gericht. Jullie gaan terug. Allemaal. En wel meteen. 

Overeind." 

   Langzaam gehoorzaamden ze.  

   "Begin maar te lopen." 

   Harry voelde zich een schijndode. Hij wilde iets doen maar 

hij voelde zich zo moe, zo murw, suf van wanhoop. Dit kon 

toch niet waar zijn, niet na alles wat ze doorgemaakt hadden.  

   "Vooruit!" schreeuwde de man. "Doorlopen." Hij kwam 

dichterbij. Harry dwong zich tot nadenken. Hij moest iets 

doen. Snel of nooit. De tijd was zo goed als op. Ja. Tijd. Hij 

moest tijd winnen. Op de een of andere manier een afleiding 

veroorzaken. Bijna zonder nadenken plantte hij zijn hiel op 

de voet van Annabel, hard. Ze barstte uit in hysterische 

kreten van pijn. 

   De lichtstraal zwenkte. 

   "Laat dat kind z'n kop houden," 

   Margriet stapte terug om het huilende kind te kalmeren. 

Harry schoof achter haar. Voor eenmaal blij dat ze zo groot 

was. Hij nam snel de opgebrande lantaarn van zijn riem en 

hield hem in zijn rechterhand, zijn werphand. In zijn andere 

hand nam hij zijn sleutels, beducht ze niet te laten rinkelen. 
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Hij wist wat hem te doen stond. Hij had in jaren geen bal 

geworpen, maar zijn nauwkeurigheid was ooit dodelijk 

genoemd. Was dat nu maar echt zo. Hij voelde de vreemde 

mengeling van zelfvertrouwen en angst die hij zo vaak op de 

plaat gevoeld had als de uitkomst van een wedstrijd afhing 

van een enkele worp. Op de een of andere manier pompte het 

nieuw energie in zijn afgematte lichaam. Hun aanvaller bleef 

dreigend stil terwijl Margriet haar dochter kalmeerde. Toen 

het kind eindelijk opgehouden was met snikken, grinnikte de 

man sarkastisch. 

   "Goed zo," zei hij. "Daar gaan we dan," 

   Harry wierp de sleutels vanachter de brede rug van 

Margriet. Ze maakten een scherpe tik tegen de andere wand 

naast hun aanvaller en de lichtstraal zwenkte naar het 

geluid. Toen wierp Harry de lantaarn, meteen verstijvend van 

spanning. 

Er volgde een harde droge tik en een pijnkreet. Raak! De 

lantaarn van de man viel op de grond en ging uit. Verbeten 

stormde Harry naar voren, om gelijk begroet te worden door 

de bliksem en donder van een pistoolschot. 

   Hij wierp zich op de grond. Nee, verdomd nog aan toe. Hij 

veerde weer overeind, nam twee reuzenstappen en botste 

tegen een klein vlezig lichaam. De man. Harry haalde met 

beide armen uit, zijn knokkels bezerend op bot. De man ging 

neer, maar sleurde hem mee en samen begonnen ze de 
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helling af te rollen. God nee. Harry graaide wanhopig naar 

houvast. De man vloekte en loste schoten in het wilde weg. 

Ergens in het duister hoorde Harry hoe Margriet zijn naam 

gilde. Hen heb ik in ieder geval gered, dacht hij. Op dat 

moment vonden zijn handen het touw. Hij greep het zo stevig 

vast dat zijn vingernagels in zijn handpalmen drongen. 

Gered? Nee. Het touw gleed mee. Harry werd juist misselijk 

van angst toen hij voelde hoe het toch bleef steken. Harry 

hield krampachtig vast, terwijl de man zich aan zijn 

onderbenen klemde. Uit alle macht begon Harry te trappelen. 

De handen lieten los. Een uitzinnige kreet galmde omhoog. 

Een luide plons volgde en het geluid van grote lijven 

plonzend en spetterend in water. Toen werd alles weer stil. 

   "Harry?" De stem van Margriet, zacht, beverig, vol oprechte 

bezorgdheid. Zijn vrouw. 

   "Ja Margriet. Ik ben er nog." 

   Hij lachte, een beetje onwennig, maar met een 

overweldigend gevoel van opluchting. Hij worstelde zich 

overeind en krabbelde langs de helling omhoog. 

   "Kom," zei hij. "Laten we maken dat we weg komen."  

   Ze haastten zich naar boven, waar de zwak verlichte 

parkeergarage nu een glinsterende balzaal leek.  

   "Ik hoop dat dit je genezen heeft van autovakanties," zei 

Margriet, terwijl ze tussen de rijen geparkeerde auto's 

doorliepen. 
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   "Nee," antwoordde hij, met een kilte in zijn stem. "Nee, 

Margriet, ik ben bang van niet." 

   Ze stopte om hem onderzoekend aan te kijken. 

   Even stonden ze oog in oog, allebei gespannen, allebei in 

afwachting. 

   Toen glimlachte Margriet. 

   "Nee," zei ze. "Het lijkt er niet op." 

   Ze grinnikten allebei. Harry pakte de hand van Annabel, 

Margriet die van Bram en ze wandelden naar de uitgang.     
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