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1 

Net op tijd zag hij de bewakers het gebouwtje uitkomen. De een sprak in 

een portofoon, de ander schoot haastig een jasje aan. Hooguit een paar 

tellen, dan zouden ze zijn kant op kijken en hem ontdekken. Snel pakte hij 

de jongen bij een schouder en trok hem een zijpad in. De knul keek 

verschrikt naar hem op, maar toen de man vriendelijk glimlachte en naar 

de attractie wees die hoog boven hen uittorende, begon het jochie al weer 

te stralen. Acht jaar was hij en nog zo goed van vertrouwen. 

Bij de attractie stond alleen een verliefd stel te wachten. Na een 

vluchtige blik besteedden de twee geen aandacht aan hem en het kind. Dat 

was goed. De knul pelde een kauwgombal uit zijn verpakking, liet het 

papiertje naar de grond dwarrelen en duwde het kleverige ding in zijn 

mond. Op het pleintje achter hen slingerde zich op een normale dag een 

langgerekte slang van mensen zigzaggend tussen de hekjes door richting 

attractie. Vandaag lag het er allemaal verlaten bij. 

De dalende Pagode wierp een schaduw over de jongen en hij deinsde 

een stap achteruit, bang dat de draaiende tempel bovenop zijn hoofd zou 

landen. De man porde hem plagerig in zijn zij. ‘Je durft toch wel hè?’ 

‘Papa en mama vonden het toch wel echt goed?’ vroeg hij aarzelend. 

‘Natuurlijk. Anders had je vader je toch niet mee laten meegaan.’ 

De knul knikte aarzelend en hield ondertussen met een schuin oog het 

gevaarte in de gaten totdat het aan de grond tot stilstand kwam. Het hekje 

ging open en ze volgden het verliefde stel. Romeo en Julia, zo noemde de 

man ze althans in gedachten, volgden de omtrek van de Pagode tot ze uit 
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het zicht verdwenen. Zelf bleef hij met de jongen vrijwel aan het begin 

staan. Eenmaal in de lucht zou de tempel gaan draaien en kreeg iedereen 

exact hetzelfde te zien. Wat maakte het uit hoever je doorliep. Hij kwam 

trouwens niet eens voor het uitzicht. 

Toen een bewaker met spiedende blik het pleintje opstapte, zette de 

hydraulische arm zich al in beweging en werd de tempel de blauwe lucht 

tegemoet geduwd. De jongen sjorde aan zijn pet tot die stevig op zijn 

hoofd zat, drukte zich tegen de reling en tuurde omlaag. De man hield zich 

al die tijd nog even schuil in de schaduw van het afdakje. Bossen en 

weilanden strekten zich uit tot aan de horizon, nou ja, tot ze tegen de 

bebouwing van een dorp, stad, of industrieterrein botsten. In het westen 

staken de koeltorens van een energiecentrale uit het groene dak. 

Hij stapte naar voren en legde een hand op de smalle schouder van de 

jongen. ‘Weet je hoe hoog je zweeft?’ 

De jongen haalde zijn schouders op, zonder zijn blik van het uitzicht af 

te wenden. Zijn ogen samengeknepen tegen de gure wind. 

‘Vijfenveertig meter. Kun je je daar iets bij voorstellen?’ Toen een 

reactie uitbleef, rukte hij de pet van het hoofd van de jongen. 

‘Hé!’ De jongen graaide achter zich, zonder om te kijken of zich om te 

draaien. 

‘Driemaal raden hoe lang het duurt voor je pet de grond raakt.’ Plagerig 

stak de man zijn arm uit en deed alsof de pet uit zijn hand glipte. 

‘Hé! Kappen!’ 
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De jongen deed een greep naar de pet en de man liet hem winnen. Met 

een tevreden grijns trok het jochie de pet tot over zijn oren. 

In de diepte bewogen de weinige bezoekers zich als mieren tussen de 

attracties door. Groepjes jongelui zaten in bootjes op de vijver, enkele 

verliefde stelletjes op het grasveld, gezinnen op het terras. De man rechtte 

zijn rug en keek om zich heen. Romeo en Julia waren nergens te bekennen. 

Zonder aarzelen sloeg hij onverwachts een arm om het middel van de 

jongen en tilde hem van de vloer. Verschrikt keek de knul achterom, maar 

de man wees omlaag en een glimlach brak door op het jonge gezicht. Nu 

kon hij alles nog beter zien. 

‘Zie je dat betegelde pleintje met dranghekjes? Daar stond je daarnet 

nog.’ 

Het jochie strekte zijn nek en de man kantelde het lichaam naar voren. In 

een reflex klemde de jongen zich met beide vuisten vast aan de reling. 

Uit de lucht zag het plein er belachelijk uit. Als een leeg parkeerterrein 

met veel te smalle stroken. Of een doolhof waar je over en onder de 

afscheidingen door kon glippen. De bewakers zag hij nergens meer. Dat 

was mooi meegenomen. 

‘Daar zijn papa en mama!’ riep de jongen plotseling enthousiast. Hij liet 

de reling los en vouwde zijn handen tot een toeter. ‘Pap! Mam! 

Hierboven!’ 

De man wilde de knul de mond snoeren en hem snel weer binnenboord 

trekken, maar het was al te laat. De twee keken eerst om zich heen en toen 

omhoog. Angst en paniek stonden op hun gezichten gegrift. De jongen 
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zwaaide enthousiast naar ze. Zijn moeder deinsde achteruit en sloeg een 

hand voor haar mond. Zijn vader stormde naar het bedieningshokje van de 

attractie. Iets verderop maakten een paar bewakers zich los uit de menigte 

en kwamen aanrennen. De man besefte dat hij nu niet meer ongemerkt met 

het kind de Efteling af kon glippen. 

De knul begon tegen te stribbelen, want hij merkte aan de reactie van 

zijn ouders dat er iets niet klopte. De jongen was bang en wist nu zeker dat 

hij iets heel ergs had gedaan door zomaar met deze man mee te gaan. Zijn 

ouders zouden hem straks flink op zijn donder geven. Hoe vaak hadden ze 

hem niet ingeprent dat hij nooit, maar dan ook nooit met een vreemdeling 

mocht meegaan? Maar de man zei dat hij papa van zijn werk kende en de 

jongen had de twee kort daarvoor inderdaad met elkaar zien praten. 

De knul probeerde zich tussen de man en de reling uit te wurmen, maar 

zijn belager hield hem stevig in bedwang. De jongen schopte naar 

achteren, schampte langs een been. De vreemdeling slaakte een kreet 

waarin pijn en woede klonk. Hij wilde de jongen een klap verkopen, maar 

hield zich op het laatste moment in. In plaats daarvan slingerde de man een 

been over de reling en ging er schrijlings opzitten. De jongen was even in 

verwarring door deze plotselinge actie, dacht toen zijn kans te zien om te 

ontsnappen, maar hij was al te laat. Met een krachtige zwaai trok de man 

hem voor zich op de reling. De wind rukte aan de haren van de knul, 

terwijl hij in wankel evenwicht op de schoot van de vreemdeling zat. 

De man zocht in de menigte onder hem naar de vader van de knul, maar 

zag hem niet meer. ‘Je weet niet hoe het is. Niet hoe het écht is, zolang je 

het niet zelf hebt meegemaakt,’ brulde hij daarom maar in de richting waar 
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hij de man voor het laatst had gezien. Heel even duizelde het hem en hij 

schoof schuin weg over de reling. De jongen verstijfde en klampte zich in 

paniek aan hem vast. 

In de diepte begonnen mensen te gillen, maar de man negeerde het. 

Voorzichtig ging hij verzitten. ‘Ik neem je mee jongen. Wij horen bij 

elkaar.’ 

‘Laat me gaan!’ beet de jongen hem toe, terwijl hij uit alle macht 

probeerde om uit de greep van de man te ontsnappen, zonder daarbij in de 

diepte te storten. 

‘Kom, we gaan naar huis,’ mompelde de man, terwijl hij zich langzaam 

zijwaarts van de Pagode liet wegvallen. De jongen gilde en klauwde naar 

het hekwerk, maar zijn vingers vonden niets dan leegte. De man sloot zijn 

ogen om intenser van het moment te genieten. Vrij als vogels zouden ze 

met z’n tweeën wegfladderen. 

Plotseling leek het alsof zijn armen uit zijn lijf werden gerukt. Hij sperde 

zijn ogen wijd open en staarde in de verbeten gezichten van Romeo en 

Julia. De man grijnsde hen na op zijn weg de diepte in. Julia. Romeo. En 

de jongen, heel even maar, voordat hij aan de veilige kant van de reling 

werd neergezet. Op het nippertje uit zijn armen weggerukt. 

De man suisde omlaag. Beneden klonk gegil. Mensen stonden als 

versteend en keken machteloos toe. Het hoofd van de man sloeg tegen een 

dranghek, waarna zijn lichaam met een misselijkmakende smak tegen de 

keien van het pleintje smakte. In de werveling vloog het papiertje van een 
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kauwgombal op van de stenen. Het fladderde door de lucht en zakte 

langzaam terug naar de grond. 
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Het was de eerste mooie lentedag en iedereen die niet aan het werk was of 

andere dringende redenen had om binnen te blijven, bevond zich buiten. 

Gezinnen, jongelui op skeelers, joggers, stelletjes met picknickmanden, 

iedereen trok erop uit. 

Pal naast een van de drukste stadsparken stond een grauw flatgebouw. 

Bijna overal stonden ramen en balkondeuren wagenwijd open, waren 

zonneschermen neergelaten en parasols uitgeklapt. Behalve bij een 

appartement op de derde etage. Daar zat alles potdicht. De ramen waren 

van verduisteringsgordijnen voorzien, zodat geen zonnestraal kans kreeg 

naar binnen te glippen. Een stevige beat, melodieus, ritmisch en een tikje 

opzwepend drong zwak door de ramen. 

In de flat poseerde Belinda voor een witte achtergrond. Lampen, 

ventilatoren en reflectieschermen stonden in een wijde boog om haar heen.  

‘Nog een tikkeltje uitdagender en je hoofd iets schuiner, Belinda,’ zei 

John, terwijl hij langs de camera naar haar keek.  

Hoewel hij vriendelijk glimlachte, was hij niet echt tevreden met haar 

prestaties. Hij was niet iemand die een model afsnauwde als ze niet de 

poses aannam die hij in zijn hoofd had en hij bleef altijd vriendelijk, maar 

hij hoopte wel dat ze iets meer van zichzelf zou geven tijdens de fotoshoot. 

Als zij slecht presteerde, zou ook hij daar de dupe van worden. In het 

ergste geval huurde de opdrachtgever hem niet meer in. Maar mocht hij zo 

wel denken? Kon hij Belinda echt de schuld geven? Nee. Hij was te hard 

voor het model. Ze voelde zich duidelijk niet goed. Ze was verkouden en 
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niet zo’n beetje ook. Dat was al duidelijk vanaf het moment dat ze de 

studio binnenstapte. 

Het model veranderde van pose. Hand in haar zij, een voet iets naar 

buiten gedraaid, de andere hand steunend op een lichtjes gebogen 

bovenbeen. Maar haar gezicht bleef even uitdrukkingsloos als ervoor. Een 

wassenbeeld zag er nog beter uit. Dit was niet goed. Dit waren niet de 

foto’s die John in zijn hoofd had sinds hij vorige week deze opdracht 

kreeg. 

John liet zijn camera ratelen alsof er geen vuiltje aan de lucht was, maar 

uiteindelijk gaf hij het op en liet het toestel zakken. Misschien zou een 

pauze het model goed doen. ‘Oké, Belinda, we hebben allebei wel wat rust 

verdiend.’ Zijn blik viel op de jongen die net buiten de lichtkring geduldig 

stond te wachten. John glimlachte naar zijn zoon Ruben en gebaarde dat 

hij nu wel verder kon komen. De jongen van twaalf stapte op hem af. Hij 

had een plastic tas bij zich die bijna uitscheurde onder het gewicht van de 

inhoud. 

‘Het lijkt buiten wel een heteluchtoven,’ zei hij puffend. ‘Dus heb ik 

extra veel frisdrank en water meegenomen. Ik breng het meteen maar naar 

de keuken, die flessen zijn toch al niet zo koud.’ 

John knikte. ‘Perfect jongen, je komt mooi op tijd. We zijn wel aan een 

drankje toe.’ 

Belinda kreeg een niesbui. Ruben viste een pakje uit de tas en reikte het 

haar aan. ‘Mijn vader vertelde dat je verkouden was. Dus heb ik 
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zakdoeken voor je meegenomen. O, en ook dropjes en een doosje thee. Die 

drop is voor na afloop, anders worden je tanden zwart.’ 

Er brak een glimlach door op haar gezicht en ze gaf de jongen een aai 

over zijn bol. ‘Wat leuk dat je daaraan denkt. En je bent echt de zoon van 

een fotograaf, hoor. Niet snoepen tijdens een fotoshoot.’ Ze kreeg weer 

een niesbui en veegde na afloop wat traanvocht weg uit haar ooghoeken. 

Het ontging John volledig. Hij was met zijn gedachten bij de fotoshoot 

en bestudeerde het scherm van zijn camera. ‘Cath, kun je haar gezicht een 

tikje matter maken? Ze glimt, ik heb uitgebeten plekken op mijn beelden.’ 

Catharina, de visagiste, stapte met haar make-upkoffertje de lichtkring 

binnen. John keek vol bewondering naar haar terwijl hij een voor een de 

ventilatoren uitschakelde. Op haar kon hij bouwen. In goede en slechte 

tijden, ze week nooit van zijn zijde. Bovendien wisten ze meestal precies 

van elkaar wat ze dachten, zonder er veel woorden aan vuil te maken. 

Belinda depte haar ogen nog een keer met een zakdoek. ‘Dat overkomt 

mij weer,’ snotterende ze. ‘Is het buiten eindelijk mooi weer, ben ik 

snipverkouden.’ 

John plaatste de camera terug op het statief, trok de geheugenkaart eruit 

en liet het kaartje in zijn broekzak glijden. ‘Ik zal thee voor je zetten. 

Willen jullie ook?’ 

‘Ja, lekker,’ zei Cath. 

‘Ik heb liever een literfles water, ik verga van de dorst,’ zei Belinda. 
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‘Ook prima.’ John liep naar het keukentje, waar zijn zoon op dat 

moment de flesjes met frisdrank en water in de koelkast schoof. John 

vulde het reservoir van de waterkoker. ‘Wil jij ook thee, Ruben?’ 

Zijn zoon stak een blikje cola in de lucht, terwijl hij het pakje thee alvast 

naast de waterkoker legde. ‘Met thee doe je mij echt geen plezier, pa. 

Trouwens, ik ben hier weer weg, het is veel te mooi buiten.’ Hij stak zijn 

hand op en liep de keuken uit. ‘De zak drop voor de zieke ligt bij haar 

handtas. Honingdrop, goed voor de keel.’ 

John mompelde een groet terwijl hij naar het kantoortje liep. Hij nam 

plaats achter het bureau. Met een toetsaanslag haalde hij zijn laptop uit 

slaapstand. Het grote kleurechte scherm ernaast dat hij als fotograaf nodig 

had om zijn foto’s te beoordelen en te bewerken lichtte meteen op. John 

stak de geheugenkaart in de kaartlezer van de laptop en kopieerde de foto´s 

routinematig naar de interne schijf. 

Tijdens het wachten keek hij om zich heen. Hij huurde deze studio vaak. 

Groot was de ruimte niet, maar de huur was niet overdreven hoog en de 

studio bevond zich vlakbij zijn huis, dus wat wilde hij nog meer. Hij had 

weinig reden tot klagen en nog minder geld op zijn rekening om zich een 

beter alternatief te kunnen veroorloven. Door het raam van het kantoortje 

zag hij hoe zijn zoon in de studio afscheid nam van Belinda. Het model gaf 

opnieuw een aai over zijn bol. Nadat Ruben de visagiste gedag had 

gezegd, verdween hij door de deur naar buiten, de hitte in. Er klonk een 

piepje: de foto´s waren gekopieerd. John trok de geheugenkaart uit de 

laptop en schoof hem terug in zijn broekzak. 
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Met een geoefende blik flitste hij langs de foto’s. Er zaten een paar 

aardige opnamen tussen, maar het was nog lang niet wat hij in zijn hoofd 

had. Daarnaast waren er nog de glimplekken, die vooral te wijten waren 

aan zijn camera. John werkte vandaag met een oud model, eentje die bijna 

vier jaar werkeloos in zijn kast had gelegen. Het was verouderde techniek 

en er kwamen kwalitatief mindere foto’s uit. Maar het was niet anders. 

Zijn reguliere camera had hij gisteren naar de fotozaak gebracht, nadat zijn 

zoon Ruben hem per ongeluk van tafel had gestoten. Het ding deed niets 

meer. De gedachte om meteen maar een nieuwe camera te kopen had hij 

laten varen, dat was veel te duur. 

De glimplekken op Belinda’s wangen waren niet dramatisch. Hij kon ze 

in Photoshop oppoetsen, maar het was altijd beter om het probleem direct 

bij de bron aan te pakken. Liever maakte hij na de pauze een nieuwe serie. 

Hij blikte door het raam naar de dames in de studio en stond in tweestrijd. 

Belinda zag er echt ziek uit en John voelde zich nu al schuldig dat hij haar 

wilde vragen om door te werken. Nee, hij kon het echt niet maken om haar 

nog langer te laten blijven. 

Cath kwam binnen met een kop thee, die ze voor zijn neus neerzette.  

‘Als je iets begint, moet je het ook afmaken, hè,’ grijnsde ze, terwijl ze 

naar de thee wees die hij had beloofd te zetten. 

John reageerde niet en gebaarde naar het scherm terwijl hij de beste 

beelden nog eens voorbij liet komen. 

‘Wat denk je?’ Hij keek haar van opzij aan en nam een slok thee. Zijn 

gezicht vertrok. De thee was bloedheet. 
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‘Ik vind de foto’s best oké. Ze springen er niet uit, maar het is een nette 

serie. De klant zal heus wel tevreden zijn.’ 

John keek bedenkelijk. ‘Het kan beter. Ik baal er echt van dat mijn 

camera kapot is. Dit oude ding kan niet goed overweg met grote 

contrastverschillen.’ 

‘Ik heb haar wangen bijgewerkt, dus glimmertjes zal je vanaf nu niet 

meer zien. Hooguit rode ogen, opgezette oogleden en een druipneus.’ 

‘Dat is het vooral waar ik mee zit. We hebben de studio nog een paar 

uur, maar gezien Belinda’s toestand...’ 

‘Ze is snipverkouden,’ vulde Cath aan. ‘Haar voorhoofd gloeit. We 

moeten haar naar huis sturen.’ 

‘En wat zei je daarnet? Over dat als je iets begint, je het ook moet 

afmaken?’ 

‘Ik weet het maar…’ 

‘Ach nee, je hebt gelijk. We kappen ermee. Vertel jij het haar? Dan rond 

ik het hier even af.’ Hij stak zijn hand in een broekzak. ‘Als je toch die 

kant op gaat, kun je dan meteen de geheugenkaart terugdoen in de 

camera?’ 

Cath knikte en liep terug de studio in. John stortte zich weer op zijn 

opnamen. Morgen moest hij de beelden al aan de klant leveren. Geen dag 

later. Daar was zijn opdrachtgever duidelijk over geweest. Het betekende 

dat John de komende uren heel wat werk in Photoshop te verrichten had. 

No cure, no pay, en John zat ernstig om inkomsten verlegen. 
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Hij zag hoe Cath de geheugenkaart in de camera stak en een fles 

mineraalwater aan Belinda gaf. Die klokte het water gulzig naar binnen. 
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Belinda kon wel janken van geluk toen Cath haar vertelde dat de shoot 

erop zat. Ze kon naar huis, naar bed! Ze trok een pijnlijk gezicht, 

masseerde haar nek en rolde een paar keer met haar hoofd. Urenlang een 

palet aan houdingen aannemen kwam op een buitenstaander misschien 

over als een eenvoudige klus, maar het was keihard werken. 

De bloedhete lampen en de luchtstroom van de ventilatoren maakten het 

er ook niet prettiger op. Ze liet haar tong langs haar lippen gaan, die droog 

en gebarsten aanvoelden. De vlammen sloegen haar uit en haar hoofd 

voelde aan als een overrijpe meloen. Haar keel leek op een uitgedroogde 

akker en ze had een barstende hoofdpijn. Ze wist dat ze koorts had, zelfs 

zonder te temperaturen. 

Ze klokte het flesje water naar binnen, maar het kon haar dorst niet 

lessen. Cath gebaarde dat ze naar de wc ging. Wat een aardige meid was 

dat toch en wat een geluk dat John en zij zoveel begrip hadden voor haar 

toestand. Zelf had ze niet durven voorstellen om ermee te stoppen. Het 

was een kleine wereld en als ze zich er bij deze opdracht te gemakkelijk 

vanaf maakte, kon ze in de toekomst makkelijk opdrachten mislopen. Ze 

werd redelijk geboekt de laatste tijd, maar veel geld leverde het nog niet 

op. Later, als ze bekend en veelgevraagd was, dan kon ze eisen stellen, 

maar nu nog niet. Nog lang niet. 

In gedachten zag ze zich als veelgevraagd model op een parelwit strand 

naast de vloedlijn staan. Palmbladeren wuifden in een zachte, verkoelende 

zeebries. Achter haar strekte de oceaan zich uit tot in het oneindige, een 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 17 van 143 

intens blauw met hier en daar een witte schuimkraag. Een groepje 

inlanders peddelde voorbij in een uitgeholde boomstam. Het was warm, 

iets te warm naar haar smaak en er was geen wolkje te bekennen. Met haar 

voeten woelde ze in het door de zon verwarmde zand. De fotograaf - een 

knappe jonge vent met een innemende glimlach - richtte zijn camera op 

haar en gaf een teken. Soepel en geroutineerd nam ze een reeks gewaagde 

posen aan, die de fotograaf feilloos vastlegde. Ze werd overgoten met 

complimenten. 

Terwijl Belinda haar denkbeeldige fotoshoot deed en genoot van alle 

belangstelling, gebeurde er in de studio iets vreemds. Hoewel er behalve 

de dagdromende Belinda niemand meer aanwezig was, kwam de camera 

plotseling tot leven. Een menu verscheen en een voor een rolden er opties 

over het scherm, tot “Verwijderen. Weet u dit zeker?” rood oplichtte. 

Direct daarna gevolgd door: “Alle beelden verwijderd.” Daarna werd het 

scherm zwart en schakelde de camera zichzelf uit. 

Ondertussen genoot Belinda van alle aandacht die ze in haar dagdroom 

van een alsmaar groeiende groep omstanders kreeg. Iedereen keek 

bewonderend en ook een beetje jaloers naar haar. Tot plotseling het 

gezicht van de fotograaf verstrakte en hij de camera liet zakken. Alle 

omstanders deinsden geschrokken achteruit, waarna ze het op een lopen 

zetten. Verward en ook een beetje bang keek Belinda over haar schouder 

naar de oceaan, want daar moest haast wel iets te zien zijn. De inlanders in 

de kano hadden het ook gemerkt, want ze peddelden weg alsof hun leven 

ervan afhing. Ze waren duidelijk ergens voor op de vlucht. Maar 

waarvoor? Er was helemaal niets te zien. 
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Ze schrok toen er iets langs haar voeten streek en keek verrast omlaag. 

Het was de vloedlijn. Die had zich razendsnel landinwaarts verplaatst. Ze 

stond tot aan haar enkels in een laagje water, dat als klauwen aan haar 

voeten trok. Ze probeerde weg te lopen, maar het water was krachtiger en 

hield haar in zijn greep. Ze kon geen stap verzetten. Eerst was ze niet echt 

bezorgd, het was immers maar water, maar naarmate haar pogingen om 

zich los te rukken mislukten, begon de wanhoop toe te slaan. Ze kreeg het 

doodsbenauwd. Het water was ondertussen tot haar knieën gestegen. 

Belinda verzette zich hevig, de doodsangst maakte ongekende krachten 

in haar los, maar er was nog steeds geen beweging in haar benen te 

krijgen. Het water steeg nog verder, stond nu tot aan haar middel. Ze 

spande elke spier aan, met als enige resultaat dat ze haar evenwicht verloor 

en met een plons kopje onder ging. In een reflex sloot ze haar mond. Ze 

sloeg wild met haar armen om boven te komen, maar nog steeds bleven 

haar voeten in de modderige bodem steken. Wat ze ook probeerde, ze 

kwam geen centimeter vooruit. 

Boven haar hoofd zag ze de rimpeling van het wateroppervlak, nu ver 

buiten haar bereik. Er was ook een schaduw te zien. Donker en langgerekt. 

Het silhouet van een mens, uitgerekt tot monsterlijke proporties. Ze hoopte 

dat het iemand was die haar kwam redden. Maar ze voelde aan dat dit niet 

zo was. Er ging een ongekende dreiging uit van de schim, die langzaam 

dichterbij kwam en tussen haar en het zonlicht schoof, zodat duisternis en 

een ijzige kilte haar omsloten. Ze huiverde. Het was alsof ze in een 

vrieskist lag en iemand het deksel dichtklapte. 
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Ze wilde om hulp schreeuwen en stootte een bel kostbare lucht uit. Haar 

ademnood verhevigde zich. Haar longen stonden op barsten. Haar borstkas 

stond in brand. Belinda bevond zich diep onder water, maar toch reikte de 

schim naar haar. Ze wilde zich aan de uitgestoken hand vastklampen, maar 

een oerangst weerhield haar ervan. Dit was geen redder. Dit was haar 

ergste vijand. Dat wist ze, dat voelde ze. De schim was hier niet om haar te 

helpen, maar om haar te doden. 

Dit was het. Hier zou het voor haar eindigen. Ze wilde de strijd opgeven. 

Haar spieren ontspanden zich. Ze stootte het laatste restje lucht uit. Tranen 

brandden in haar ooghoeken. Haar dromen spatten uiteen. Een intens 

gevoel van teleurstelling maakte zich van haar meester. Pas toen drong tot 

haar door dat ze dagdroomde. Ze was hier helemaal niet! 

Er klonk een geluid alsof er iets kapot viel. Glas, scherven die in het 

rond vlogen. Met een schok schoot Belinda terug naar de realiteit en ze 

opende haar ogen. Een beetje draaierig en rillerig nog, merkte ze dat ze op 

de koude stenenvloer van de studio zat. Op haar billen, het ene been 

gestrekt en het andere onder haar gevouwen. Ze voelde zich vreemd en 

suffig en in al haar spieren vlamde de pijn op. Ze was verhit en 

tegelijkertijd koud tot op het bot. Belinda keek op in het licht van de felle 

studiolampen en knipperde met haar ogen. De studio, ja, nu wist ze het 

weer. De fotoshoot met John. 

Zie je wel, schoot het door haar heen. Ik ben ziek en moet zo vlug 

mogelijk naar huis. Snel krabbelde ze overeind. Een hak kraste over de 

vloer. Achter haar lag een stoel plat op de grond. Als een dronkenlap was 

ze ervan afgetuimeld. Ze schaamde zich diep. Door het raam zag ze John 
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in het kantoortje zitten, maar die tuurde gelukkig krampachtig naar een 

beeldscherm en leek niets gemerkt te hebben. Wat moest hij anders wel 

niet van haar denken. Ze wankelde op haar benen toen flarden van de 

dagdroom terugkeerden en hield een hand tegen haar voorhoofd. Belinda 

voelde zich vreemd. Zo had ze zich nog nooit gevoeld. En ze meende ook 

iets te horen. Het geluid van stromend water. Het klonk erg dichtbij. Met 

een angstig voorgevoel keek ze omlaag. 

Eerst zag ze alleen de scherven liggen. Er zat bloed op en nu pas merkte 

ze de schrijnende pijn bij haar enkels en polsen op. Het flesje water moest 

uit haar vingers zijn geglipt, waarna ze met stoel en al tegen de vlakte was 

geklapt, middenin de scherven. Er zaten schrammen en een paar sneetjes 

bij haar polsen, maar iets anders was urgenter: de vloer stond grotendeels 

blank. 

Een waaier van water liep vanaf de muur bij de keuken tot aan de 

stellages met lampen en ventilatoren. Terwijl ze toekeek vloeide het water 

rondom de poten van het statief van de camera. Zelf stond ze nog  op het 

droge, maar het water kroop zichtbaar snel haar kant op. Een voor een 

verdwenen de scherven onder water, bloedspetters vloeiden uit en kleurden 

het water lichtrood, tot de vlekken in het niets oplosten. Ze wilde 

schreeuwen, maar haar keel was droog, ruw en er kwam geen geluid uit. 

Pas op het moment dat het koele water over haar voeten stroomde, viel 

haar oog op de stopcontacten op de vloer. 

Er stond nogal wat apparatuur in de studio en daarom lag er een extra 

lange contactdoos op de vloer, waaruit een wirwar aan snoeren ontsprong. 

Nog maar een paar centimeters, dan kwam ook dat onder water te staan, 
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met als gevolg dat de vloer en alles wat zich daar bevond onder stroom 

kwam te staan. Belinda stond er middenin. Ze moest hier zo snel mogelijk 

weg. 

Maar net als in haar dagdroom, leken haar voeten ook nu aan de vloer te 

zijn vastgeklonken. Ze kon haar lichaam bewegen, maar niet haar voeten 

en ze kon niets anders doen dan naar het voortkruipende water staren. Met 

moeite rukte ze haar blik los en met verkrampte mond staarde ze naar 

John, die stoïcijns achter zijn laptop zat. Ze hief haar armen en wuifde 

voorzichtig naar John, zonder het rimpelloze water te verstoren. 

Juist op dat moment keek hij op, dromerig, gedachteloos, of misschien 

omdat hij toch een beweging had opgemerkt. Zijn gezicht verstrakte en hij 

sprong op. Het grote scherm naast zijn laptop tuimelde achterover en 

kwam met een doffe klap plat op het bureaublad terecht. John stoof naar 

de deur en rukte hem open. Abrupt stond hij stil, een fractie van een 

seconde voordat hij over de drempel het water in was geplonsd. 

Besluiteloos bleef hij staan en keek haar wanhopig aan. Wat kon hij doen? 

Een ijzige gil klonk. Het kwam achter Belinda vandaan. Ze keek over 

haar schouder en zag Catharina, die met een lijkbleek gezicht in de 

deuropening van de wc-ruimte stond. Haar handen als klauwen om de 

deurpost geklemd. Hun blikken ontmoetten elkaar. 

‘Ik kan niet weg,’ hakkelde het model. ‘Mijn voeten. Ze zitten vast. Net 

als daarnet op het strand. Ik ben bang, Cath. Zo bang dat hij me komt 

halen.’ Ze rilde over haar hele lijf. 
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Cath keek haar wanhopig aan. ‘Ik kom heel voorzichtig naar je toe.’ Ze 

wilde in beweging komen, maar de afwerende handen van het model 

weerhielden haar. 

Belinda voelde haar hart samentrekken. Ze wist dat er iets ergs ging 

gebeuren, dat het noodlot over haar zou neerdalen. Toch probeerde ze rust 

uit te stralen. ‘Breng jezelf niet in gevaar, Cath. Ik zal dit zelf moeten 

oplossen.’ Maar het was al te laat. Het water had de contactdoos bereikt. 

Terwijl het water erin liep, kwam er iets anders uit tevoorschijn. Het was 

het silhouet! Met haar hart verkrampt door angst keek Belinda hoe de 

schim zich losmaakte uit het wateroppervlak en haar kant op kwam 

zweven. Op het moment dat de gedaante zich op haar stortte, sloot ze haar 

ogen. 

Een veelkleurige bloem van vuur spoot omhoog uit de contactdoos en er 

klonk een luide knal. Lampen vielen uit. Geknetter sneed door de lucht. 

Vonken en vuurballen schoten alle kanten op en doofden onder luid gesis 

zodra ze het water raakten. Belinda gilde, haar ogen groot van ontzetting, 

starend in het oneindige. Een dikke rookwolk vulde de ruimte. De stank 

van gesmolten plastic en brandend rubber was niet te harden. Opnieuw 

was er geknetter te horen en schoten er vonken omhoog. Heel even werd 

de studio in een zwak, blauw licht gezet. Daarna werd het donker. Stil en 

donker. 
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Die nacht deed John geen oog dicht. Flarden van wat er was gebeurd 

spookten door zijn hoofd, speelden zich keer op keer af voor zijn 

geestesoog telkens wanneer hij in slaap dreigde te vallen. Moedeloos 

stapte hij uit bed om maar niet met de angstige beelden geconfronteerd te 

worden. Maar ook wakker blijven loste niet alles op. De verwijten die hij 

zichzelf maakte bleven in zijn hoofd rondtollen en beten zich in hem vast. 

Slaperig en met een barstende hoofdpijn nam hij plaats achter de 

computer. Er waren voldoende beelden die hij nog moest bewerken. Hij 

kon het amper opbrengen en werd al misselijk bij het idee, maar het zou de 

aandacht misschien wat afleiden. Alleen zaten er te veel foto’s van Belinda 

tussen en die kon hij niet, durfde hij niet te openen. Het was een 

verschrikkelijk drama wat er was gebeurd, dus gaf hij het uiteindelijk toch 

maar op. Deze foto’s zou hij nooit kunnen bewerken, nooit. Ook kon hij 

niet thuisblijven. Hij moest weg, want hier werd hij gek. 

Het was inmiddels een uur of zeven in de morgen en John besloot om 

een laatste poging te wagen rust in zijn hoofd te krijgen. Hij laveerde met 

zijn auto door de stad, zigzagde over onverlichte polderwegen en 

parkeerde bij een recreatiegebied onder de rook van de stad. Was het 

gisteren nog bloedheet geweest, vandaag begon fris en bewolkt. Het kon 

zelfs elk moment gaan regenen. Met zijn handen diep in zijn jaszakken 

begraven en zijn blik naar de grond gericht, liep hij het eerste het beste 

wandelpad op dat hij tegenkwam. Een groep vroege joggers passeerde 

hem. Ze stopten bij een plukje bomen en begonnen rekoefeningen te doen. 
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Wolkjes damp stegen op van hun hoofden. John keek jaloers naar de 

mannen. Voor hen was het leven normaal. 

Ineengedoken liep hij dieper het park in, waar hij geen mensen 

tegenkwam die de hond uitlieten, op een fiets naar het werk reden, of aan 

het sporten waren. Naast een rimpelloze vijver stond een bankje. Daar ging 

hij zitten. Een groep eenden lag in het gras met de snavel tussen de veren 

te slapen. John speelde met een handvol steentjes, die hij van het voetpad 

had opgeraapt. Hij koos een glimmende steen uit en gooide hem met een 

wijde boog van zich af. Een zachte plons volgde. Een eend tilde zijn kop 

op, keek hem een moment suffig aan en stak zijn snavel weer terug onder 

het verendek. 

John dacht terug aan gisteren. Aan de rampzalige dag die hem zo helder 

voor ogen stond. De vonkenexplosie. Het gegil van Belinda. Het gesis. De 

rook en de stank. De ambulance die was gekomen - en de politie. Ze waren 

meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen, een voor een 

en in aparte kamers. Een verklaring, of was het een verhoor geweest? Het 

voelde aan als het laatste. In een kaal hok had hij gezeten, op een harde 

stoel naast een tafel met kale plekken op het blad. Twee man. Een 

rechercheur genaamd Casters stelde de vragen, terwijl een collega John 

indringend aankeek. Achteraf hoorde hij van Cath hetzelfde verhaal. Het 

gesprek was voor de politie slechts routine geweest na het ongeluk. Voor 

Cath en John lag dat anders. Belinda was onder hun ogen gestorven. 

John speelde met de steentjes in zijn hand en staarde over het water, 

zonder iets te zien. Belinda had het niet overleefd, ze was op slag dood 

geweest. Met een woest gebaar smeet hij de steentjes van zich af. Het 
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geratel van de kiezels op het water deed de eenden opschrikken. Luid 

kwakend kwamen ze overeind en waggelden bij hem vandaan, om een 

stuk verderop verontwaardigd in het gras te gaan rondscharrelen. John 

boog voorover, liet zijn ellenbogen op zijn bovenbenen rusten en verborg 

zijn gezicht tussen zijn handen. 

Er zat een brandhaspel naast het keukentje en op een of andere manier 

was er een lekkage ontstaan in de leiding, terwijl de installatie nog geen 

maand geleden door de brandweer was gecontroleerd en goedgekeurd. 

Uitgerekend tijdens zijn fotoshoot was de studio onder water gelopen, 

waardoor er kortsluiting was ontstaan. Dat Belinda op het laatste moment 

wartaal had uitgeslagen, hadden ze op het politiebureau maar voor zich 

gehouden. Haar koorts moest hoger zijn geweest dan hij beseft had. 

Het besluit om te stoppen was zeker niet voor niets geweest. Aan de 

andere kant, als ze wel waren doorgegaan, hadden ze het stromende water 

misschien eerder opgemerkt en was dit alles... Nee. Hij schudde de 

gedachte van zich af. Hij mocht het niet erger maken dan het al was. Dat 

had geen zin. Hij kon de klok nu eenmaal niet terugdraaien, hoe graag hij 

dat ook wilde. Jarenlang voelde hij zich al schuldig. Stelde hij zich voor 

hoe het leven anders had kunnen verlopen. Kon hij maar teruggaan in de 

tijd, om de ergste ramp die hem had getroffen te voorkomen. 

Knisperende geluiden klonken naast hem. Er kwam iemand aanlopen 

over het grindpad. John negeerde wie het ook was en hield zijn ogen 

krampachtig gesloten. Naast hem hield het knarsen van steentjes abrupt 

op. Er werd tegen zijn schoen geduwd, aan zijn broekspijp getrokken. John 
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opende een voor een zijn ogen en wierp de hond een vuile blik toe. Het 

dier trok zich geschrokken terug, waarbij de riem zachtjes rammelde. 

‘Gaat het wel met u?’ vroeg een stem. Het klonk niet bezorgd, eerder 

nieuwsgierig. 

Hij richtte zijn hoofd op en zag aan het uiteinde van de hondenriem een 

vrouw die hem scherp aankeek. ‘Wat denkt u zelf,’ bromde John. ‘Zou ik 

er zo bij zitten als alles goed met mij was?’ 

Ze haalde haar neus op, trok aan de riem en liep met stevige passen 

door. Het hondje dribbelde achter haar aan, keek nog een keer naar hem 

om en ontblootte zijn tanden. Hij hoorde de vrouw mopperen tot ze buiten 

gehoorafstand was. Voor het eerst die morgen brak een glimlach door op 

zijn gezicht. Vaag en maar heel even. 

Vrijwel onmiddellijk vlamde de pijn weer op. De pijn van de recente 

gebeurtenis, die zich vermengde met een veel oudere pijn. Pijn die hij al 

vele jaren in zijn hart meedroeg. Die pijn was nog geen millimeter 

gesleten. Eerder toegenomen. 
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De kamerdeur ging open. Een slaperig gezicht verscheen om de hoek. Het 

was Ruben. Met tegen het lamplicht samengeknepen ogen tuurde de 

jongen de kamer in. ‘Wat maak jij een herrie, pap. Weet je wel hoe vroeg 

het is?’ 

‘Ik moet op pad, jongen. Ik ben mijn spullen aan het verzamelen, het 

was niet de bedoeling om je wakker te maken, sorry.’ 

‘Het is pas halfvier, pa.’ Zijn zoon liep blootsvoets en gekleed in pyjama 

de kamer in. ‘Slapen doe ik nu toch niet meer,’ mopperde hij. ‘Straks maar 

wat schoolwerk afmaken. Er ligt een enorme berg en dan heb ik het maar 

gehad. Ben ik vanmiddag na school mooi huiswerkvrij.’ 

‘Dan zal ik in het vervolg vaker herrie maken, dat komt je schoolcijfers 

ten goede.’ John knipoogde. 

Ruben bleef aarzelend staan toen zijn blik op de fototas viel. ‘Pap? Kan 

ik vandaag je camera lenen? Een uurtje of twee maar.’ 

John keek abrupt op. ‘Mijn camera? Waarom denk je dat ik zo vroeg ben 

opgestaan?’ 

‘Je gaat toch niet de hele dag op pad? Ik kan best wachten tot 

vanmiddag.’ 

‘Ja, natuurlijk, een beroepsfotograaf heeft ’s middags geen camera 

nodig.’ 

‘Morgen dan?’ 

John keek geïrriteerd. ‘Ik leen mijn camera niet uit, jongen.’ 
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‘Dat oude barrel?’ Ruben keek hem zuur aan. 

John trok de camera uit zijn tas en stak hem in de lucht. ‘Dit is waar ik 

ons brood mee verdien, zoon. Misschien herinner je je nog dat mijn 

“echte” camera is bezweken, nadat iemand een fototas van de tafel 

schoof?’ 

‘Dat was een ongeluk, pap.’ 

‘Dat weet ik wel, en ik neem het je ook niet kwalijk. Ik probeer gewoon 

te voorkomen dat er met dit exemplaar ook iets gebeurt. Want dan heb ik 

niets meer.’ 

‘Maar pap, het is voor een opdracht voor school!’ 

‘En dus?’ 

‘Iedereen leent een camera en nu kom ik als enige zonder op school, 

terwijl ik de zoon van een echte fotograaf ben.’ 

‘Neem dan je eigen camera mee?’ 

‘Dat is speelgoed. Daar kan ik geen fatsoenlijke foto’s mee maken. Het 

moet er professioneel uitzien. Dat moet jij toch begrijpen.’ 

‘Ruben, ik heb één camera. En die heb ik echt nodig.’ 

‘Sorry pap! Hoe haal ik het ook in mijn hoofd om te denken dat ik de 

camera van mijn vader mag lenen. Het is maar voor het schoolproject dat 

beslissend is voor mijn eindrapport,’ voegde hij er zuur aan toe. 

‘Hé, ik ben fotograaf. Ik heb dat ding nodig.’ 

Ruben vouwde zijn armen over elkaar en perste zijn lippen op elkaar. 
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‘Wat nou als ik boekhouder van beroep was en geen camera had?’ vroeg 

John. ‘Zou je dan blijven zitten? Mooie school is dat.’ 

Ruben balde zijn vuisten, zijn wangen staken vuurrood af bij zijn 

krullende blonde haar. Hij draaide zich abrupt om en stampte blootsvoets 

de kamer uit. De deur sloeg met een klap dicht. 

John bleef met de camera in zijn handen staan, terwijl zijn zoon kwaad 

de trap op stampte. Meteen had hij spijt van de manier waarop het gesprek 

verlopen was. Hij was niet echt tactvol geweest, misschien zelfs wel bot. 

John beet op zijn lip. Zijn zoon was alles voor hem. Samen hadden ze veel 

meegemaakt. Ruben had op jonge leeftijd zijn moeder verloren en ook al 

kende hij Belinda amper, haar dood moest het nodige bij hem losgemaakt 

hebben.  

Enkele dagen geleden, vlak na zijn wandeling door het park, had John 

hem aangesproken. Voorzichtig geprobeerd uit hem los te peuteren wat er 

in hem omging, maar de jongen deed alsof het hem allemaal weinig deed. 

Hij deed er luchtig over, een beetje onverschillig zelfs. John wist zeker dat 

er van alles in het hoofd van zijn zoon moest omgaan. Later had hij het 

weer geprobeerd. Elke dag wel een paar keer. John wilde hem helpen, er 

voor hem zijn. Maar dan moest er wel een opening zijn. Maar ja, pubers... 

Hij liet het toestel door zijn handen glijden. Dit was de camera die hij bij 

zich had toen ze het ongeluk kregen. Het ongeluk waarbij Marsha, Ruben 

en hijzelf waren betrokken. Pas na de begrafenis was hij erachter gekomen 

dat het apparaat niets meer deed. John had toen geen andere keuze gehad 

dan in allerijl een nieuw exemplaar te kopen, want als freelance fotograaf 

zat hij zonder camera meteen ook zonder werk. 
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De kapotte camera had hij maanden later, een beetje tegen beter weten 

in, alsnog ter reparatie aangeboden. Twee maanden daarna was het 

apparaat teruggekomen. Volledig gereviseerd. Omdat de herinneringen te 

sterk waren, had hij hem toen maar in een kast gelegd en vier jaar lang niet 

meer aangeraakt. Tot deze week. Omdat hij echt niet anders kon. 

Terwijl John een rugzak met proviand, regenkleding en allerlei handige 

dingen voor onderweg op zijn rug slingerde, dreunde boven muziek door 

het huis. Ruben liet duidelijk merken dat hij boos was. John hing de 

fototas over zijn schouder en na een laatste blik door de keuken om zich 

ervan te verzekeren dat hij niets vergat, liep hij naar de garage. Even later 

liet John met ontstoken lichten de stad achter zich, draaide de snelweg op 

en reed over een vrijwel verlaten driebaansweg richting het oosten, enkele 

uren voordat de zon opkwam. 

Aan de rand van het natuurpark parkeerde hij op een zanderig terreintje. 

Een desolate vlakte die de naam parkeerterrein niet eens verdiende. Hij 

kleedde zich om in donkergroene, gecamoufleerde, waterdichte kleding en 

trok stevig schoeisel aan, dat altijd voor het grijpen in zijn achterbak lag. 

Hij sloot de auto af en liep over een smal pad het bos in. Na een tiental 

meters week hij van het pad af en dook de dichte begroeiing in. 

Onder het lopen opende hij de schoudertas en trok de camera eruit. De 

zon stond op het punt om op te komen. In het oosten kleurde het al een 

beetje rood. De temperatuur was aangenaam, maar verzadigd van vocht 

wat het drukkend maakte. John voelde zweetdruppels op zijn voorhoofd 

parelen. Bij een open plek waar de grond drassig was, dreven fijne 

mistslierten tussen de begroeiing. John hurkte, richtte zijn camera, 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 31 van 143 

bepaalde een beelduitsnede en drukte af. Zo’n foto deed het altijd goed bij 

de bladen. Gekleurde luchten en ochtendnevel in een mysterieuze 

bosomgeving. Ingrediënten voor een succesfoto. 

Opstaan in de vroege morgen, hij had er een gruwelijke hekel aan, maar 

zodra hij door de bossen struinde zonder een mens tegen te komen, was hij 

in zijn element. Hij snoof de boslucht op, fris en geurend. Vogels 

begonnen te ontwaken en lieten van zich horen, eerst een enkeling maar al 

snel hele zwermen. Geritsel tussen het gebladerte vlakbij de grond, van 

kleine dieren die op zoek gingen naar voedsel. Hier was John in zijn 

element, zo kon hij uren rondzwerven. Helaas zou de zon snel aan zijn 

klim beginnen, werd het alsmaar warmer en benauwder en het ergste van 

allemaal: niet lang daarna zou de rest van de wereld het bos ontdekken, 

zelfs op een doordeweekse dag. 

Hij was hier zonder opdracht, hopende op een paar mooie platen die hij 

aan een blad kon verkopen, want er moest nodig geld binnenkomen. 

Aandachtig turend ging John op zoek naar groot wild. Dat moest hier in 

voldoende mate aanwezig zijn, maar de kunst was om het ongezien, stil en 

zonder door de dieren te worden geroken te benaderen. Met zijn rug licht 

gekromd, als automatisme op zijn sluipende manier van voortbewegen, 

dook hij steeds dieper het bos in. 

Niet veel later had hij opnamen gemaakt van een groep wilde zwijnen 

die luidruchtig door het struikgewas trok. Daarna passeerde een vos. Weer 

iets later een hert met haar jong. Hij stond een moment stil om te 

controleren of er nog genoeg ruimte op de geheugenkaart over was. 

Verbaasd keek hij naar de teller: de kaart was bijna leeg. Hoe kon dat? In 
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het kantoortje naast de studio had hij honderden beelden van Belinda naar 

zijn laptop overgezet, maar hij had ze alleen gekopieerd. Ze moesten nog 

steeds op de geheugenkaart staan. Maar dan kon er nooit zoveel vrije 

ruimte zijn. 

John gaf een draai aan de knop en liet de opnamen van vandaag 

voorbijkomen. Herten half verscholen in het struikgewas; tientallen 

beelden van een vos die bij een beekje zijn dorst leste; de groep zwijnen; 

het hert met haar jong; ochtenddauw en mistslierten bij de open plek. Dat 

was het, meer stond er niet op. Waar waren de opnamen van Belinda 

gebleven? Ze waren vast verloren gegaan toen de studio blank stond. 

In gedachten zag hij de studio weer onder water staan. De vonkenregen 

toen het water de contactdoos overspoelde. Belinda die in elkaar zakte. 

John rilde. Hij was met zijn gedachten weer helemaal terug bij het 

dodelijke ongeluk. Hij zag Belinda voor zich, een mooie jonge vrouw met 

nog een heel leven voor zich. Voor de duizendste keer zag hij haar 

ineenzakken, om nooit meer op te staan. John voelde zich intens rot. 

Met betraande ogen keek John naar de flintertjes lucht tussen de 

boomkruinen. Weer iets wat Belinda nooit meer zou zien. Het werd licht. 

De dag brak aan. Tijd om naar huis te gaan. Hij moest door. Hij wilde niet, 

maar hij moest. Geen werk betekende geen inkomsten en hij moest voor 

zijn zoon zorgen. Dat was hij zichzelf en zijn overleden vrouw 

verschuldigd. Alleen hij kon voor Ruben zorgen. 

Terwijl hij zijn cameraspullen in de tas opborg, viel hem ineens op dat 

hij een vreemd, onbevredigend gevoel in zijn onderbuik had. Het was 

anders dan de knagende pijn die door de dood van Belinda werd 
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veroorzaakt. Hij stond er een moment bij stil. Hij had een paar goede 

opnamen gemaakt, daar was hij zeker van, maar toch wist hij intuïtief dat 

er niet bij zat waar een redacteur meteen enthousiast van werd. Hij miste 

de winnende foto, eentje met dat kleine beetje extra, de opname die de blik 

van de lezer vasthield. Peinzend wat hij er nu nog aan kon doen, liep John 

verder het bos in. Een half uurtje later boog hij wat laaghangende takken 

opzij en wilde een open plek opstappen. 

Schuin aan de overkant zag hij mensen. Niet zomaar mensen. Geen 

vroege wandelaars, geen eenzame fietser of een vrijend stelletje. Hij zag 

een man te midden van een groep kinderen. Ze hadden een Afrikaans 

uiterlijk. De man droeg een lang gewaad, wit met zwarte symbolen erop. 

De kinderen droegen een shirt boven een korte broek, alles bedrukt met 

fleurige tekeningen. De man hield een lange stok in zijn handen, langer 

nog dan hij zelf was, met sierlijke kronkels en buigingen erin. Hij leek net 

een tovenaar die uit een Tolkien verhaal was gestapt. Terwijl de man zich 

statig langs de bosrand bewoog, de staf als wandelstok gebruikend, 

cirkelde het groepje kinderen joelend en spelend om hem heen. 

Het was een fantastisch gezicht. Plotseling braken ook de eerste 

zonnestralen door het bladerdak. Het groepje werd in een goudgele gloed 

gezet. Bingo! Dit was precies wat hij zocht. Zijn fotografenhart begon 

sneller te kloppen en zonder na te denken reikte John in zijn fototas, griste 

de camera eruit en stak de lens door het gebladerte. Hij liet de camera 

ratelen, ondertussen inwendig vloekend, want steeds sprong er een blad of 

een tak voor de lens, zodat op elke foto een irritante donkere vlek over het 

groepje mensen lag. 
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Snel stapte hij langs het struikgewas de open plek op en richtte zijn 

camera. De man aan de andere kant van de open plek bleef abrupt staan, 

keek verschrikt Johns kant op en stak afwerend zijn handen naar voren. Hij 

begon luidkeels te schreeuwen, woorden in een taal die John niet begreep. 

Even dacht John dat de man hem wilde aanvallen en hij dacht koortsachtig 

na hoe hij de man gerust kon stellen, voordat hij John of zijn camera iets 

aandeed. Mensen maakten soms bezwaar als hij hun foto nam. Het 

gebeurde niet vaak, echt heel zelden en John liet ze dan zien hoe hij de 

foto ter plekke van de camera verwijderde. Geen enkel probleem. Jammer, 

maar zo ging het soms. Niet iedereen wilde zomaar door een wildvreemde 

gefotografeerd worden. 

Maar in plaats van op hem af te stormen, dook de man juist met een 

paniekerige sprong het struikgewas in. Met zijn armen wild rondmaaiend 

maakte hij zich uit de voeten. John gaapte hem met open mond na. Ook de 

kinderen verdwenen al snel in het bos. Daar stond hij dan. Met zijn camera 

in de hand. Aan de rand van een verlaten open plek. De lichtstralen die 

daarnet zo mooi door het bladerdek vielen, waren alweer opgeschoven en 

vielen nu doelloos op een groepje struiken. Het gouden moment was 

voorbij. Een gemiste kans. 

Wat was er gebeurd? Dit had John nog nooit meegemaakt. Moest hij ze 

achternagaan? Die man stond duidelijk doodsangsten uit. Maar waar was 

hij zo van geschrokken? 
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John kopieerde zijn nieuwe foto’s naar de laptop, waarna hij ze op het 

grote scherm bestudeerde. Zoals hij al vreesde, waren de opnamen van de 

Afrikaanse man en de kinderen grotendeels mislukt. Telkens werden ze 

bedekt door bladeren en takken die voor de lens zwiepten. Hier en daar 

was een arm of een been van een kind te zien. Alleen de man stond er een 

enkele keer goed op, maar wel met een van angst vertrokken gezicht. 

Onbruikbaar voor wat John in gedachten had. 

Bleven alleen de natuuropnamen zonder mensen over. Snel bekeek John 

de opnamen, koos er zes uit en stuurde ze door naar de eindredactie van 

verschillende bladen. Nu was het een kwestie van afwachten tot hij een 

plaatsingsbericht kreeg. Als hij die al kreeg. 

John’s gedachten dwaalden af naar zijn zoon. Hij maakte zich zorgen 

over hem. Via school kreeg hij signalen dat Ruben erg afwezig was tijdens 

de les en ook in de pauzes trok hij zich steeds meer terug. Naar zijn vaste 

vriendenclubje waar hij na schooltijd altijd mee optrok keek hij ook al niet 

meer om. Zodra de laatste les was afgelopen verdween Ruben spoorloos, 

om pas rond etenstijd thuis te verschijnen alsof er niets aan de hand was. 

John had geprobeerd de jongen uit zijn schulp te trekken, maar hij liet 

niets los en deed alsof er niets aan de hand was. 

Het moest wel met de dood van Belinda te maken hebben, waardoor de 

jongen pijnlijk aan de dood van zijn eigen moeder werd herinnerd, maar er 

kon ook best iets anders spelen waar John en zelfs zijn vrienden op school 
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niets van wisten. Examendruk bijvoorbeeld, of de afwijzing van een 

klasgenote waar hij in het geheim verliefd op was. 

John bladerde in zijn mailprogramma en zocht een bericht van gisteren 

op. Er was een opdrachtgever die een nieuwe serie van hem wilde afnemen 

met als onderwerp ijzige kou. Stiekem hoopte John dat hij tijdens deze 

fotoshoot wat dichter tot zijn zoon kon komen. Hij had speciaal gevraagd 

of Ruben na schooltijd mee wilde helpen. De laatste dagen hadden ze 

elkaar maar weinig gezien en dat hoopte John vandaag goed te maken. 

Ruben vond fotograferen leuk, dus het was meteen een leuke afleiding 

voor de jongen. 

Stiekem hoopte John dat er zich een gunstig moment zou voordoen om 

vertrouwelijk met elkaar te praten. Misschien kon Cath er een rol in 

spelen. Ze kon goed met mensen omgaan. Mensen wenden snel aan haar 

en namen haar vaak in vertrouwen. Het zou fantastisch zijn als Ruben over 

zijn gevoelens sprak. Hopelijk wilde zijn zoon haar wel vertellen wat hem 

dwarszat. 

Een nieuwe fotoshoot met een model. John wist eerlijk gezegd niet of hij 

er al aan toe was, ook al had hij de opdracht met dank aanvaard. Dat was 

vooral omdat hij het geld nodig had. Daarnaast bestond de kans dat 

opdrachtgevers niet bij hem terugkwamen als hij te vaak opdrachten 

weigerde. Dat was geen optie voor een freelance fotograaf, die moest 

immers zelf zijn werk bij elkaar sprokkelen. Zijn handen trilden en hij 

voelde de brok in zijn keel. Elke vezel in zijn lichaam verzette zich, maar 

toch moest hij de draad van zijn leven en dat van zijn zoon weer oppakken. 

Was het niet vandaag, dan wel morgen, volgende week, ooit. 
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Hij pakte zijn telefoon en belde de visagiste. Morgen moest het maar 

gebeuren. Omdat de fotostudio nog niet beschikbaar was, stelde Catharina 

voor om haar eigen woonkamer tijdelijk tot fotostudio om te bouwen. John 

had verbaasd gereageerd toen ze het voorstelde, dacht eerst nog dat ze een 

grapje maakte. Ze vertelde dat ze dat wel vaker deed, haar woonkamer tot 

studio of atelier omtoveren. Zoals wanneer ze een cursus gaf, of met 

vriendinnen lekker met het ontwerpen van kleding in de weer ging. John 

woonde zelf te klein voor dit soort trucs, maar Cath zei dat ze haar 

woonkamer er speciaal op had ingericht. Nou, hij was benieuwd. 

De dag erna stapte hij na schooltijd samen met Ruben in de auto. Zijn 

complete foto-uitrusting lag al in de achterbak. Even later bereikten ze de 

bestemming. Het huis van Catharina was binnen opvallend licht en vooral 

erg wit. De muren en het plafond waren van het soort wit waar je je ogen 

voor moest dichtknijpen en op de vloer lag een tapijt dat zo smetteloos wit 

en schoon was, dat het interieur uit een reclamefilm voor wasmiddelen of 

tandpasta afkomstig leek. Hij zag een eettafel, een salontafel, een 

boekenkast en een wandkast. Allemaal wit. De rest was roze. De pluche 

beesten in de vensterbank, de twee staande lampen, een bank en een setje 

stoelen, zelfs de mat bij de tuindeur, de deurklinken en de stopcontacten. 

Wit en roze, waar hij ook keek. De meeste roze onderdelen waren gelukkig 

verplaatsbaar, waarna een nagenoeg witte ruimte overbleef. Het was echt 

een mooie studio. 

Cath droeg een hip joggingpak en het stond haar goed. Het was ook niet 

zomaar een pakje, het zag er chique uit. Het was rood en daardoor stak ze 

bijzonder sterk af tegen haar omgeving. Ze had koekjes, chips, koffie en 
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een paar blikjes cola voor hen klaargezet. Zodra John met een zucht van 

verlichting de zware fototas van zijn schouder liet zakken, dook hij gretig 

op de schaal met koekjes af. Hij koos een chocoladekoekje en beet er de 

helft vanaf. Ruben trok een blikje cola open en goot het vocht naar binnen 

alsof hij een week door de Sahara had gezworven. 

Ze spraken een tijdje over van alles behalve het gevoelige onderwerp. 

Ruben vertelde zelfs enkele moppen die hij op school had gehoord. De 

sfeer was leuk en ontspannen. Toen de schalen aardig waren geslonken en 

zowel de koffie als de cola op was, gingen ze aan de slag. Samen met zijn 

zoon schoof John alle meubels naar de hoeken, waarbij Cath 

regieaanwijzingen gaf. Ze had het duidelijk eerder gedaan en wist precies 

wat waar paste, zodat een maximale hoeveelheid vloerruimte vrijkwam en 

er toch nog een plekje overbleef waar ze - krap maar wel knus – even bij 

elkaar konden zitten. 

Daarna sleepten Ruben en John alle apparatuur vanuit de kofferbak naar 

de huiskamer en samen begonnen ze met het opbouwen. Ruben werkte 

met zijn vader samen alsof ze dit al jaren deden. In feite woonde zijn zoon 

wel vaker een fotoshoot bij en soms maakte hij dan ook wat foto’s, maar 

hij had nog nooit geholpen bij het opbouwen. Blijkbaar had hij goed 

opgelet. 

Ze waren nog maar net klaar toen de deurbel ging. Cath liep richting 

voordeur. John controleerde ondertussen of alles goed stond opgesteld en 

Ruben werkte de stroomsnoeren netjes weg. Catharina kwam binnenlopen 

met een model in haar kielzog. Ze stelden zich aan elkaar voor. Het model 

heette Deborah. Een charmante verschijning. Lang, lichtbruin golvend 
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haar en felblauwe ogen. ‘Loop gezellig met mij mee, meid. Zoals je ziet 

zijn we bijna klaar voor de shoot,’ zei Cath. De dames liepen naar de 

andere kant van de woonkamer, waar een rek vol kledingstukken al 

klaarstond. 

‘Werken we vandaag met twee fotografen?’ vroeg Deborah met een 

serieus gezicht. Ze keek aandachtig naar Ruben, die met een zwiepende 

lichtmeter voor zijn buik en een statief in zijn handen door de kamer liep. 

Cath knikte bevestigend en knipoogde naar de jongen. Ruben glunderde. 

Krap een uur later zat Deborah op een kunstmatige bergpiek. Wat in 

feite een redelijk stabiele constructie van kratten en vouwstoeltjes was, die 

Cath en John snel in elkaar hadden geflanst. Er was een doek overheen 

gedrapeerd zodat het nog wat leek. De echte omgeving zou John achteraf 

met Photoshop toevoegen, zodat ze zich op de uiteindelijke foto in een 

ijzige omgeving zou bevinden. Het model was hier en daar ingesmeerd 

met iets wat op ijsschaafsel leek. 

Gedachteloos veegde Deborah wat nep-ijs van haar knie. Ze keek met 

afschuw naar de klodder die van haar wijsvinger droop en trok een vies 

gezicht. ‘Getver! Wat is dat voor troep?’ 

‘Dat is ijs,’ zei John droog, terwijl hij onverstoorbaar een beelduitsnede 

bepaalde en nog enkele instellingen op de camera veranderde. 

‘IJs? Het is vies. Het is plakkerig. Het ziet eruit als behangplaksel. Het is 

géén ijs. Wat heb je op me gesmeerd, John?’ 

‘Doe eens een gok?’ 
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Ze haalde haar schouders op. ‘Te dikke lijm, vloeibaar plastic, snot, 

chemisch afval?’ 

‘Bijna,’ zei hij met een knipoog. ‘Het is de vulling van een luier.’ 

‘Een luier?’ mengde Catharina zich in het gesprek. 

‘Inderdaad, een luier.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik kan wel merken dat 

jullie nog nooit een baby van dichtbij hebben gezien.’ De dames 

protesteerden luid, maar John ging onverstoorbaar verder. ‘Mama’s en 

papa’s houden niet van natte babybilletjes.’ Hij reikte naast zich en trok 

een luier uit een plastic tas die naast het camerastatief op de grond stond. 

Met een ruk scheurde hij de luier open en trok er een pluk donzig spul uit. 

‘Nu is het nog droog en compact, maar zodra jouw baby een plasje doet, 

absorbeert dit spul al het vocht en verandert dan in een soort pulp. Dat heb 

ik op jouw buik gesmeerd. Het ziet eruit als ijsschaafsel. Niet van echt te 

onderscheiden, zo’n bonk babyplas.’ 

Deborah keek verschrikt. Haar buik, benen en armen zaten volledig 

onder het nepijs. 

‘Wees gerust. Babyplas was niet voorhanden en met kraanwater werkt 

het ook. Of had je liever dat ik je in echt ijsschaafsel had 

ondergedompeld?’ 

Deborah keek naar haar wijsvinger, rook aan het spul alsof ze zich ervan 

wilde verzekeren dat er echt geen plasje in zat. 

John glimlachte en schudde meewarig zijn hoofd. ‘Laten we beginnen. 

Je bevindt je in de bergen, omringd door ijs en sneeuw. Je leunt tegen een 

rots. Liever niet te veel leunen, dan dondert alles om. Er staat wind, het is 
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guur. Maar de zon schijnt en de warmte op je gezicht maakt het houdbaar. 

Dat wil ik in je gezichtsuitdrukking terugzien. Je kijkt schuin omhoog, 

probeert elk zonnestraaltje op te vangen. Ruben, kunnen we beginnen?’ 

De jongen stond bij de bergpiek en gebruikte de lichtmeter om op 

verschillende punten de lichtinval te meten. Hij liep terug naar zijn vader, 

die de camera aan de hand van zijn metingen bijstelde. Ondertussen nam 

het model haar positie in, zorgde voor een natuurlijke houding en toverde 

vanuit het niets een sprankelende gezichtsuitdrukking naar boven. Cath 

startte de cd-speler, zodat er toepasselijke achtergrondmuziek klonk. John 

keek door de zoeker, zijn wijsvinger rustte lichtjes op de ontspanknop. 

‘Eerst een paar proefopnamen,’ zei hij. ‘Daarna neemt Ruben het over.’ 

Hij keek opzij naar zijn zoon, die licht nerveus leek, maar vol 

zelfvertrouwen knikte. 

John boog voorover om door de zoeker te kijken en drukte af. De 

camera ratelde. Maar al na drie opnamen bleef het ineens stil. John hield 

de knop ingedrukt, maar in plaats van het vertrouwde ratelen van de 

camera en het oplichten van de flitsers, gebeurde er niets. Verbaasd keek 

John op van de zoeker. Cath merkte dat er iets mis was en kwam zijn kant 

op lopen. 

‘Wat is er?’ 

‘Ik snap het niet,’ zei hij, meer tegen zichzelf dan tegen Cath of het 

model. ‘Ik snap het echt niet.’ 

‘Wat niet?’ 

‘Hij valt zomaar uit.’ 
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‘Zit er een kabeltje los?’ probeerde zijn zoon. 

‘De camera doet niets meer. Zo staat de batterij-indicator nog helemaal 

voluit. Ik druk af en zie de indicator zo voor mijn ogen leeglopen. Van vijf 

groene streepjes naar vier, drie, twee en dan nog één rood streepje. Display 

uit. Lampjes uit. Dood.’ 

‘Vergeten op te laden?’ probeerde Cath, terwijl ze naast hem kwam 

staan en voorover boog om ook te kijken. 

‘Vannacht nog gedaan. Ik moet er minstens vijfhonderd kunnen maken 

op een acculading. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.’ 

‘Misschien heeft de camera schade opgelopen in de studio?’ vroeg 

Ruben. ‘Door de stroomstoot, bedoel ik.’ 

Hij keek zijn zoon bedrukt aan. ‘Ik hoop dat mijn echte camera snel 

gerepareerd is zoon, dan kan deze snel weer de kast in. Waar hij 

thuishoort.’ 

Cath veegde een haarlok uit haar gezicht. ‘En nu?’ 

John haalde zijn schouders op en schakelde een voor een de lampen uit. 

‘En nu niets. Thuis zit nog een tweede accu in de oplader. Ik zal hem 

straks halen, over een uur of twee moet hij volledig opgeladen zijn.’ 

De visagiste draaide zich om naar Deborah, die hen al die tijd zwijgend 

observeerde. ‘Wat doen we tot die tijd met onze ijskoningin? Invriezen? 

Laten smelten?’ 

‘Laten we haar luier eerst maar verschonen,’ stelde John voor. ‘Lekker 

in bad, als je dat hier hebt, of anders onder de douche. Anders droogt de 

pulp op en dan wordt het schrobben geblazen.’ 
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‘Nou, een bad klinkt mij als muziek in de oren,’ zei het model, terwijl ze 

van haar neprots afdaalde. Klodders kunstijs dropen van haar lichaam en 

spatten op de vloer uiteen. 

‘Dan doe ik ondertussen wat boodschappen,’ zei Cath terwijl ze op haar 

horloge keek. ‘De uren vliegen voorbij en eer die accu van jou eindelijk 

vol is, is het etenstijd. Dus stel ik voor dat we allemaal bij mij eten, een 

bakje koffiedrinken en daarna de fotoshoot doen.’ 

‘Prima idee,’ riep John enthousiast ‘Alleen heb ik een nog beter idee. Ik 

haal nu meteen die tweede accu op. Hij is halverwege met opladen, ruim 

voldoende voor deze fotoshoot. Met een halfuurtje ben ik terug en dan 

storten wij ons eerst op een overheerlijke maaltijd, die ik ergens onderweg 

op magische wijze zal bemachtigen. Op die manier kunnen we toch nog op 

een redelijk tijdstip klaar zijn.’ 

Deborah knikte gretig. ‘Dat komt mij goed uit. Ik heb thuis drie poezen 

rondlopen. Die moeten ook eten en ze kunnen heel slecht tegen alleen 

zijn.’ 

‘Wat Ruben lekker vindt weet ik wel. Is er nog iets wat de dames graag 

eten? Grieks, Italiaans, een potje Olvarit voor de ijsprinses?’ vroeg John 

terloops, terwijl hij al op weg was naar de voordeur. 

‘Alsjeblieft zeg, omgetoverd worden in een luier is al erg genoeg.’ 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 44 van 143 

7 

Deborah stelde de temperatuur van de thermostaat bij en draaide de kraan 

voluit open. Onder luid geklater begon het bad zich te vullen. Ondertussen 

ging ze op zoek naar het badschuim. Haar lichaam had ze al vluchtig 

schoongespoeld, dus de ergste luier-drek was inmiddels in de afvoer 

verdwenen. Om haar dorst te lessen had ze bij de wastafel twee glazen 

water naar binnen geklokt. 

In een hoek boven het bad waren plankjes aangebracht. Ze stonden vol 

met kleurige flesjes en potjes. Het was duidelijk te zien dat Cath visagiste 

was en haar vak behoorlijk serieus nam. Ze bleek crème, zalf, shampoo, 

lotion, make-up, poeders en attributen uit de hele wereld verzameld te 

hebben. 

Deborah draaide de kraan dicht en schudde een flinke scheut badolie in 

het water, uit een teer glazen flesje in de vorm van een trompet - hoe 

bedacht je het. Met een hand mengde ze de olie door het badwater. Ze liet 

zich in het water zakken en sloot haar ogen. Heerlijk. De frisse, zoetige 

geur van de badolie prikkelde haar neus. Zo kon ze uren blijven liggen. 

Helaas moest ze straks weer aan het werk. Ze vond het wel erg klungelig 

voor een fotograaf om met een lege accu aan te komen, nota bene zonder 

reserve exemplaar in zijn fototas. Dat noemde zich een professional. 

Ze probeerde de fotoshoot tijdelijk uit haar hoofd te zetten en maximaal 

te ontspannen. Het water maakte haar lichter. Ze kon zich achter haar 

gesloten oogleden maar al te gemakkelijk voorstellen dat ze zweefde. 
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Alsof ze zich in de ruimte bevond, in het totale niets. Ze was alleen, in een 

intense duisternis en totale stilte. 

Ze voelde een golfje tegen haar kin botsen en meteen was de betovering 

verbroken. Geschrokken opende ze haar ogen en keek schichtig in het 

rond. Plotseling was ze niet op haar gemak. Ze had een beklemmend 

gevoel. Alsof er iemand bij haar was en er gevaar dreigde. Ze strekte haar 

nek en keek de badkamer rond. Ze was alleen. Natuurlijk was ze alleen. Ze 

onderdrukte de neiging om over de rand van het bad te kijken, want dan 

moest ze overeind komen uit het heerlijke water en dat was geen 

aanlokkelijk idee. Ze moest lachen. Ze leek wel een kind, bang voor de 

krokodil onder haar bed. 

Het kwam vast door de vreemde badkamer. Dat ze bij iemand anders 

thuis zomaar in bad lag. Het was een beetje vreemd allemaal. Onwennig. 

Ze probeerde zich te ontspannen. Keek wat om zich heen. Waterdamp 

dreef loom door de badkamer. Stoomwolken die wervelden, kronkelden, 

een eigen leven leken te leiden. Als ze haar ogen tot spleetjes kneep, kon 

ze zich makkelijk inbeelden dat de plafondlamp - een saaie witte bol van 

matglas of plastic - de zon was, of beter nog, een verre ster. De mistflarden 

waren mysterieuze sterrennevels. Langzaam liet ze haar oogleden dicht 

glijden. Haar lichaam ontspande zich weer. 

In haar verbeelding gloeide in de verte een speldenpunt op. Een 

pulserend licht. Het stipje groeide uit tot een kolkende witte nevel. Heel 

even dacht Deborah dat haar ogen nog open waren. Dat ze naar de 

goedkope plafondlamp keek, naar waterdamp die door de badkamer dreef. 

Maar daar was het licht te intens voor. 
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Ze huiverde en besefte ineens dat ze het steenkoud had. Ze bevond zich 

niet langer in de badkamer. Ze leek zich nu echt in het niets te bevinden. 

Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. De lichtende wolk was nu zo 

dichtbij dat ze er iets in kon onderscheiden. Het was geen wolk die 

bestond uit damp of rook. Nee, het waren miljarden kleine puntjes die 

driftig door elkaar heen krioelden. Nee, toch geen puntjes. Naaldjes. 

Vlijmscherpe ijskristallen! 

De wolk kwam op haar afgestormd. Ineens werd ze bang. Ze vreesde 

voor haar leven. Hoe onwaarschijnlijk het ook was, de naaldjes leken het 

op haar gemunt te hebben. Deborah wilde zich omdraaien en wegrennen, 

maar net als in een droom leek ze zich door dikke stroop te bewegen. Ze 

wist dat ze niet sliep, ze was volledig bij bewustzijn, maar wat ze 

meemaakte had wel de eigenschappen van een droom. Ze moest terug naar 

de badkamer. Maar hoe kreeg ze dat voor elkaar? Ze had zich alleen maar 

ingebeeld dat ze zich ergens anders bevond. Een enkele gedachte of 

beweging moest dan toch voldoende zijn om de betovering te verbreken? 

Het lukte haar niet. De illusie ging gewoon door. 

Beeld je in dat je terug bent, schoot het door haar heen. Ze stelde zich 

Catharina’s badkamer voor. De glanzende thermostaatkraan, planken vol 

met flessen en potjes. Het bad dat zich onder luid geraas vulde met water. 

De streling van de stof van de handdoek. De geur van badolie. 

Plotsklaps schoten haar ogen open en sperde ze haar mond wijd open, 

klaar om een flinke teug verkwikkende zuurstof in te ademen, maar net op 

tijd sloot ze haar mond weer. Ademen was onmogelijk. Ze bevond zich 

wel in bad, maar onderwater. Onbewust was ze weggezakt tot op de 
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bodem. Snel werkte ze zich overeind en was verbaasd dat ze met haar 

hoofd door iets hards brak. Het leek net of ze door een winkelruit sprong. 

Scherven vlogen in het rond en vielen daarna terug in het bad en op de 

vloer ernaast, waar ze in honderden stukjes uiteenvielen. 

Staande in het bad staarde ze met open mond naar de plafondlamp. Er 

hingen ijspegels onder. Op de rand van de wastafel zat een dikke laag rijp. 

De spiegel was bevroren, met ijsbloemen die vast prachtig waren geweest 

onder andere, normalere omstandigheden. Zelfs op de badrand zat een 

dikke laag ijs. De flesjes en potjes op de planken waren samengeklonterd 

tot een grote onregelmatige brok ijs. Hier en daar staken wat dopjes uit de 

ijsmassa en de kleuren en vormen van de flesjes waren vaag binnenin het 

ijs te zien. 

In het bad dreven stukken ijs op het klotsende water dat langzaam weer 

tot rust kwam. Dat ijskoude water reikte bijna tot aan de badrand. Een 

ijsschotsje botste tegen haar been. Een tweede stuk kwam er achteraan 

drijven. Er ontstond beroering in het water. Deining rondom haar benen. 

Met afgrijzen keek ze toe hoe het water in een ruime cirkel rondom haar 

lichaam omhoog stulpte. Het kwam maar enkele centimeters hoog, om 

meteen weer terug in het bad te zakken. Verbaasd en ook wel nieuwsgierig 

keek Deborah naar het verschijnsel. Pulserend als een hart kwam de zuil 

terug, dit keer iets hoger, bijna tot aan haar bekken. Als een levende 

zuignap trok het zich aan haar lichaam omhoog, leek het haar te willen 

opslokken. Het water was krachtig. Ze moest moeite doen om haar 

evenwicht te bewaren en niet voorover te vallen. 
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Nieuwe angst kwam opzetten. Ze was bang dat als ze viel, ze samen met 

het badwater voorgoed door het afvoerputje zou verdwijnen. Ze moest hier 

weg, weg uit het bad. 

Meteen schoot de zuil de hoogte in, omhulde haar lichaam en sloot zich 

razendsnel boven haar hoofd. Ze zat gevangen. Er klonk een luid gekraak. 

De waterzuil veranderde in een fractie van een seconde in puur ijs. Als een 

levende mummie was ze ingekapseld in een capsule van ijs. Het had haar 

ingesloten, tot een gevangene gemaakt. Gelukkig volgde het omhulsel niet 

volledig de contouren van haar lichaam, zodat ze nog een beetje 

bewegingsvrijheid had. 

Ze bonkte met haar vuisten tegen de ijswand, maar deed zichzelf daarbij 

alleen maar pijn. Ze voelde ook iets warms en kleverigs. Verbaasd keek ze 

naar haar handen. Kleine witte puntjes staken uit grote rode vlekken die op 

haar handen verschenen. Ze keek wat beter. Op de rode plekken was het 

vel verdwenen. Het was rauw vlees met bloed. De wand van de zuil was 

bekleed met een fijn netwerk van naaldjes. IJsnaalden, bijna te klein om 

met het blote oog te zien. 

Ze schrok van een beweging buiten de zuil. Een schaduw viel over de 

ijswand, maar was meteen weer verdwenen. Daar was het weer. Een 

donkere schim bewoog zich door de badkamer. ‘Cath, ben jij dat?’ vroeg 

ze met een dun stemmetje. Even bleef de schim staan, toen gleed de 

schaduw opnieuw over de zuil, waardoor het ineens aardedonker werd. 

‘Cath? John? Help!’ 

Stilte. 
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Radeloos wierp Deborah zich met haar volle gewicht en alle kracht die 

ze bezat zijwaarts tegen de zuil. Tegen alle verwachtingen in stootte ze 

met donderend geraas dwars door het ijs heen. De zuil versplinterde in een 

verblindende explosie van ijssplinters. 
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Een etage lager hielp Ruben Catharina met het opruimen van de 

woonkamer. Samen met haar verplaatste hij de eettafel en een paar stoelen, 

zodat ze straks gezellig met z’n allen konden eten zodra John terugkwam. 

Eigenlijk had hij met zijn vader willen meegaan, maar hij had zich laten 

ompraten hier te blijven. 

Ruben mocht haar wel. Ze was aardig en behulpzaam en liet hem 

meestal zijn gang gaan. Omdat hij sinds hij acht was geen moeder meer 

had, was hij behoorlijk zelfstandig voor zijn leeftijd en ook gewend om 

zelf beslissingen te nemen. Het laatste waar hij op zat te wachten, was een 

volwassene die wel even bepaalde wat goed voor hem was. Zijn vader was 

er altijd voor hem, maar was ook een erg drukbezette man, zodat Ruben 

vaker alleen was en voor zichzelf moest zorgen dan andere jongens van 

zijn leeftijd. Hij vond dat geen probleem en was er zelfs blij mee. Veel van 

zijn klasgenoten waren jaloers op zijn vrijheid en zelfstandigheid. Die 

werden nog betutteld door hun ouders. Moesten alles verantwoorden wat 

ze deden. Maar als Ruben kon kiezen... dan leverde hij zijn vrijheid 

vandaag nog in. Als hij daar zijn moeder maar mee terugkreeg. 

Terwijl hij samen met Cath aan de eettafel wat zat te drinken, zij een 

verse kop koffie en hijzelf een koel blikje cola, luisterde hij met een schuin 

hoofd naar het geluid van stromend water dat van boven klonk. Hij kon 

zich indenken dat Deborah blij was dat ze die smurrie van haar lichaam 

kon wassen. Aan de andere kant, straks moest het er toch weer op. 
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Ruben keek steels naar Catharina, die met de koffiekop in haar handen 

voorzichtig een wolkje damp wegblies. Ze nipte eraan, trok een gezicht en 

blies opnieuw langs de hete vloeistof. Ze was mooi, zoals ze daar een 

beetje dromerig voor zich uit zat te staren. Haar lippen getuit, het 

binnenvallende zonlicht dat in haar ogen glinsterde. Voor het eerst vroeg 

Ruben zich af waarom ze alleen woonde. Misschien had ze een vriend, 

maar dat betwijfelde hij. Hij had zijn vader er althans nog nooit over 

gehoord. Toen ze opkeek en hem vragend aankeek, voelde hij zich betrapt 

en sloeg snel zijn ogen neer. 

‘Ik had nog wel een zak drop meegenomen,’ zei hij tenslotte. Hij keek 

haar aan en zag dat ze hem niet begreep. ‘Gisteren, voor Belinda. Hoe 

voelde jij je toen het in de studio gebeurde?’ vroeg hij. Aan haar grote 

ogen zag Ruben dat ze van zijn vraag schrok. Ze klemde de koffiekop 

steviger tussen haar handen. 

‘Machteloos,’ zei ze met zachte stem. ‘Ik heb mij nog nooit zo 

machteloos gevoeld. Ze kon geen kant op en het ergste was, ze wist het. 

John en ik wilden haar allebei redden en onze hersenen werkten op 

topsnelheid om een uitweg te vinden, maar het was gewoon niet te doen. 

Het is zo erg.’ 

Ruben knikte. 

‘Dat lijkt mij nog het ergste van alles,’ zei Cath. ‘Als je weet wat er staat 

te gebeuren en beseft dat er niets is dat je nog kan redden. Dat het is 

afgelopen. Definitief. Je kunt alleen nog wachten op de klap. De pijn. Het 

einde. Er is geen tijd meer om iets af te ronden, dingen te zeggen die je 

nooit hebt durven zeggen, afscheid te nemen.’ 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 52 van 143 

Haar ogen stonden triest, maar zelfs nu zag ze er mooi uit. Ruben vond 

het prettig dat ze dit zomaar tegen hem durfde te zeggen. Ze zag hem als 

haar gelijke, niet als een puisterige scholier voor wie de uitslag van een 

tentamen en een jaar overdoen de grootste angsten in het nog zo jonge 

bestaan waren. 

‘Je bent vlak bij elkaar, kunt elkaar bijna aanraken. Maar toch ligt er een 

universum tussen jou en de ander in. Ik denk vaak dat je elkaar altijd kunt 

helpen, als je maar dicht genoeg bij elkaar blijft. Maar in feite doet het er 

allemaal niet toe,’ peinsde Ruben voor zich uit. 

‘Het is als bliksem,’ zei Cath. ‘Zelfs als je het onweer hoort naderen, 

weet je niet wanneer en waar het zal inslaan.’ 

‘Of wie hij raakt. Jij, of de ander. De verkeerde plek of het verkeerde 

moment, je hebt er geen idee van. Je staat volkomen machteloos.’ Hij keek 

haar aan. ‘Wat vind je eigenlijk van mijn vader?’ 

Ze was even van de wijs door de onverwachte wending. ‘Wat bedoel 

je?’ 

‘Vind je hem leuk?’ 

‘We werken al heel lang samen.’ Ze struikelde over een paar woorden. 

‘Zakelijk. Ja, we mogen elkaar, zeker weten.’ 

‘Volgens mij is hij ook erg op jou gesteld. Heeft mijn pa het je weleens 

verteld? Van toen, bedoel ik.’ 

Ze dacht even na en knikte. ‘Niet met zoveel woorden. Alleen dat er iets 

ergs gebeurd is.’ 

‘Dat met mijn moeder, of dat met mij?’ 
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Ze keek geschrokken. ‘Met jou?’ 

Tijd om te vragen wat Ruben bedoelde was er niet. Boven klonk een 

zware dreun, gevolgd door een doordringend gegil. Ze schoten overeind en 

staarden elkaar verbluft aan. Het duurde maar een tel. Toen vlogen ze uit 

hun stoelen. Caths koffiekopje kwam met een klap op het tafelblad terecht 

en viel om. Het bruine vocht vloeide uit en vormde een flinke plas. Cath 

dook de kamer al uit, maar Ruben zag in een ooghoek iets oplichten en 

hield even zijn pas in. Het was het statief met Johns camera waar iets 

gebeurde. Het schermpje lichtte op. Waarom stond de camera nog aan? En 

was de batterij niet leeg? 

Het schermpje lichtte blauw op en er rolde tekst overheen. Daarna 

verscheen een knipperende tekst in rode letters. Ruben stond te veraf om te 

lezen wat erop stond. Boven begon het gegil opnieuw. Hij rukte zijn blik 

los van de camera en snelde Catharina achterna de trap op. Met een ruk 

gooide ze de deur van de badkamer open. Daar zagen ze Deborah, 

spiernaakt, die in een hysterische huilbui over de rand van het bad kwam 

klauteren. Ze dook op hen af en klampte zich aan Catharina vast, 

vermorzelde haar bijna. 

‘Jezus! Wat gebeurt hier?’ Caths stem sloeg over. 

‘Pijn... Ik bevries... Zo’n kou...’ bracht Deborah moeizaam 

klappertandend uit. Haar lippen zagen blauw en haar huid had een 

onnatuurlijk bleke kleur. Ze keek schichtig om zich heen en haar handen 

klauwden wild in de lucht achter Caths rug. ‘Waar is het gebleven?’ 

Deborah probeerde Cath omver te lopen, leek met alle geweld de 

badkamer uit te willen vluchten. Ze leek Ruben, die met open mond nog in 
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de deuropening stond, niet eens te zien. Maar Cath was te sterk en liet zich 

niet zomaar omverduwen. 

‘Kalmeer,’ riep Catharina, met indringende stem. ‘Je doet jezelf nog wat 

aan.’ 

De hysterische vrouw leek haar niet te horen en begon tegen haar 

schenen te schoppen. ‘Het ijs sluit me in, het wil me verpletteren! Zo 

koud! De schaduw! Het zit me achterna en zal mij vermoorden!’ 

In een reflex wilde Cath terugdeinzen, maar dan zou Deborah over haar 

heen walsen. Ze maakte een hand vrij en gaf Deborah met de vlakke hand 

een flinke tik in het gezicht. Het snerpende geluid echode door de 

badkamer en het spartelen en schoppen doofde meteen. Niet dat Deborah 

nu wel voor rede vatbaar was. Ze schreeuwde nog steeds onverstaanbare 

woorden. Deborah gebaarde wild naar achteren, richting de badkuip, 

terwijl ze Cath met doodsnood in haar ogen aanstaarde. 

Cath duwde haar een stukje van zich af en pakte haar stevig bij de 

polsen beet. Ruben keek met afschuw naar de handen van het model. Ze 

leken compleet kapotgeslagen. De vellen hingen erbij. Het was een en al 

bloederige massa. 

‘Kalmeer toch! Wat is er aan de hand?’ 

Deborah probeerde te praten. Haar lippen gingen open en dicht, als een 

vis op het droge happend naar adem, maar er kwam geen geluid meer uit 

haar keel. Ruben keek langs de twee vrouwen de badkamer in. Werkelijk 

alles was drijfnat. In het bad bevond zich nog maar een dun laagje water. 

Was de rest er met kracht uitgegooid? Het leek erop. 
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In een moment van onoplettendheid rukte Deborah zich los. Haar lippen 

trilden en in haar ogen was een mengeling van doodsangst, verbijstering 

en ongeloof te zien. Ze dook langs Cath op de deuropening af. Ruben deed 

verschrikt een paar stappen terug de hal in, maar nog voor de waanzinnige 

vrouw hem bereikte, verslapte haar lichaam. Net over de drempel zakte ze 

geruisloos in elkaar. 
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Hoofdschuddend nam Catharina de schade op. ‘Wat een enorme bende. 

Werkelijk alles is drijfnat.’ 

‘Het lijkt wel of de badkamer tot aan het plafond vol met water heeft 

gestaan,’ voegde Ruben er vol verbazing aan toe. 

‘En wij hebben er beneden niets van gemerkt.’ Ze schudde haar hoofd. 

‘Waar is die vrouw mee bezig geweest? Wat heeft zich hier afgespeeld?’ 

‘Dat kan alleen zij ons vertellen.’ 

‘Ja, maar eer die wakker is, dat kan wel een paar uur duren.’ 

Samen hadden ze de uitgeputte vrouw naar haar slaapkamer gebracht en 

op bed gelegd. Perplex had Ruben naar het toegetakelde lichaam gekeken. 

Eerst schaamde hij zich om naar het naakte lichaam van het model te 

kijken, maar de manier waarop ze was toegetakeld overwon zijn schaamte 

al snel. Ze zat onder de blauwe plekken en schaafwonden. Overal zaten 

vegen bloed. Alsof haar complete lichaam met schuurpapier, een rasp of 

een grove vijl was bewerkt. Deborah was niet bewusteloos, maar ze 

maakte een uitgeputte indruk en brabbelde nog steeds. Zachte, 

onverstaanbare woorden. Ze was gelukkig niet meer hysterisch en 

probeerde ook niet om te vluchten, waar dat dan ook voor nodig mocht 

zijn. 

Catharina depte en waste het bloed voorzichtig weg en verzorgde de 

wonden. Na een tijdje liet Ruben de twee vrouwen alleen en ging terug 

naar de badkamer om de boel daar aan kant te brengen. Hij was nog maar 

amper halverwege toen Cath vroeg of hij mee naar beneden ging. Het 
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model was ondertussen in een diepe slaap weggezakt en die badkamer, 

nou dat kon later ook nog wel. 

De koffie op de eettafel was een ingedikte smurrie geworden. Catharina 

liet het maar voor wat het was, zette nieuwe koffie en nam een voorraadje 

cola en een rol koek mee naar de woonkamer. Ruben zat wat ineengezakt 

op de bank en pulkte nerveus aan zijn handen. 

‘Mijn ma is verdronken, weet je, dat heeft mijn vader je vast verteld.’ 

Ze ging naast hem zitten en knikte. Ruben nam een koekje aan. Ze zei 

niets. Wachtte tot hij uit zichzelf verderging met vertellen. 

‘Het was avond en we waren met de auto op weg naar huis. We kwamen 

ergens vandaan, ik weet niet meer wat dat was. Het doet er ook niet toe. Ik 

was net acht geworden en zat op de achterbank. Mijn vader heeft mij 

weleens verteld dat ik een liedje zong, dat had ik net die dag op school 

geleerd. Marsha, mijn moeder, zat voorin naast mijn vader. 

Toen was daar ineens die klap. De slip. Het kanaal. De auto die zonk. 

Het interieur liep vol. Mijn vader raakte buiten westen. Ik weet nog dat ik 

de hele tijd heb gegild. Het stijgende water. Ik wilde de auto uit, want we 

zonken best snel. Alleen wist ik niet wat ik moest doen. Heel stom van 

mij. Mijn moeder schudde mijn vader net zo lang heen en weer tot hij 

bijkwam. Hij keek even versuft om zich heen, trok mij toen uit de auto en 

bracht mij naar de oppervlakte. Daar liet hij mij bij omstanders achter en 

dook meteen weer terug om mijn moeder te redden. Na wat voor mij een 

eeuwigheid leek, kwam hij weer boven. Alleen. Hij was te laat gekomen.’ 
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Cath had een hand voor haar mond geslagen en haar ogen leken 

onnatuurlijk groot. Ruben keek haar verbaasd aan. Het leek erop dat John 

haar maar een gedeelte van het verhaal had verteld. Waarschijnlijk alleen 

dat zijn vrouw bij een tragisch ongeluk was omgekomen, nam Ruben aan. 

Hij hield nog altijd het koekje in zijn hand, al had hij dat zelf niet door. Hij 

had er nog geen hap van genomen. 

‘Mijn vader neemt het zichzelf nog steeds kwalijk dat hij mijn moeder 

niet heeft gered. Hij vindt ook dat hij het ongeluk had moeten voorkomen. 

Hij denkt dat hij het veroorzaakt heeft. Iemand stak plotseling de weg 

over. Zelf heb ik het niet gezien, want ik zat wat om mij heen te kijken en 

ik zong dat stomme liedje. Ook mijn vader heeft die persoon nooit gezien. 

Het was mijn moeder die ineens begon te gillen en in blinde paniek naar 

het stuur graaide. Mijn vader werd overrompeld, stuurde in een reflex 

scherp opzij, waardoor de auto het kanaal indook.’ 

Ze schudde haar hoofd. ‘Dat heeft hij mij nooit verteld. Ook niet dat hij 

zich schuldig voelt. Wat erg.’ 

‘Hij is zijn vrouw kwijtgeraakt, en mij was hij bijna kwijt.’ 

‘Jou heeft hij van de verdrinkingsdood gered.’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee. Ik bedoel eerder. Daarvoor is er ook iets 

met mij gebeurd.’ 

Ze knikte begrijpend. ‘Is dat waar je het daarnet over had? Vlak voordat 

we naar boven gingen. Wil je er meer over vertellen?’ 

‘Iemand heeft mij gegijzeld en wilde mij vermoorden. Uiteindelijk heeft 

hij zelfmoord gepleegd. Dat was niet eens zo heel lang voor het ongeluk.’ 
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Ruben slikte moeizaam. Hij keek naar het koekje in zijn hand. Het was 

alsof er een kruimel in zijn droge keel bleef steken, maar hij had nog 

steeds geen hap genomen. ‘Mijn vader was bijna zijn vrouw én zijn zoon 

kwijt.’ 

Ze zag zijn verwarring. ‘Wat vreselijk!’ Ze kwam dichter bij hem zitten 

en sloeg een arm om hem heen. 

‘Mijn vader kan je hier veel meer over vertellen, maar hij laat er nooit zo 

veel over los, tegen mij althans niet. Er is meer, veel meer, denk ik zelf, 

maar telkens als ik hem ernaar vraag, zwijgt hij. Ik weet alleen dat de 

dader een bekende van mijn vader was. We waren een dagje in de Efteling. 

Ik zat samen met mijn moeder in een bootje op de vijver. Mijn vader wordt 

nogal snel misselijk. Zeeziek, wagenziek, noem maar op. Daarom ging hij 

niet met ons mee. Hij liep wat rond en maakte foto’s bij de attracties. Als 

beroepsfotograaf neemt hij zijn camera altijd en overal mee naartoe. Dat 

doet hij nog steeds. Op een buitenstaander komt dat misschien wat 

dwangmatig over, maar hé, het is zijn beroep en de mooiste fotomomenten 

komen altijd onverwachts. Nou ja. Dat zegt hij zelf. Ik geef hem ook wel 

gelijk. Veel fotografen slepen overal een camera mee naartoe.’ 

‘Ik heb ook altijd wat spulletjes in mijn tas zodat ik ze altijd bij de hand 

heb,’ vertrouwde ze de jongen toe. ‘Poedertjes, kwastjes. Meer dan de 

gemiddelde vrouw in haar handtas heeft zitten, bedoel ik. Mijn werk is iets 

wat ik gewoon graag doe. Het is nog net geen hobby, maar ik ben er wel 

veel mee bezig. Jouw vader is net zo.’ 

‘Ik geef hem ook groot gelijk en misschien doe ik het later wel net zo, 

aangenomen dat ik fotograaf word en niet in een ander beroep rol.’ Hij 
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keek haar serieus aan. ‘Het was niet zomaar een bekende, die man. Geen 

collega of zo. Maar ik dacht toen van wel. Vanuit het bootje zag ik ze 

namelijk een tijdje met elkaar praten. Later sprak die man mij aan en ik 

ging met hem mee de Pagode in. Ik vertrouwde hem. Ik dacht dat het wel 

goed zat. Dat hij en mijn vader elkaar goed kenden. Dat was zo ontzettend 

stom van mij.’ 

‘Je was jong en bent er ingeluisd, daar kun jij niets aan doen.’ 

‘Ik was acht. Ik had beter moeten weten.’ 

Er werd op de ruit getikt. John gebaarde vanuit de voortuin dat hij hulp 

nodig had. Cath knikte en John verdween weer uit beeld. Ze gaf Ruben een 

knuffel en zei dat ze later verder zouden praten. Hij knikte en drukte haar 

stevig tegen zich aan. Het was prettig en hij voelde zich veiliger dan ooit. 
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Deborah schrok wakker en terwijl ze rechtop schoot, gleed het laken 

waarmee ze was toegedekt geruisloos op de grond. Verward keek ze om 

zich heen. Vreemd. Daarnet had ze heel even het sterke gevoel dat er 

iemand bij haar in de kamer was. Maar er was niemand te zien in wat wel 

Catharina’s slaapkamer moest zijn. Ook hier waren veel roze kussens te 

zien en een witte vloerbedekking. 

Ze stapte uit bed. Aan de muur tikte een klok. Buiten reed een brommer 

voorbij. Verder was het stil. Ze rilde, trok de ceintuur van de badjas die 

iemand haar had aangetrokken nog wat steviger aan en sloeg haar armen 

om zich heen. Het leek of haar lichaam een iglo was en ze was bang dat ze 

het nooit meer warm zou krijgen. 

Ze slofte de slaapkamer uit, het kleine gangetje door en liep de trap af. 

De woonkamer was leeg. Ze liep naar het raam en zag drie bekenden 

voorovergebogen bij de kofferbak van een auto staan. Mooi, het eten 

kwam er blijkbaar aan. Ze huiverde. Ze had het steenkoud. Dus slenterde 

ze naar de plek waarvan ze zich herinnerde er een thermostaat te hebben 

gezien. 

Ongelovig staarde ze naar het display. Tweeëntwintig graden. Cath had 

de kachel blijkbaar flink opgestookt voor de fotoshoot van daarnet, om het 

haar zo behaaglijk mogelijk te maken en nog rilde ze. Ook voelde ze een 

schrijnende pijn over haar hele lichaam. Vooral op plekken waar de stof 

van de badjas langs haar huid schuurde. In haar handen voelde ze een 
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bonkende pijn. Het leek of ze met haar handen in een kom vol cactussen 

had geroerd. 

Met stijgende verbazing bekeek ze haar handen nog eens. De 

nagelriemen waren donkerblauw, bijna paars. Haar handen waren ingevet 

en daarna in verband gewikkeld. Alleen de vingertoppen staken er nog uit. 

Ze leek wel een mummie. Voorzichtig en zo goed als dat ging met haar 

ingezwachtelde handen knoopte ze haar badjas open en gluurde naar 

binnen. Langs haar rechterzij zaten grote plakkaten pleisters. Voorzichtig 

trok ze bij een ervan een hoekje los en gluurde eronder. Rauw vlees, rood 

en bloederig. Dat verklaarde waarom alles pijn deed. 

Ze schaamde zich. In blinde paniek had ze het hele verhaal aan 

Catharina opgebiecht. Alles wat ze daarboven in de badkamer had 

meegemaakt. In dikke golven had ze de woorden uitgespuugd, ze kon ze 

niet langer binnenhouden. Catharina had haar met grote ogen aangestaard, 

Deborah daarna een tijdje heel voorzichtig tegen zich aangedrukt en 

vervolgens op bed gelegd. Daar was ze in een diepe slaap weggegleden. 

Deborah schrok toen ze in een ooghoek iets zag bewegen. Een schim, 

een schaduw. Net alsof iemand vlak buiten haar blikveld door de kamer 

sloop. Snel keek ze die kant op, maar er was niets te zien. Alleen Johns 

camera en een paar lampen. Haar verbeelding was op hol geslagen, het kon 

niet anders. Wat moesten Cath en John wel niet denken van een fotomodel 

dat in elke hoek spoken zag. Ze likte langs haar lippen. Haar mond voelde 

droog aan. Ze had een ongelofelijke dorst - en die moest gelest worden. 

Thee, koffie, bij het idee alleen al kwam een misselijk gevoel opzetten. Ze 

wilde water drinken, alleen maar water. 
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In de keuken bleek de deur van de koelkast op een kier te staan. Ze zag 

een streep licht en hoorde het apparaat luid zoemend moeite doen om het 

binnenste koel te houden. Een wolk waterdamp dreef traag haar kant op. 

Een mistflard die zich als een lange arm vanaf de kier bij de koelkast 

uitstrekte en haar leek te wenken. Plotseling kwam alles weer terug. Het 

was alsof iemand haar met een plank tegen het hoofd sloeg. Ze zag de 

badkamer vol ijs. De duizenden naalden. De zuil van water en ijs. 

Onwillekeurig deed Deborah een stap achteruit, weg van de koelkast en de 

mist die langzaam naar haar toedreef. 

Het angstaanjagende was, dat toen Cath eerder de badkamer kwam 

binnenstormen, er helemaal niets meer van te zien was geweest. Nou ja, de 

boel stond blank en in het bad bevond zich nog een flinterdun laagje water. 

Maar er was geen ijs meer. Nee, natuurlijk was er geen ijs meer. Hoe kon 

dat ook. Wat was er toch met haar aan de hand? 

Vanmorgen was haar leven nog normaal en nu zag ze ineens van alles. 

Er gebeurden… dingen. Haar fantasie moest compleet op hol zijn 

geslagen. Maar die verwondingen dan? Kon ze zichzelf zoiets aandoen? 

Nee toch. Ze wreef over haar voorhoofd. Likte haar lippen, die droog en 

gebarsten waren. Ze proefde bloed. Ongemerkt had ze haar lippen 

stukgebeten. 

Ze schrok op uit haar gedachten. De motor van de koelkast was weer 

aangeslagen, alsof het ding haar aandacht opeiste. Ze liep er naartoe, haar 

ogen gefixeerd op de streep gelig licht en de flarden waterdamp die zich 

om de deur krulden. Als vingers wenkten ze haar dichterbij te komen. Ze 

liet een hand op de deurklink rusten. Gaf er een duwtje tegen. De deur 
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sloot zich en een zuigend geluid klonk. Een restje damp streek langs haar 

onderarm. Koud. Steenkoud. 

Ze schrok toen ze een piepje hoorde. Het geluid kwam uit de 

woonkamer. Ze voelde zich meteen niet op haar gemak. Het geluid deed 

haar denken aan Johns camera, maar dat apparaat stond met een lege accu 

in de woonkamer, dus moest het iets anders zijn dat ze had gehoord. 

Dorst. O, wat had ze een enorme dorst. Het was het enige waar ze nog 

aan kon denken. Als een irritant melodietje dat je niet uit je hoofd krijgt. 

Dorst. Dorst. Dorst. In een keukenkastje vond ze een schoon glas. Ze 

vulde het tot aan de rand met helder kraanwater en dronk het in een keer 

op. Ze voelde zich meteen wat beter. 

Deborah zette het glas op het aanrecht, draaide zich om en wilde 

teruglopen naar de woonkamer, maar bleef abrupt staan. Daar, in haar 

ooghoek, ze wist zeker dat iemand haar besloop. Snel keek ze die kant op, 

maar opnieuw verdween de schim plotseling. Wel zag ze een streep licht 

bij de koelkast. Een kier. De deur stond een stukje open. Hoofdschuddend 

liep ze ernaartoe en duwde de deur dicht. Ze draaide de koelkast haar rug 

toe en liep weg. Al na een paar passen streek er een koude luchtstroom 

langs haar benen. Verbaasd draaide ze zich om. Ze staarde naar de 

koelkast. Het ding stond wagenwijd open. 

In de woonkamer klonk weer dat piepje. Het drong amper tot haar door. 

Gebiologeerd keek ze toe hoe de koelkast zich verwrong. De wanden 

bolden op totdat er een gapende opening te zien was, alsof er een staaf 

dynamiet in het binnenste explodeerde. De koelkast vervormde, boog 

voorover en sloot zich als een muil om haar heen, nog voor ze in beweging 
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kon komen of ook maar een kreet kon slaken. Als een reusachtige kaak 

sloeg de koelkastdeur tegen haar rug en duwde haar dieper de koelkast in, 

waar de schim haar met open armen ontving. 
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John drukte twee tassen met dampende maaltijden tegen zich aan en 

Ruben droeg een zware weekendtas die was afgeladen met allerlei extra 

fotospullen. Catharina sloot de kofferbak af, liep voor hen uit over het 

tegelpad, duwde de voordeur open en liet de mannen voorgaan. 

‘Nou, ik hoop dat jullie honger hebben,’ zei John. 

‘Zeker weten,’ zei Cath. ‘Maar wees een beetje stil, Deborah ligt boven 

nog te slapen.’ 

‘Slapen?’ vroeg John, terwijl hij de tassen binnen op de eettafel 

neerzette. 

‘Ze heeft een nogal nare ervaring gehad,’ antwoordde Ruben. ‘Je gelooft 

het nooit wat ze heeft meegemaakt.’ 

‘Als jij je vader bijpraat, dan haal ik snel wat te drinken. Ik stel voor dat 

we haar lekker laten slapen, ze heeft het hard nodig.’ 

Cath was nog maar net in de keuken verdwenen, of een ijzingwekkende 

gil klonk. John en Ruben snelden naar haar toe. Cath stond als versteend 

met een hand voor haar mond. Haar schouders schokten en ze fluisterde: 

‘O mijn God, o mijn God, o mijn...’  

John liep om haar heen en zag Deborah. Ze lag opgekruld op de vloer, 

midden in een plas water voor de koelkast. Dood. Ze lag er allesbehalve 

vredig bij. De blik in haar wijd opengesperde ogen, de lippen die een 

krampachtige doodsgrijns vormden. De bleke huid en blauwe lippen. Haar 

ingezwachtelde handen leken op klauwen, met bebloede vingertoppen die 
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het laminaat leken te willen openbreken. Het kon niet anders of ze had 

geleden. Haar dood was een persoonlijke hel geweest. 
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Dagen na de crematie zat John moedeloos op de bank. Hij kneep lusteloos 

in het blaasbalgje waarmee hij normaalgesproken zijn apparatuur stofvrij 

mee blies. Nu kneep hij alleen maar doelloos in de rubberen blaasbalg en 

was hij er met zijn gedachten niet bij. Wie had dat ooit gedacht. Amper 

hadden ze de begrafenis van Belinda achter de rug, of ze waren getuige 

geweest van de crematie van Deborah. 

Twee trieste gebeurtenissen, zo kort na elkaar. Ze waren nog zo jong 

geweest, zo vol levenskracht. Twee zinloze sterfgevallen, zonder 

aanleiding, zonder dat er een ziektebed aan vooraf was gegaan. Belinda 

om het leven gekomen door een stom ongeluk. Deborah aan een 

hartstilstand bezweken. 

De foto’s die hij van Belinda had gemaakt, had John uiteindelijk toch 

maar aan haar nabestaanden gegeven. John peinsde er niet over om ze voor 

een opdracht te gebruiken. Dat kon hij echt niet maken. Maar haar familie 

en vriend waren er erg blij mee geweest. Het waren de laatste beelden voor 

ze stierf. Helaas kon hij de achterblijvers van Deborah niet op dezelfde 

manier blij maken. Van haar had John geen enkele foto. De camera stopte 

er al mee voordat de opnamen naar de geheugenkaart waren geschreven. 

John zat er erg mee in zijn maag, want haar vriend had die opnamen vast 

graag willen hebben. 

John schrok toen de deurbel ging. Het bleek Catharina te zijn. Even later 

zaten ze tegenover elkaar in de woonkamer. Ruben kwam toevallig net de 

trap afgerend en schoof direct naast Cath op de bank. Hoewel, was het wel 
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toevallig? Aan de korte, intense blik die Cath en Ruben uitwisselden, 

merkte John dat Ruben meer over dit zogenaamde onverwachte bezoekje 

moest weten. 

Na even verbaasd van de een na de ander gekeken te hebben, stond John 

op. ‘Ik haal wat te drinken en te eten, zei hij, terwijl hij zich afvroeg wat 

de twee in hun schild voerden. Toen hij terugkwam met een kan verse 

koffie, blikjes frisdrank, een rol koekjes en een flinke reep chocolade, was 

het plotseling muisstil in de woonkamer. Terwijl hij hen wel degelijk had 

horen praten toen hij in de keuken bezig was. 

John zette de drank en de versnaperingen op het tafeltje en ging weer 

zitten. 

‘Is er iets?’ vroeg hij nonchalant. 

‘Ruben en ik, we hebben wat zitten praten kortgeleden.’ 

Ruben knikte. 

‘O ja?’ zei John voorzichtig. 

‘Ik wil graag weten wat er gebeurd is, pa.’ 

‘Hoe bedoel je?’ vroeg John, hoewel hij maar al te goed besefte waar 

zijn zoon op doelde. 

‘Toen ik acht jaar was. In de Efteling.’ 

‘Dat heb ik je toch verteld.’ 

‘Niet het hele verhaal.’ 

John wilde zeggen dat hij wel degelijk alles had verteld, maar dat was 

natuurlijk niet zo en Ruben had al vaker laten merken dat hij dat wist. 
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Misschien was het inderdaad tijd om hem nu het volledige verhaal te 

vertellen. 

John reikte zijn zoon een blikje cola aan en schonk een kopje koffie in 

voor Cath. ‘Goed. Ik zal bij het begin beginnen. Misschien hoef ik je niet 

het hele verhaal te vertellen, want er is veel wat je al weet, maar alles 

hangt nu eenmaal met elkaar samen.’ Hij gaf de koffie aan Cath. 

Terwijl John een kopje voor zichzelf inschonk, begon hij te vertellen. ‘In 

de tijd dat ik nog fotojournalist was, vroeg de krant of ik een fotoreportage 

wilde maken van een tbs-er. Het ging om een man die zijn straf in de 

gevangenis had uitgezeten en aansluitend in een kliniek werd behandeld. 

De discussie was of zo iemand ooit weer vrij mocht komen, of zelfs maar 

met weekendverlof mocht. Dat ging namelijk nogal eens fout. Dan waren 

ze meteen foetsie, waarna ze opnieuw aan het moorden of verkrachten 

sloegen.’ 

‘Ben jij fotojournalist geweest? Dat wist ik niet,’ zei Cath.  

Hij nam een slok koffie. ‘Ik ben er acuut mee gestopt, maar laat ik niet 

op de zaken vooruitlopen. Het moest een kritisch stuk worden. Of het 

mogelijk was dat iemand die zo geestesziek was als deze moordenaar, ooit 

écht kon genezen. En of het verantwoord was de samenleving aan ernstige 

gevaren bloot te stellen. Ik ontmoette de man in een kale spreekkamer van 

de kliniek. We zaten allebei op een eenvoudig houten stoeltje. Er waren 

twee bewakers bij aanwezig en we zaten ongeveer twee meter uit elkaar, 

want je wist maar nooit, was mij verteld. 
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Ik hoefde trouwens alleen maar foto’s te maken, want het interview zou 

door een collega van de krant worden gedaan. Alleen kwam die 

uiteindelijk niet opdagen. Ik werd op mijn mobiel gebeld, of ik het dan 

maar even zelf wilde doen. Uiteraard heb ik tegengesputterd, ik was 

fotojournalist en niet meegekomen om vragen te stellen. Maar omdat ik 

wel bij het opstellen van de vragen betrokken was geweest en ook het 

profiel van de dader inmiddels goed kende, kon ik niet anders dan 

instemmen.’ 

‘Dat heb ik nou ook altijd,’ zei Cath. ‘Vanbinnen weet je dat je het niet 

moet doen, maar je kunt het niet goed onder woorden brengen. De ander 

heeft allemaal rationele argumenten waarom je het zo goed kunt. En daar 

sta je dan met je mond vol tanden.’ 

Ruben knikte driftig, hij herkende zichzelf er blijkbaar ook in. 

John zei: ‘Ik was erg nerveus en gespannen en stelde mijn eerste vragen 

hakkelend, maar gaandeweg het gesprek werd de sfeer gemoedelijker. Ik 

voelde mij steeds meer op mijn gemak. De man kwam vriendelijk en 

charmant over. Als ik mijn ogen sloot, kon ik net zo goed met een collega 

gezellig in een café zitten. De man was een goede luisteraar, begon later 

ook wat vragen te stellen en als vanzelf begon ik over mijzelf te vertellen. 

Over mijn vrouw Marsha en over jou Ruben. Over mijn werk als 

fotograaf. De man bekende dat hij zelf graag een gezin had willen hebben, 

maar dat het door omstandigheden anders was gelopen.’ John rilde. 

‘Ik zie hem al aankomen denk ik,’ zei Ruben met een wijs gezicht. ‘Hij 

wilde een gezin stichten, maar werd uiteindelijk een moordenaar?’ 
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‘Precies. Die uitspraak van hem schudde mij meteen weer wakker. De 

man kwam innemend over, maar hij was echt geen lieverdje. Hij was 

veroordeeld wegens moord op zijn vrouw en ongeboren kind. En tegen mij 

zei hij dat hij zo graag de kans had gehad om een gezin te stichten.’ 

‘Het is te gruwelijk voor woorden.’ Met een vies gezicht schoof 

Catharina haar koffiekopje terug op tafel. Het zat nog bijna vol. 

‘Uit het dossier wist ik dat zijn vriendin zwanger was. Ze dreigde het te 

laten weghalen, want ze vond dat ze er te jong voor was, ze wilde nog zo 

veel dingen doen. Hij wilde juist niets liever dan een gezin beginnen, maar 

zij had de afspraak bij de abortuskliniek al gemaakt. De man kon haar niet 

van het idee af praten en besloot dat hij van haar af wilde, zodat hij in zijn 

eentje voor zijn zoon - hij was er heilig van overtuigd dat het een jongetje 

was - kon zorgen. De man draaide compleet door en slachtte haar af. In 

zijn blinde woede zag hij over het hoofd dat hij niet alleen haar ombracht, 

maar ook zijn ongeboren kind.’ 

‘Gelukkig werd hij veroordeeld en ontoerekeningsvatbaar verklaard,’ zei 

Ruben. 

Catharina schudde haar hoofd, alsof ze het niet wilde geloven. ‘Hij hield 

er nogal vreemde denkbeelden op na. Zijn vriendin vermoorden zodat hij 

voor zijn ongeboren kind kon zorgen. Dat is behoorlijk ziek.’ 

‘Hij sprak daar met geen woord over. Ik wist het alleen uit het dossier. 

Maar het gesprek kreeg toch nog een nare wending. De man zei dat hij 

besloten had zijn zin door te zetten. Hij moest en zou een gezin hebben en 

was intens teleurgesteld omdat men hem dat niet gunde. Hij had zijn straf 
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uitgezeten, gedroeg zich voorbeeldig en was volledig genezen. Vond hij 

zelf. Als voorbeeld noemde hij zijn zuivere geest, verkregen door een 

gezonde manier van leven. Hygiëne, goed voedsel en het drinken van veel 

water. Alles wat hij als giftig beschouwde, zoals vet eten, snoep, frisdrank, 

koffie en alcohol, weigerde hij tot zich te nemen. Zijn bewustzijnsstaat 

omschreef hij zelfs als: vloeibaar, verkwikkend en kristalhelder. Ik zei dat 

ik hem begreep, om er maar vanaf te zijn en het ergens anders over te 

hebben. Alleen gebeurde het tegenovergestelde. Hij sprong plotseling 

woedend uit zijn stoel en sloeg de camera van mijn schouder. De twee 

bewakers stortten zich ogenblikkelijk op de man en werkten hem tegen de 

grond. Hij werd geboeid afgevoerd.’ 

‘Zijn geest was niet echt het toonbeeld van helder water, om het in zijn 

bewoording te zeggen,’ grapte Ruben. 

‘Ik snap die uitval niet,’ zei Cath. ‘Waarom kwam hij op jou af?’ 

‘Je weet niet hoe het is. Niet hoe het écht is, zolang je het niet zelf hebt 

meegemaakt.’ 

Cath en Ruben keken hem met glazige ogen aan en zeiden vrijwel 

tegelijkertijd: ‘Sorry?’ 

‘Dat riep die man vlak voordat de stalen deur van de spreekruimte achter 

hem dichtviel. Het was een vreemde man, er was iets grondig mis met 

hem. Hij had iets duisters dat ik nooit heb kunnen verklaren. Toen ik foto’s 

van hem maakte, dat was voordat we aan de praat raakten en hij mij 

aanviel, keek hij mij nogal indringend aan. Met een vreemde blik in zijn 

ogen zei hij dat ik geen kleurenfoto’s van hem mocht maken. Het moesten 
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van die “ouderwetse” foto’s worden, een beetje bruinig, dan wist ik wel 

wat hij bedoelde. Sepia? vroeg ik aan hem. Ja, dat was het. Dat vond hij 

een mooie kleur. Een trieste kleur. Dat paste goed bij hem.’ 

Ruben wierp zich op de chocolade. Verder stond alles nog onaangeroerd 

op de salontafel. Caths koffie moest inmiddels koud zijn geworden. John 

schoof zijn lege kopje op het tafelblad en nam een brok chocolade. Cath 

trok een vies gezicht toen hij haar een stukje aanbood. 

‘Maar wat bedoelde hij daarmee?’ vroeg zijn zoon met een mondvol 

zoetigheid. 

‘Daar kwam ik pas maanden later achter, toen we met z’n drieën een 

dagje in de Efteling waren. Plotseling stond de moordenaar voor mij en hij 

zei: “Je hebt een gezin en wat doe je? Zelfs op je vrije dag ben je aan het 

werk.” Ik keek de man verbaasd aan. Waar kwam hij zo ineens vandaan? 

Wat moest hij van mij? Ik vond het behoorlijk bedreigend, hem daar 

zomaar tegen te komen. Hoe had hij mij trouwens gevonden? De man 

beweerde dat hij wegens goed gedrag vervroegd naar de maatschappij was 

teruggekeerd, maar dat was natuurlijk gelogen. Tijdens een groepsuitje 

was hij er stilletjes vandoor gegaan. De man zei dat ik ondankbaar was. 

Als hij zelf een gezin had, zou hij zijn vrouw en kind de volle aandacht 

geven, terwijl ik alleen maar met mijzelf bezig was. Ik liet mijn gezin in de 

steek, beweerde hij. Als ik had doorgemaakt wat hij had doorgemaakt, zou 

ik mij wel twee keer bedenken. Het feit dat de man schuldig was aan de 

moord op zijn vrouw en ongeboren kind, had hij blijkbaar volledig 

verdrongen. Net toen het uit de hand leek te lopen en ik de bewaking wilde 
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inschakelen, beende de moordenaar kwaad weg in de richting van de 

uitgang. Ik haalde opgelucht adem.’ 

‘Dus dat heb ik gezien!’ riep Ruben plotseling uit. ‘Mijn moeder en ik 

zaten in dat bootje en ik zag jou met iemand praten. Ik dacht dat jullie 

collega’s of goede kennissen waren. Daarom kreeg hij mij later zo 

gemakkelijk mee.’ Hij trok een zuur gezicht. Cath trok de jongen tegen 

zich aan en sloeg een arm om hem heen, woelde zachtjes door zijn haar. 

‘Nu de man eindelijk weg was, besloot ik niets tegen Marsha en Ruben 

te zeggen. Ik wilde ons leuke familiedagje niet verpesten. Stom van mij, 

had ik alles maar verteld, in ieder geval aan Marsha. Enfin, we vermaakten 

ons prima in de Efteling. Marsha ging in de rij staan om ijs voor ons te 

halen. In de tussentijd richtte ik mijn camera op iets interessants, ik weet 

niet eens meer wat. Het volgende moment was ik Ruben kwijt. Ik wist niet 

dat de moordenaar jou in de gaten hield, Ruben. Hij stond gewoon ergens 

uit het zicht zijn kans af te wachten.’ 

Ruben vulde het verhaal aan, dat hij vanaf dit punt maar al te goed 

kende. ‘Tegen mij zei hij dat mijn vader het goed vond als we samen naar 

de Pagode gingen. Ik had jullie zien praten en dacht dat het wel goed zat. 

Dus liep ik argeloos met hem mee. Weet je, nu je het zegt, toen we hoog in 

de lucht op die reling zaten, riep hij dezelfde tekst: “Je weet niet hoe het is. 

Niet hoe het écht is, zolang je het niet zelf hebt meegemaakt”.’ 

‘Op de grond was nogal wat paniek,’ zei John. ‘Iedereen liep door elkaar 

heen, er werd gegild. Het kan best zijn dat hij het riep, maar ik heb het niet 

goed verstaan. Ik wilde die Pagode omlaag hebben en rende naar het hokje 

van de bediening. De bewaking was mij voor. Op dat moment werd er 
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hevig gegild en toen ik omhoogkeek suisde een lichaam omlaag. Ik kreeg 

de schrik van mijn leven, dacht eerst dat jij het was. De man viel te pletter. 

Ik was als eerste bij hem en knielde naast hem neer. 

Het was geen prettig gezicht, kan ik je vertellen. Er was weinig van hem 

over. Ik weet nog dat ik hem aanraakte. Geen idee waarom ik dat deed. 

Plotseling was het alsof iemand mij stevig vastpakte. Ik was bang dat hij 

het was. Dat hij alleen maar had gedaan alsof hij dood was en mij aanviel. 

Ik voelde een ruk aan mijn schouder, waar mijn camera hing. Zie je wel, 

hij wil het apparaat weer van me afpakken, dacht ik nog in een fractie van 

een seconde. Ik deinsde achteruit. 

Belachelijk, want hij was zo plat als een eurocent. Je kunt je heel wat 

inbeelden op zo’n moment, kan ik je vertellen. Het zal een windvlaag zijn 

geweest, of de spanning. Geen idee.’ 

John schrok toen de telefoon ging. Het was Charles, zijn vaste 

leverancier van fotoapparatuur. De man had fantastisch nieuws. Johns 

camera was gerepareerd en kon worden opgehaald. John zei dat hij over 

een paar dagen langskwam, omdat zijn hoofd er momenteel niet naar 

stond. De verkoper klonk verbaasd dat hij niet meteen langskwam, maar 

kende John goed genoeg om aan zijn stem te horen dat hij er beter niet 

tegenin kon gaan. 

John verbrak de verbinding en liet het toestel uit zijn handen vallen. 

Ineens werd het hem allemaal teveel. Zijn handen begonnen te beven. Zijn 

ooghoeken prikten. Waarom ging iedereen in zijn omgeving dood? 

Waarom was hij zijn zoon bijna kwijtgeraakt? 
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Uiteindelijk overtuigde Cath John om toch bij de fotozaak langs te gaan. Je 

kunt het uitstellen, maar je moet toch een keer langsgaan, had ze tegen 

hem gezegd. John kon zijn spullen ook maar beter weer in huis hebben, 

voor het geval er een nieuwe opdracht kwam. Die oude camera was hij 

inmiddels meer dan zat, het kreng was te onbetrouwbaar gebleken. 

Het was inmiddels twee dagen nadat ze met z’n drieën over de 

moordenaar hadden gesproken. John had nog steeds een nare smaak in zijn 

mond en voelde zich behoorlijk down. Ruben zat er ook mee, maar 

gelukkig werd hij goed opgevangen door Catharina. Elke dag na school 

kwam ze bij John en Ruben langs. Vandaag ging Ruben zelfs rechtstreeks 

vanuit school bij haar op visite. 

John stapte over de drempel van de fotowinkel, waar Charles net klaar 

was met helpen van een klant. Met een brede grijns op zijn gezicht stapte 

de man op John af en ze schudden elkaar de hand. 

‘Daar hebben we onze brokkenpiloot,’ zei Charles met een grijns. ‘Nou, 

je camera is weer helemaal in orde hoor. De sluiter was defect. En je hebt 

geluk, het valt nog net onder de garantie. Ik zag aan de buitenkant geen 

schade, dus heb ik het erop gehouden dat hij er ineens mee ophield. Heb ik 

je weer gematst, of niet soms?’ 

John knikte. Erg veel enthousiasme kon hij niet opbrengen, hij was er 

met zijn hoofd nog niet helemaal bij. Hij had verwacht een bom duiten 

kwijt te zijn en deze meevaller kwam als geroepen, dus hij had alle reden 
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om opgelucht en blij te zijn. ‘Dat geld kan ik dan mooi ergens anders aan 

besteden,’ zei hij daarom maar. 

‘Dat komt goed uit. Ik heb namelijk iets moois voor je.’ 

Charles loodste hem naar een hoek van de winkel, waar een tafel en een 

paar stoelen stonden. Ze zaten daar wel vaker, om te praten over zaken, 

fotografie, of zomaar ergens over. In een hoek van de tafel stond een 

laptop. Er lag een camera naast. John herkende meteen zijn gerepareerde 

camera. Hij schoof op een stoel, liet zijn fototas op de grond zakken en 

pakte de camera voorzichtig op. Hij was blij dat hij hem weer in zijn 

handen had. Dit model was vele malen sneller en beter dan de oude 

camera. 

Zijn hand gleed langs de zijkant tot hij een bobbel voelde die daar niet 

thuishoorde. Nieuwsgierig draaide hij de camera. Waar normaal het klepje 

van de geheugenkaart zat, stak een soort antenne uit de behuizing. 

Charles zag hem kijken. ‘Daar kun je een hoop gemak van hebben.’ 

Hij keek de winkeleigenaar vragend aan. ‘Een zender?’ 

‘Exact.’ 

John speelde met de camera in zijn handen, richtte hem op de toonbank 

verderop in de winkel en drukte af. Nog voor hij de camera liet zakken, 

verscheen de foto op het scherm van de laptop. 

‘Dat is snel,’ mompelde John goedkeurend. ‘Een zendertje in plaats van 

een geheugenkaart.’ 

‘Snel en efficiënt. Je schiet maar door en de zender stuurt je foto’s 

draadloos naar de computer. Geen gezeur meer met geheugenkaarten, die 
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raken alleen maar vol en kunnen kapotgaan. Ook hoef je geen foto’s meer 

handmatig naar de computer te kopiëren, enzovoort. Je maakt hier foto’s 

mee tot je accu het begeeft.’ 

‘Jij zegt het,’ John snoof. ‘Accu’s. Die zijn nu juist mijn probleem.’ 

‘Heb je problemen met je accu’s?’ 

‘En niet zo’n beetje ook. Kan ik met die draadloze dingen echt 

voorkomen dat ik foto’s kwijtraak?’ 

‘Sinds wanneer raak jij foto’s kwijt?’ 

‘Is al twee keer gebeurd.’ 

‘Dat mag echt niet, John. Zo ken ik je niet.’ 

‘De eerste keer was niet erg. Ik had alles net naar de laptop gekopieerd. 

Maar de tweede keer is een regelrechte ramp. Ik had drie opnamen 

gemaakt, absoluut geen wereldfoto’s, maar wel van iemand die vlak 

daarna is overleden. Ik had ze graag aan de nabestaanden gegeven. Ik snap 

er niets van. Waar kunnen die foto’s gebleven zijn?’ 

Charles keek naar de fototas op de grond. ‘Je hebt het over je oude 

camera?’ 

John knikte. 

‘Ik kan mij nog goed herinneren dat je ermee kwam aanzetten. Man man 

man, wat zag dat ding eruit. Werkelijk overal liep water uit. Nog een 

wonder dat ze hem aan de praat hebben gekregen.’ 

‘Ja, dat was een fikse rekening.’ 
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‘Verstandig dat je hem hebt meegenomen. Geef maar aan mij, dan zorg 

ik ervoor.’ 

De fototas kwam met een bons op het tafelblad terecht. John trok zijn 

oude camera onder de flap vandaan, verzekerde zich ervan dat het toestel 

uitstond en haalde de accu eruit. Hij overhandigde hem aan Charles, die 

ermee naar de toonbank liep. Even later was hij alweer terug. 

‘Met de accu is niets mis, die heb ik getest. Blijven de camera en de 

geheugenkaart over.’ John plaatste de accu terug, viste de kaart uit de 

camera en gaf hem aan Charles, die hem van alle kanten bekeek, terwijl hij 

met een hand langs zijn kin wreef. ‘Ik kan proberen de verloren foto’s op 

je kaart te herstellen.’ 

‘Kan dat?’ 

‘Foto’s zijn niet meteen verloren. Als je een kaart leeg maakt zie je ze 

niet meer, maar ze staan er nog wel op. Tot je nieuwe foto’s maakt 

natuurlijk, want die gaan dan over de oude beelden heen.’ 

‘Huh?’ 

‘Vergelijk het met het doek van een schilder. Verf het helemaal rood. 

Maak daarna een hoekje blauw. Zolang je niet het hele doek overschildert, 

blijf je stukken rood zien. Het is geen waterdichte vergelijking, maar je 

snapt het idee. Loop maar even mee.’ Charles gebaarde naar een assistent, 

die een stapel doosjes achter de toonbank aan het schikken en herschikken 

was. ‘Lucas, houd jij de boel hier maar even in de gaten.’ 

Zonder op antwoord te wachten liepen ze naar achteren, een trap op, nog 

een trap op, waarna ze op een soort zolder terechtkwamen. Er stond een 
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gammel, wiebelend hekje om het trapgat dat nog los stond ook. Aan de 

muur zat een roestige brandblusser gemonteerd. 

De ruimte stond werkelijk volgepakt met beeldschermen en 

computerkasten. Dozen met onderdelen stonden manshoog tegen de muren 

opgestapeld. Verspreid over de vloer stonden stapels kartonnen dozen, 

waaruit kabels, snoeren en printplaten staken als de takken uit een 

verwilderde knotwilg. Alles wat niet in een doos zat opgeborgen, lag los 

op de vloer, of maakte deel uit van een van de vele bergen met onderdelen 

die zich op drie stalen bureaus bevonden. Die bureaus stonden met de 

ruggen tegen elkaar aan geschoven. De lades wijd open. John wierp een 

blik in een willekeurige lade en zag een woud aan cd’s en dvd’s glimmen. 

Charles veegde met zijn onderarm de printplaten en kabels van twee 

bureaustoelen af, zodat nieuwe eilandjes van onderdelen op de vloer 

ontstonden. Daarna manoeuvreerde hij behendig een stoel tussen de troep 

door in Johns richting. Ze namen plaats. Charles bukte en startte een 

computer op. Een luid geloei zwol aan en een scherm op het bureau lichtte 

op. Een minuut later kon Charles aan de slag. Het was een van zijn oudere 

computers en daarom niet al te snel, zei Charles nog, maar het moest 

ermee lukken. Hij schoof de geheugenkaart in een gleuf. Meteen begon er 

iets luid te ratelen. 

‘Oei, gaat dat wel goed?’ vroeg John. 

‘De harde schijf staat op instorten, dat heeft niets met jouw kaart te 

maken. Hij houdt het vast nog wel lang genoeg uit.’ 
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Verbaasd keek John om zich heen. Er stonden diverse computers op 

deze zolder, dus waarom koos Charles uitgerekend de meest gammele om 

zijn geheugenkaart mee te repareren? 

Ondertussen had Charles een programma opgestart. ‘Hier kan ik de kaart 

mee testen. Zolang er geen enge berichten op het scherm verschijnen gaat 

alles naar wens. Zo. Nu kunnen we weinig anders doen dan wachten.’ 

Verveeld keek John naar het scherm, waar een percentagebalkje tergend 

langzaam vooruit kroop. Eén procent uitgevoerd stond er. Het schoot niet 

echt op. Naast hem kraakte een stoel. Charles leunde op zijn gemak 

achterover en legde zijn handen op zijn aanzienlijke buik. Ondertussen 

groeide het balkje richting de zeven procent. 

De twee mannen zwegen en staarden naar het scherm. Het balkje kroop 

tergend langzaam vooruit. Buiten was de wind toegenomen en het dak 

kraakte lichtjes. Een afgerukte tak rolde over de dakpannen. Na een 

eeuwigheid stond de percentageaanduiding op tweeëntachtig procent. Het 

zag er veelbelovend uit en John zag het weer wat zonniger in. Er waren 

nog steeds geen enge berichten verschenen. 

Dat bleek iets te voorbarig. Want John had het nog niet gedacht, of het 

balkje stokte en de harde schijf begon weer onheilspellend te ratelen. Ook 

klonk er een hoog, snerpend geluid. Onbegrijpelijke teksten begonnen over 

het scherm te rollen. 

‘Nee hè!’ riep Charles. Hij schoot rechtop alsof hij door een wesp was 

gestoken. Zijn stoel kreunde erbarmelijk. Charles liet zijn vingers over het 

toetsenbord ratelen, terwijl ondertussen het gieren van de harde schijf werd 
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overstemd door het alsmaar aanzwellende geluid van zwoegende 

ventilatoren in de computerkast. Blijkbaar produceerde de computer 

zoveel hitte, dat de ventilatoren alle zeilen moesten bijzetten om de 

temperatuur de baas te blijven. Charles liet zich niet afleiden en werkte 

stug door. Allerlei programma’s rolden in vensters over het scherm. 

‘Jouw geheugenkaart veroorzaakt een meltdown,’ riep hij boven het 

lawaai uit. ‘Ik probeer het testprogramma af te breken, maar dat is 

geblokkeerd. Ik snap er niets van.’ Hij ramde met zijn korte dikke vingers 

op het toetsenbord. Niets hielp. Plotseling dacht John iets in een ooghoek 

te zien bewegen, ergens schuin onder het bureaublad. Hij keek en zag een 

pluimpje rook kringelen. Een dun, grijs lijntje kwam stilletjes onder het 

bureaublad vandaan kruipen, voortgedreven door de zwoegende 

ventilatoren. 

‘Charles!’ was alles dat hij kon uitbrengen, maar ook die moest iets 

gemerkt hebben, want hij dook onder het bureau en trok in een snelle 

beweging de geheugenkaart uit de kaartlezer. Nog steeds bleef het 

testprogramma zijn angstaanjagende foutmededelingen spuien. Het was 

compleet op hol geslagen. 

‘De stekker!’ riep hij panisch tegen John. De verkoper wees naar een 

contactdoos die vlakbij John onder het bureaublad zat gemonteerd. Maar 

nog voordat John kon reageren, braakte de computer een steekvlam uit. 

Charles tuimelde achterover. Gelukkig maar, want zodoende bleef hij net 

buiten bereik van de vlammen. John duwde zich met stoel en al naar 

achteren, tot een hoop onderdelen de weg blokkeerde. Snel stond hij op en 
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rende van het bureau weg. De ruimte onder het bureau lichtte kortstondig 

op. Een droge knal klonk en vettige rookwolken vulden de zolder.  

Vloekend sprong Charles overeind, rukte de brandblusser bij het trapgat 

uit zijn houder en snelde terug naar de computer, die alweer vlam begon te 

vatten. Hij richtte de straal en drukte af. Daarna was het vuur snel geblust. 

Onder het bureau werd een nog na smeulende computer zichtbaar. Kwaad 

smeet Charles de lege brandblusser in een hoek en daarna opende hij twee 

tuimelramen om de rook naar buiten te laten. 

‘Wat is er gebeurd?’ vroeg John. 

‘Ik heb werkelijk geen idee.’ Charles veegde langs zijn voorhoofd, 

waarna er een zwarte veeg achterbleef. 

‘Komt dat door mijn kaart?’ 

‘Ik kan natuurlijk de rest van de dag “geen idee” blijven zeggen, maar... 

ik heb écht geen idee, John.’ 

John hief zijn handen in een hopeloos gebaar. ‘Ik vergoed alle schade.’ 

‘Ben je wel goed bij je hoofd? Dit zijn afgeschreven spullen, man.’ Hij 

gaf een vriendschappelijk klapje op Johns schouder. ‘Kom, we ruimen de 

bende op.’ 

Ze schoven het bureau opzij. De computer zag er gehavend uit. De 

plastic voorkant was weggesmolten en op de metalen behuizing zaten 

zwarte tongen. Ze tilden het apparaat op en smeten het in het steegje naast 

de winkel in een afvalcontainer. Nadat Charles een snelle blik in de winkel 

had geworpen, liet hij de dagelijkse gang van zaken weer aan zijn assistent 

over. Hij zette koffie en daarna klommen ze terug naar zolder, waar nog 
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steeds een penetrante brandlucht hing. Voor de zekerheid lieten ze de 

ramen openstaan. 

‘Waar waren we gebleven,’ mompelde Charles, terwijl hij de 

geheugenkaart uit zijn broekzak opdiepte. 

John keek toe terwijl Charles een andere computer naar voren trok en 

aansloot. Nadat het systeem was opgestart schoof hij de geheugenkaart 

opnieuw in een sleuf en startte een programma. 

‘Weet je dit wel zeker?’ vroeg John voorzichtig. Hij rilde als hij 

terugdacht aan wat er daarnet was gebeurd. 

‘Ik zal de kaart niet testen zoals ik daarnet deed. Ik kijk alleen of er nog 

foto’s op staan. Dat lukt, of het lukt niet. Heel veilig. Kan niets gebeuren. 

Geloof me.’ 

Tot zijn stomme verbazing zag John inderdaad beelden op het scherm 

verschijnen. Op postzegelformaat, dat wel. In de computer knipperde 

gestaag een groen lampje, waarschijnlijk als teken dat er gegevens van de 

kaart werden gelezen. Langzaam maar zeker vulde het computerscherm 

zich met foto’s. Het waren beelden van de asielzoekers in het bos, die waar 

amper iemand op te zien was. Ook verschenen er opnamen van Belinda. 

Charles had inderdaad gelijk. Het was wonderbaarlijk wat er allemaal nog 

op de kaart te vinden was. 

Plotseling stokte het beeld. Er kwamen geen nieuwe postzegels meer bij. 

‘Ik denk dat dit het is,’ zei Charles. ‘Toch een behoorlijk resultaat. Of 

wacht eens even...’ 
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Het beeld begon zich nu te vullen met de opnamen die hij van Deborah 

had gemaakt. John werd helemaal blij. Zijn mond viel open van verbazing. 

Hier ging het hem om. Opgelucht haalde hij adem. Hij boog zich naar 

voren om de kleine plaatjes te bekijken. ‘Kun je ze niet wat groter maken?’ 

‘Dit zijn alleen nog maar voorvertoningen. Het programma kijkt eerst 

wat het kan vinden, daarna herstelt het de foto’s pas echt en kun je ze 

bekijken.’ 

En weer stokte het programma. Het lampje aan de voorkant van de 

computer knipperde nu in een zenuwslopend tempo. Dat betekende weinig 

goeds, nam John aan. Op het beeldscherm verscheen inderdaad “leesfout”. 

‘Het valt nog mee,’ zei Charles, terwijl hij de foto’s met een paar 

toetsaanslagen naar een map sleepte. Het zachte ratelen van de interne 

schijf klonk. ‘Ik had niet verwacht nog zoveel beelden te kunnen 

herstellen. Ik gok dat we driekwart van je geheugenkaart hebben gelezen, 

de rest is voorgoed verdwenen.’ 

John staarde enkele ogenblikken naar de knipperende foutmelding op 

het scherm. ‘Kan ik een exemplaar van de foto’s krijgen?’ 

‘Nee, daar begin ik niet aan,’ zei Charles sikkeneurig. 

Perplex staarde John de man aan. 

‘Natuurlijk krijg je die!’ Charles brulde het uit van het lachen, terwijl hij 

met zijn vlakke handen op zijn knieën sloeg. ‘Ze zijn van jou, man. Komt 

in orde.’ Hij rommelde wat in een lade. ‘Ik schuif er meteen een dvd in. 

Over een paar minuten staan je foto’s erop.’ 
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Ze liepen de winkel in. Zijn twee camera’s lagen gebroederlijk naast elkaar 

op tafel. Charles keek aandachtig naar zijn assistent, die nerveus met zijn 

voeten schuifelend een klant stond te helpen. 

Charles reikte John hoofdschuddend een tweede draadloze kaart aan. 

‘Hier, pak aan, ik moet je even alleen laten, anders gaat het daar niet 

goed.’ Hij knikte met zijn hoofd in de richting van de klant. ‘Ik ben zo 

terug. Speel jij hier in de tussentijd maar even mee.’ 

John ging aan tafel zitten en schoof de oude camera over het tafelblad 

naar zich toe. Verbaasd keek hij naar het scherm. “Geen geheugenkaart,” 

stond er. Dat was ook waar, want het kaartje hadden ze daarnet mee naar 

boven genomen. Maar hij had eerst de camera uitgeschakeld en pas daarna 

de accu en even later het kaartje eruit gehaald. Dat was een automatisme, 

want je kon een geheugenkaart flink beschadigen als je de camera niet 

eerst uitzette. Hoe kon het ding dan nu aanstaan? 

Terwijl hij daar nog over nadacht, schakelde hij het toestel uit en 

installeerde de draadloze kaart. Peinzend keek hij van de ene camera naar 

de andere. Toen schrok hij omdat zijn telefoon ging. Het was Catharina, 

zag hij op het schermpje. 

‘Alles goed met jou en Ruben?’ vroeg hij meteen. 

‘Ja, prima. Zeg John, ben je geïnteresseerd in een partij goedkope 

studiolampen? O, en ook nog wat reflectieschermen. En een kist vol met 

allerlei los spul. Een hele inboedel, zeg maar.’ 
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John was meteen geïnteresseerd. ‘Is er een studio opgeheven? Stopt er 

alweer een fotograaf met zijn vak?’ Het ging de laatste jaren erg slecht in 

de fotografie en de een na de ander werd gedwongen te stoppen. 

‘Klopt. Het zijn spullen van iemand uit mijn kennissenkring.’ 

‘Ik ben nog bij Charles, maar ik kom zo snel ik kan.’ 

Het bleef een tijdlang stil aan de andere kant van de lijn. Het leek net of 

ze had opgehangen, maar de lijn was nog steeds open. ‘Cath?’ vroeg John 

uiteindelijk. 

‘Snap je het nog steeds niet? Ik wil weer normaal in mijn woonkamer 

kunnen lopen en op mijn vaste stekkie zitten.’ 

Even begreep hij de vreemde wending in het gesprek niet. Toen begreep 

hij het ineens. Hij voelde hoe hij rood aanliep en was blij dat ze hem niet 

kon zien. ‘O, dat bedoel, je,’ hakkelde hij. ‘Ik kom het vandaag nog 

ophalen.’ 

‘Kijk, daar wilde ik je hebben. Het maakt me niet echt uit dat je spullen 

mijn volledige woonkamer in beslag nemen, hoor. Ik had gewoon een 

excuus nodig om je op te bellen. Ik wilde Ruben en jou namelijk 

uitnodigen voor een etentje. Vanavond bij mij thuis. Ik durfde het alleen 

niet rechtstreeks aan je te vragen, ook al zegt Ruben die hier naast mij zit 

dat je heus wel geïnteresseerd bent. Maar... als het toch niet uitkomt is het 

geen enkel probleem hoor. Al is het morgen wel grofvuil in de wijk, dus 

als je aan je spullen gehecht bent...’ 

John zei dat hij graag langskwamen en lachend verbrak hij de 

verbinding. Stom! In alle commotie was hij totaal vergeten dat een groot 
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deel van zijn studiospullen in Catharina’s woonkamer was achtergebleven. 

Alleen zijn fototas had hij op de bewuste avond direct weer mee naar huis 

genomen. Vanavond na het etentje kon hij op zijn gemak alles afbreken en 

meenemen. 

John schakelde de beide camera’s in. Eerst pakte hij het zojuist 

gerepareerde exemplaar op en maakte een willekeurige foto van het 

interieur van de winkel. Geboeid keek hij toe hoe het beeld zonder 

tussenkomst van draden op de laptop verscheen. Uit baldadigheid hield hij 

een hand tussen de camera en de computer. Ging zijn foto nu door of langs 

zijn hand, vroeg hij zich met een glimlach af. John wisselde van camera en 

maakte een foto met de oude camera. Ook dit beeld kwam vrijwel meteen 

op de laptop binnen. Dit ging allemaal goed, nu was het tijd om de 

moeilijkheidsgraad te verhogen. 

Hij nam in elke hand een camera en drukte af. Het scherm van de laptop 

splitste zich in tweeën en beide foto’s begonnen zich op te bouwen. Links 

die van de oude camera, rechts die van het gerepareerde toestel. 

Er klonk een belletje. De klant verliet de winkel en Charles kwam 

hoofdschuddend zijn kant op lopen. Ondertussen deed John een laatste 

test. Hij hield de ontspanknop van beide camera’s ingedrukt, zodat beide 

toestellen een groot aantal beelden per seconde bleven maken. Na acht 

seconden liet hij de knoppen los en het geratel van de camera’s verstomde. 

Op de laptop bleven de foto’s maar binnen druppelen. Na hooguit een 

minuut waren ze allemaal ontvangen. John trok de laptop naar zich toe en 

telde de beelden. Er ontbrak er niet een. 
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15 

Ruben trok de deur achter zich dicht en smeet zijn schooltas onder de 

kapstok. Hij liet zijn jas van zich afglijden en liet hem bovenop de met 

boeken uitpuilende tas vallen. Cola. Hij was toe aan een glas 

verkwikkende cola. Lekker koud. Sprankelende luchtbelletjes die over je 

tong dansten. 

Het was vandaag een zware dag geweest op school. Niet in het minst 

omdat het gisterenavond behoorlijk laat was geworden bij Catharina. Het 

was er erg gezellig geweest. Te laat kwamen ze erachter dat ze nog de 

nodige spullen moesten inladen. Uiteraard had ze dagen eerder alles al 

afgebroken en de woonkamer weer in de oorspronkelijke staat 

teruggebracht. Alle studiospullen lagen netjes opgestapeld in de gang op 

hen te wachten. Diep na middernacht kwamen ze thuis, met een auto vol 

fotoapparatuur, die ze ook nog het huis in moesten dragen. 

De deur van de woonkamer stond op een kier. Als een rugbyspeler 

duwde Ruben hem met een schouder open. Meteen werd hij in een 

verblindend licht gezet. In een reflex deinsde hij terug de gang in. 

John liet zijn camera zakken en lachte breeduit. ‘Kijk niet zo boos.’ 

Verbaasd keek Ruben naar de oude camera in zijn vaders handen. ‘Je 

gewone camera werkt toch weer? Waarom loop je met dat oude ding te 

spelen?’ Zonder op antwoord te wachten, liep hij door naar de keuken, 

trok de koelkastdeur open en kwam terug met een blikje cola. Hij goot een 

paar flinke slokken naar binnen. ‘Wanneer maak je nu eindelijk eens werk 

van haar, pa.’ 
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Verbaasd keek John zijn zoon aan. ‘Wat bedoel je?’ 

‘Je snapt me wel. Catharina vindt jou ook heel leuk hoor. Je kunt best 

weleens wat proberen. Toenadering zoeken, bedoel ik. Of je moet de rest 

van je leven een soort van collega’s van elkaar willen blijven?’ Zijn zoon 

grijnsde naar hem. 

‘Kleine bemoeial,’ zei hij met een knipoog. ‘Hier. Nu ik mijn eigen 

camera terug heb, mag je de oude gebruiken voor dat schoolproject.’ 

De blik van zijn zoon gleed langs de camera in Johns handen. ‘Dat zou 

te gek zijn, pa.’ Hij nam nog een flinke teug cola, schoof het blikje op tafel 

en nam de camera van zijn vader over. 

‘Hij heeft wat nukken, dus pas een beetje op. Ik heb net jouw foto 

genomen en die staat er prima op, dus hij lijkt weer naar behoren te 

werken.’ 

‘Echt te gek, pa.’ Ruben bekeek het apparaat van alle kanten, woog het 

in zijn handen. 

‘Dus ze vindt mij... wel leuk?’ probeerde John voorzichtig. 

‘Doe normaal pa. Dat is toch zo duidelijk als wat.’ 

John opende zijn mond om te benadrukken dat zijn zoon niet van alles in 

zijn hoofd moest halen, toen zijn mobieltje begon te trillen. Op het scherm 

zag hij de naam van een grote opdrachtgever staan, dus nam hij het 

gesprek meteen aan. Voor een artikel in een weekblad was een foto van 

een vluchteling nodig. Liefst in een natuurlijke omgeving. John dacht 

razendsnel na. De Afrikaanse man in het bos! Hoewel de foto in Johns 

ogen eigenlijk mislukt was, kon dit beeld van een vluchteling met een van 
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angst vertrokken gezicht best weleens goed van pas komen. John sprak af 

dat hij de foto vandaag nog zou versturen, waarna de opdrachtgever kon 

beoordelen of het beeld geschikt was. 

John klapte zijn mobieltje dicht en wilde Ruben nog wat meer uithoren 

over Cath, maar zijn zoon zag hem al niet meer staan. Hij speelde vol 

overgave met alle knoppen en mogelijkheden van de camera. Dus pakte 

John zijn laptop erbij en zocht snel de foto’s van de vluchteling op. Hij 

dacht even na. Bij nader inzien stuurde hij ze toch maar niet door. In plaats 

daarvan verzamelde hij snel zijn spullen, zei Ruben gedag en haastte zich 

de kamer uit. 

Pas toen de kamerdeur dichtsloeg, besefte Ruben dat zijn vader vertrok. 

Snel riep hij nog een groet Johns kant uit. Vervolgens wierp Ruben zich op 

de vraag waar hij heen zou gaan om aan zijn schoolopdracht te werken. De 

vraag of hij de camera van zijn vader mocht lenen had hem tot nu toe meer 

beziggehouden, dan het zoeken van een geschikte locatie of het bedenken 

van een goed onderwerp. Hij smakte met zijn lippen. Zijn mond voelde 

droog aan. Ruben stond op en trok het colablikje over het tafelblad naar 

zich toe. Dat was leeg. 

Op datzelfde moment viel zijn oog op een stapeltje maandbladen op de 

hoek van de tafel. Leunend op het tafelblad trok hij het stapeltje naar zich 

toe. Hij scande de stapel vluchtig. Het bleken voornamelijk woon- en 

natuurbladen te zijn. Het waren enkele van de vele bladen waarin foto’s 

van zijn vader stonden. Hij trok er een willekeurig natuurblad uit en al 

bladerend liep Ruben de keuken in. Daar trok hij een nieuw blikje cola 

open. Het was lekker koud, zo uit de koelkast. Er stonden prachtige foto’s 
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in het blad. Niet allemaal van zijn vader natuurlijk, maar de exemplaren 

die dat wel waren, pikte hij er zo uit. 

Hij bracht het blikje Cola naar zijn lippen. Zijn oog viel op een wel heel 

fotogenieke locatie. Nieuwsgierig waar de foto’s waren genomen, scanden 

zijn ogen het artikel. Belletjes koolzuur sprongen uit het blikje en de geur 

van cola drong zijn neusgaten binnen. Het deed hem huiveren en hij trok 

een vies gezicht. Het was alsof hij met zijn neus boven een riool hing. 

Even keek hij op van het blad. Dat hij geen trek had in zijn favoriete 

drankje was een vreemde gewaarwording. Hoofdschuddend bracht Ruben 

het blikje opnieuw naar zijn mond. Zijn maag begon meteen te protesteren. 

De houdbaarheidsdatum was niet overschreden, maar hij kieperde het 

blikje met inhoud en al in de prullenbak. Daarna haalde hij een glas water 

en dronk het gulzig op. Meteen vulde hij een tweede glas. 

Vogeleiland heette de plek uit het blad. Daar wilde hij heen. Het was 

niet al te ver weg. Ruben smeerde een paar boterhammen, trok twee 

waterflesjes uit de verpakking en vulde zijn rugtas met spullen die hij 

mogelijkerwijs nodig kon hebben. Even later trok hij de deur achter zich 

dicht. Twee straten verderop pakte hij de bus. Een half uur later was hij 

waar hij zijn moest. Terwijl achter hem de bus ronkend optrok, veegde hij 

met de muis van een hand het zweet van zijn voorhoofd. Af en toe brak de 

zon door de wolken en in de bus was het behoorlijk heet geweest. 

Hij zwaaide de rugzak van zijn schouder en liet hem op de bank in het 

bushokje rusten. Uit het zijvak viste hij een flesje water op, dat hij in één 

keer achteroversloeg. Daarna ritste Ruben het hoofdvak open, trok de 

camera tevoorschijn en hing hem om zijn nek. De rugzak ging op zijn rug. 
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Vol goede moed stapte hij om het bushokje heen, stak een fietspad over en 

slenterde een doodlopend weggetje op. Al snel liet hij de laatste huizen 

achter zich. Halverwege het paadje keek hij vluchtig om zich heen. Er was 

niemand te bekennen. Ruben bukte, dook door een gat in de afrastering en 

vervolgde zijn weg langs een overwoekerd en amper zichtbaar pad. Het 

helde lichtjes omhoog tot Ruben bij een brug uitkwam. Tot nu toe ging 

alles zoals in het artikel beschreven stond. 

Nou ja, brug. Er was nog maar weinig van over. De meeste planken 

ontbraken en de exemplaren die er nog wel lagen, zagen er vermolmd en 

verrot uit. Gelukkig steunden de planken op stalen dragers die in de 

lengterichting waren geplaatst. Ze waren verroest, maar leken in prima 

staat. Toen ontdekten zijn ogen de schaftkeet naast de brug. Er leunde een 

verplaatsbaar toilethuisje tegenaan. Waarschijnlijk van werklui die op het 

eiland... tsja, wat zouden die op het eiland te zoeken hebben? Volgens het 

blad was het eiland verlaten en verloederd. De schaftkeet zag er 

allesbehalve vervallen uit en was niet lang geleden geplaatst, dat was 

duidelijk te zien. Ruben zag geen beweging achter de ramen en dat kon 

kloppen, want er zat een flink hangslot op de deur. Opgelucht haalde hij 

adem. Hij kon er met een gerust hart van uitgaan dat het eiland verlaten 

was. 

Met zijn ogen op de planken en stalen dragers gericht, waagde hij de 

oversteek. Het was een makkie. Een halve minuut later had hij 

Vogeleiland bereikt. Een eiland dat slechts met een brakke brug verbonden 

was met de bewoonde wereld. Het was een voormalige stortplaats en 

vuilnisbelt. In de afgelopen jaren was het langzaam maar zeker 
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geëvolueerd tot een soort natuurgebied. Verboden gebied, maar o zo 

fotogeniek. De opdracht voor school hield in dat hij de kracht van de 

natuur moest vastleggen. Bladerend in het natuurblad, wist Ruben meteen 

dat dit het ultieme voorbeeld was. De mens had het eiland totaal verpest en 

verwoest, waarna de natuur er langzaam maar zeker in was geslaagd er 

alsnog iets moois van te maken. Een paradijsje omringd door water. 

Stukken beton lagen her en der verspreid tussen het struikgewas. 

Overwoekerd en nog maar deels zichtbaar. Bodembedekkers kropen met 

grote vastberadenheid vooruit en leken besloten te hebben al dat grauwe 

beton zo snel mogelijk te bedekken. Alles wat van ijzer of staal was, rotte 

hier langzaam weg. Van een berg blikjes was weinig meer over dan een 

hoopje bruinige pulp. Hier en daar lag het puin dwars over het pad en 

moest hij er overheen klimmen. 

Ruben likte langs zijn lippen. Hij had dorst. Alweer. Dat kwam vast 

door het klamme weer. Terwijl hij om zich heen keek op zoek naar een 

plek om te gaan zitten, viel hem op dat de bodem drassig was. Zijn 

schoenen zakten een stukje weg in een blubberige, kleverige massa. 

Misschien kon hij beter doorlopen naar een plek waar hij zijn rugzak 

droog kon neerzetten. Voorzichtig vervolgde hij zijn weg. De bodem werd 

steeds natter en zachter. Plotseling gleden zijn voeten onder hem vandaan. 

Zwaaiend met beide armen hield hij nog net zijn evenwicht. Vreemd. 

Waar kwam al dat vocht vandaan? Het had hier weken niet geregend. Hoe 

kon het dan zo drassig zijn? 

Ruben verplaatste zich voetje voor voetje. De bodem trilde lichtjes 

onder zijn voeten. De neuzen van zijn wandelschoenen zakten weg in een 
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bruinzwarte prut. Het leek hier wel een moeras. Even had hij het 

spookachtige idee dat de bodem zich zou openen om hem voor eeuwig op 

te slokken. De omgeving was aan de ene kant angstaanjagend, maar aan de 

andere kant had het ook iets sprookjesachtig, iets mysterieus. 

Naast het pad stond een dun laagje water op de bosbodem. Hij zag 

bomen en struiken die met hun voeten in het water stonden. Ertussen 

resten van de menselijke beschaving die boven het water uitstaken. Zoals 

iets dat op een half verrotte vuilnisemmer leek en een stukje verderop een 

wasmachine of wasdroger. 

Even later werd de bodem weer steviger en ging het lopen een stuk 

makkelijker. Half verscholen tussen het struikgewas ving Ruben een glimp 

op van een auto. Voorzichtig liep hij erheen. De kleur van de lak, die nu 

als een fijne stofsluier rondom de auto lag, was niet meer te bepalen. Als 

bruin poedersuiker bedekte het duizenden stukjes glas die ooit ruiten 

hadden gevormd. De motorkap was flink gebutst maar zat nog dicht. Alle 

wielen en de achterklep waren verdwenen. Het portier aan de kant van de 

bijrijder zag er gehavend uit. De ruit was verbrijzeld en er staken gemene 

stukken glas uit de sponning.  

Ruben pakte de deurklink vast en trok, maar het portier weigerde open te 

gaan. Zelfs een paar ferme rukken hielpen niet. Er was geen beweging in 

te krijgen. Toen zag hij dat het portier aan de andere kant gewoon 

openstond. Nog sterker, het was volledig verdwenen. 

Daar aangekomen tuurde hij door de portieropening naar binnen. Het 

stuur zat er nog en de stoelen leken intact. Kunststof verging blijkbaar niet 

zo snel. Uit een scheur in de bodemplaat tussen de achterbank en de 
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voorstoelen schoten planten met gele bloemen omhoog. Ruben schoof 

voorzichtig de auto in. Het stuur zat hem in de weg, de stoel ernaast was 

veel comfortabeler. Niet voor niets wilde hij daarnet aan die kant 

instappen. Op de zitting lagen wat takjes en bladeren. Ruben wilde ze net 

met zijn hand wegvegen, toen hij zag dat de zitting kletsnat was. In plaats 

van een plekje door te schuiven, wurmde hij zich daarom maar naar de 

achterbank. Die was tenminste droog en lekker ruim. Dorst. Het drong 

zich opnieuw aan hem. Hij liet zijn rugzak op zijn schoot zakken en trok 

het tweede en laatste flesje water uit het zijvak tevoorschijn. 
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16 

John draaide het parkeerterrein van het asielzoekerscentrum op. Hij was 

hier om de man te bezoeken die hij op de open plek in het bos had gezien. 

John zat met het portretrecht in zijn maag. Hij wilde aan de Afrikaanse 

man vragen of hij de foto die hij in het bos had genomen mocht gebruiken. 

Daar had hij op het ogenblik zelf immers de kans niet toe gekregen. 

Zes jaar eerder had John een proces aan zijn broek gekregen omdat hij 

zonder toestemming iemands foto publiceerde. Het was gelukkig met een 

sisser afgelopen, maar dat wilde hij geen tweede keer meemaken. 

Bovendien wilde John de man spreken om hem gerust te stellen. Pas toen 

hij weer thuis was na zijn fotosessie in het bos, was tot hem 

doorgedrongen dat de man misschien van zijn uiterlijk was geschrokken. 

John droeg zijn standaarduitrusting voor natuurfotografie: donkere 

kleding, stevige laarzen en een pet met klep tegen de laagstaande zon. Met 

een beetje fantasie zag iemand hem aan voor een militair. En zijn grote 

camera met telelens, dat kon een vluchteling makkelijk voor een wapen 

aanzien. Uit je eigen land gevlucht omdat je leven gevaar loopt, om 

vervolgens in de veilige vluchthaven plotseling oog in oog met de dood te 

staan - zo kon de oude man het ervaren hebben. 

John aarzelde toen hij zijn auto uitstapte. Zou hij zijn fototas mee naar 

binnen nemen? Met de pijnlijke herinnering van de vluchtende man in het 

bos nog vers in zijn geheugen, besloot hij het kleine risico dat zijn auto 

werd opengebroken maar voor lief te nemen. Sowieso wist niemand dat er 

een tas vol kostbare fotoapparatuur in zijn achterbak lag. Ook stond er 

geen reclame op zijn auto. Dat had John nooit gedaan vanwege het risico 
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op inbraak. Trouwens, was het niet heel slecht van hem, dat hij dacht dat 

hij bij dit asielzoekerscentrum meer risico liep dan waar dan ook in de 

stad? Hij liet zijn tas immers wel vaker achterin de auto zitten. 

John slenterde over het parkeerterrein richting het gebouw. Er stonden 

voornamelijk oude, verroeste auto’s met buitenlandse kentekens op het 

parkeerterrein. Hij verbaasde zich erover hoe alles veranderd was. Jaren 

geleden was hij hier een keer geweest voor een fotoreportage over de 

bataljonscommandant. In die tijd was het nog een kazerne en geen 

opvangcentrum. Aan de voorzijde van het oude gebouw bevond zich toen 

nog een poort en het kantoor van de commandant bevond zich exact boven 

die toegang tot het kazerneterrein. Aan weerskanten van de poort stond een 

wachthuisje. De slagboom die in de schaduw van de poort stond was altijd 

dicht. Zonder geldig legitimatiebewijs kon je direct rechtsomkeert maken. 

Nu stond diezelfde slagboom schuin omhoog. Er zat nog een knik in het 

ding ook. Mensen van allerlei nationaliteiten slenterden ongehinderd de 

poort in en uit. Niemand stelde vragen. Geen bewaker die hem ook maar 

een strobreed in de weg legde. De twee wachthokjes waren 

dichtgetimmerd. Wat een contrast met het strenge regime van toen. 

John liep onder de poort door naar het binnenterrein. Niemand vroeg 

wat hij hier kwam doen, maar toch had hij het idee dat hij in de gaten werd 

gehouden. Dat kwam vast door zijn herinnering van jaren geleden. Achter 

de poort was een behoorlijk groot informatiebord aan twee houten palen 

vastgespijkerd. Hopelijk hielp het hem om erachter te komen waar hij 

moest zijn. Anders zou hij toch echt iemand moeten aanspreken. Alleen 

wist hij niet wat hij dan precies moest vragen. 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 100 van 143 

Het bord was volgeplakt met half verregende en gedeeltelijk 

losgeweekte briefjes. De meeste kon hij niet lezen. De teksten waren vast 

niet voor hem bedoeld. Wat hij wel kon lezen, ging over instanties of 

personen die de asielzoekers wilden helpen met de Nederlandse taal, of 

met het zoeken naar werk of een woning. Adressen met goedkope kleding 

en etenswaren kwam John ook tegen. Hier en daar hing een papier met een 

foto. Van familieleden of kennissen die elkaar waren kwijtgeraakt en in dit 

verre land naar elkaar op zoek waren. Als vanzelf viel zijn oog op een foto 

van de man die hij in het bos had gezien. 

Er stond een datum bij. Recent, nog maar twee dagen geleden. Zou de 

man zijn verjaardag hebben gevierd, vroeg John zich af. Hij betwijfelde 

het. Hoewel hij de tekst niet kon lezen, kreeg hij de indruk dat het om 

minder goed nieuws ging. Er stond namelijk nog een tweede jaartal bij en 

dat kon heel goed een geboortejaar zijn. Het moest een overlijdensbericht 

zijn. Het leek of de bodem zich onder Johns voeten opende. Hij kwam hier 

om de man gerust te stellen, maar was net te laat. 

John keek om zich heen. Vlak naast de toegangspoort stond een man 

met een Afrikaans uiterlijk hem aandachtig te bestuderen. John scheurde 

de foto van het informatiebord en liep naar hem toe. ‘Weet u wie dit is?’ 

Hij wees naar de foto. 

De man sprak wat snelle woorden in een onbekende taal, stak afwerend 

zijn handen uit en ging er als een speer vandoor. Verbluft staarde John 

hem na. Dat ging lekker. En nu? John kuierde teug naar het informatiebord 

en speurde het terrein af. Er was verder niemand te zien. Daarnet had het 

nog druk geleken. Was iedereen voor hem op de vlucht geslagen? Welnee, 
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wat haalde hij zich in zijn hoofd. Hij hoorde stemmen en draaide zich om. 

Tot zijn opluchting kwam de man teruglopen en ditmaal was hij niet 

alleen. In zijn kielzog volgde een groepje kinderen. John vroeg zich af of 

het de kinderen uit het bos waren, maar hij herkende er geen een. Dat was 

ook niet zo verwonderlijk. Hij had geen enkele foto waarop de kinderen 

herkenbaar stonden afgebeeld. Telkens zat er een dikke tak of groen 

gebladerte voor. Alleen het gezicht van de oude man was te zien geweest. 

Een van de kinderen nam het woord. Een jongetje, dat gelukkig goed 

verstaanbaar Nederlands sprak. Hij miste een boventand. De knul vertelde 

dat ze op hem gewacht hadden, want ze wisten dat hij zou komen. Toen 

John verbaasd keek, zei de knul dat de oude man had voorspeld dat “de 

groene man uit het bos” op een dag zou langskomen om naar hem te 

vragen. Het was een wijze man, een sjamaan. 

John vroeg waarom ze waren weggerend. ‘Kwam het misschien door 

mijn kleding? Omdat ik op een soldaat leek?’ legde hij uit. 

Het groepje kinderen begon te schaterlachen. De jongen schudde breed 

grijnzend zijn hoofd. ‘Welnee, waarom zouden we daarvoor wegrennen?’ 

‘Waarom anders?’ 

De jongen bestudeerde hem met een ernstig gezicht. ‘Het was de 

camera. Die heeft de Wijze de schrik van zijn leven bezorgd.’ 

‘Hij dacht dat het een wapen was.’ 

Weer een lachsalvo. John zat er alweer naast. De jongen zei dat de man 

heus wel het verschil tussen een camera en een wapen kende. 
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‘Maar als jullie wijze man zo bang is voor een camera, waarom heb ik 

deze foto dan in mijn handen?’ vroeg John, terwijl hij het vodje papier dat 

hij van het informatiebord had losgetrokken omhooghield. 

‘Dat is toch logisch,’ zei de jongen. ‘Die foto is niet met jouw camera 

gemaakt.’ 

Langzaam liet John de hand met de foto zakken. Zijn vingers werden 

krachteloos. De foto dwarrelde naar de grond. ‘Je neemt me in de maling,’ 

zei hij zacht. 

De jongen schudde zijn hoofd en herhaalde wat hij zei. ‘De Wijze heeft 

zijn eigen dood voorspeld. Hij zei dat de groene man uit het bos zou 

terugkeren om naar hem te vragen. Zeg die man dat zijn camera slecht is. 

Hij mag hem nooit meer gebruiken. Hij moet hem vernietigen.’ 

Het duizelde John. Hoe kon de oude man weten dat zijn camera niet 

goed werkte? Dat hij zomaar foto’s kwijtraakte en dat de accu af en toe 

spontaan bezweek? Of bedoelde de man dat helemaal niet? Was de camera 

op een andere manier slecht? 
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17 

Caths woonkamer zag er nog even smetteloos wit uit als anders. Met 

uiteraard hier en daar een roze element voor het contrast. Ze vroeg direct 

naar Ruben en John vertelde haar dat die waarschijnlijk druk bezig was om 

foto’s te maken voor zijn schoolopdracht. 

‘Fijn dat hij nu verder kan, hij zat er best wel mee in zijn maag.’ 

‘Ik heb nog meer goed nieuws,’ zei hij. ‘Charles heeft drie opnamen van 

Deborah kunnen redden.’ 

Haar gezicht leefde op. ‘Fantastisch! Daar zal haar vriend erg blij mee 

zijn. Laat maar eens zien, ik ben zo benieuwd.’ 

Hij liet een hand in zijn jaszak glijden en gaf haar de dvd. Haar 

computer stond achter in de kamer. Het was een oude desktop die onder 

een gammel computermeubel stond. Het apparaat stond al aan en dat was 

goed te horen aan het indringende gesnor van de ventilator. 

Cath schoof het schijfje in de opening en de dvd-speler kwam luid 

zoemend op gang. John gooide zijn jas in een hoek, schoof een tweede 

smetteloos witte stoel bij en ging naast haar zitten. Cath keek hem met een 

twinkeling in haar ogen aan. Hij had de stoelen expres dicht tegen elkaar 

gezet. Ze had hem meteen door. Hij voelde hoe hij rood kleurde. Snel keek 

hij naar het scherm, waarop de eerste foto inmiddels in beeld verscheen. 

Dit waren nog de opnamen uit het bos van ’s morgens vroeg. 

John gebaarde. ‘Blader daar maar voorbij, er zit weinig bijzonders 

tussen. Alleen wat dieren en een groepje asielzoekers.’ Cath knikte en 

reikte naar de muis. John schrok toen ze onverwachts haar andere hand op 
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de zijne legde. Ze keken elkaar aan en voor John bestond er even niets 

anders meer dan haar prachtige ogen. Hij voelde zich helemaal warm 

worden. Hij voelde een kneepje. ‘Let je wel op, John’. Lachend draaiden 

ze zich naar het scherm. 

Met haar vrije hand draaide Cath aan het wieltje van de muis, zodat de 

foto’s uit het bos in hoog tempo over het scherm vlogen, tot de eerste 

opname van Deborah op het scherm verscheen. Ze liet de muis los en 

leunde achterover. IJsschaafsel glom op Deborah’s schouders en op haar 

wangen. ‘Geen slechte opname.’ 

‘Zeker niet. Jammer dat de camera er ineens mee stopte.’ 

Zwijgend keken ze naar het model. Hier was ze nog springlevend. Vol 

plannen voor de toekomst. Het idee dat ze niet meer leefde voelde 

onwerkelijk aan. Ze verstrengelden hun vingers en keken een tijdje naar de 

foto op het scherm. 

‘Zullen we verder gaan?’ vroeg Catharina met een klein stemmetje. 

Hij knikte. Cath draaide langzaam aan het wieltje, waarna de volgende 

foto’s voorbijkwamen. Tot John plotseling riep: ‘Stop! Ga eens terug? Ja, 

deze foto. Wanneer is die gemaakt?’ 

Verbaasd keek Cath opzij. ‘Wat bedoel je?’ 

Hij wees. ‘Die foto heb ik niet gemaakt.’ 

‘Doe niet zo mal!’ 

Op het scherm zat een snipverkouden Belinda op een barkruk met een 

theeglas in haar ene hand. Het was op die bloedhete dag in de gehuurde 
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fotostudio geweest. In haar andere hand hield ze een flesje water dat ze 

met een gretige blik in haar ogen naar haar mond bracht. 

‘We waren toen allang gestopt omdat Belinda zo verkouden was. Ik heb 

de waterkoker aangezet en ben naar het kantoortje gelopen om de foto’s te 

bekijken op de laptop. Later heb jij haar thee en water gebracht. Ik heb 

deze foto helemaal niet gemaakt.’ 

‘Als jij hem niet hebt gemaakt, wie dan wel? Ruben?’ 

‘Nee. Hij was al wat eerder weggegaan.’ 

Hij keek haar met wazige ogen aan en haalde zijn schouders op. 

Catharina boog zich naar voren en pakte de muis beet. Op de volgende 

foto was de kunstmatige berg te zien die ze gemaakt hadden voor de 

fotoshoot. Op de achtergrond was de toegang naar de keuken te zien. De 

deur stond open. Erachter was het silhouet van een vrouw in een badjas te 

zien. Deborah. 

‘Wat is dat nu weer!’ riep John uit. 

‘Ja, dit vind ik ook wel vreemd,’ gaf Cath toe. 

‘Je zult het toch met mij eens zijn dat ik deze foto nooit gemaakt kan 

hebben. Ik was eten halen. Tenzij Ruben of jij hem heeft gemaakt?’ 

Ze schudde haar hoofd. ‘Ik kijk wel uit, jij bent hier de fotograaf, niet 

ik.’ 

‘Ruben dan? Misschien moet ik hem even bellen en is het mysterie dan 

snel opgelost,’ opperde John. 
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Ruben keek naar het flesje in zijn handen. Hij had het in één keer 

leeggedronken. Of beter gezegd, leeggegoten in zijn keel. Een halve liter 

nog wel. Hij kon niet verklaren waarom hij zo’n dorst had. Twee flessen 

had hij leeggedronken. Dat was een liter water bij elkaar. 

Hij stak het flesje terug in het zijvak van zijn rugzak en bekeek de 

camera die voor zijn buik hing. Het was een oud apparaat. De 

ontwikkelingen in de digitale fotografie gingen snel. Dit apparaat was 

amper zes jaar oud, maar tweedehands leverde het geen cent meer op. 

Toch was het een wonder dat de camera het nog deed. Het toestel had heel 

wat te verduren gehad. De verre reizen die John samen met Rubens 

moeder had gemaakt. Het ongeluk. Hoe lang had de camera in het water 

gelegen? 

Ruben staarde voor zich uit. Hoe zag de auto van zijn ouders er in die 

tijd uit? Hij was toen een jaar of acht geweest. Hij probeerde zich het 

gezicht van zijn moeder voor de geest te halen en zijn ogen begonnen te 

prikken. Hij stelde zich voor hoe het was geweest die dag, zittend op de 

achterbank. Hij streek met een hand over de zachte bekleding naast hem en 

keek uit het raam. Ze reden de stad uit en volgden een breed kanaal door 

de polders. Dat kon hij zich nog goed herinneren. 

Plotseling slaakte zijn moeder een gil. Ze graaide naar het stuur. Zijn 

vader gaf er een ruk aan, of was het zijn moeder geweest? In het schijnsel 

van de koplampen beweerde ze een schim vlak voor de auto te zien. Was 

het een dier? Een mens? Het ging allemaal zo snel. Misschien was het 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 107 van 143 

alleen haar verbeelding geweest en was er helemaal niets op de weg te zien 

geweest. 

De weg werd veel gebruikt door landbouwvoertuigen. Het had die dag 

flink geregend en er was een modderig spoor op de weg achtergebleven. 

De auto raakte in een slip, tolde om zijn as en gleed daarna richting het 

kanaal. Ze hobbelden het talud af en de wagen dook met zijn neus het 

water in. Er waren geen airbags. Zijn vader klapte met zijn voorhoofd 

tegen het stuurwiel en raakte buiten westen. Ondanks de veiligheidsgordel. 

Ook zijn moeder schoot naar voren. Ze smakte met haar hoofd net niet 

tegen de voorruit. 

Ruben zat achterin gelukkig ook vast. Hij was versuft en waarschijnlijk 

even buiten westen geweest. Het eerste wat hij zich herinnerde, was zijn 

moeder die wanhopig aan haar gordel rukte. Tevergeefs, de gesp wilde niet 

los. Ondertussen gutste het water de auto in. Ze riep iets naar zijn vader, 

schudde hem heen en weer, trok aan zijn schouder, gaf hem een klap in 

zijn gezicht. Zijn lippen bewogen en hij murmelde onverstaanbare 

woorden, maar zijn ogen bleven gesloten. 

Zijn moeder bleef aan de schouder van zijn vader trekken, terwijl het 

water in de auto schrikbarend snel steeg. Kolommen luchtbellen stegen 

langs de buitenkant van de portierramen omhoog. In paniek zette zijn 

moeder haar nagels in een wang van zijn vader en trok een paar vurige 

strepen. Dat hielp. Zijn ogen schoten wijd open en hij keek verwilderd om 

zich heen. Zodra hij besefte in welke situatie ze zich bevonden trok hij zijn 

gordel los, wurmde zich uit de stoel en begon aan de gesp van Rubens 

moeder te trekken. Ze schudde wild met haar hoofd en trok zijn handen 
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weg. Ze gebaarde naar de achterbank. Snel werkte John zich naar de 

achterbank. 

Precies op dat moment verrees naast Ruben een bulderende waterkolom. 

Zijn vader werd met kracht terug gesmeten en klapte met zijn rug tegen de 

voorruit. Hij worstelde zich opnieuw een weg naar achteren en graaide in 

de zuil van water op zoek naar de gesp die Ruben gevangenhield, maar het 

water sneed als een vlijmscherp mes. In een reflex trok John zijn handen 

terug. Er zat geen vel meer op. Het was een bloederige massa rauw vlees. 

De auto was nu bijna gevuld met water en naast Ruben was nog steeds 

een wilde draaikolk te zien. John’s voorraad zuurstof was op. Wanhopig 

keek hij naar Ruben, maar hij had geen keus. Hij moest omhoog. Vanaf de 

achterbank keek Ruben geschrokken toe hoe zijn vader het portier 

opendrukte en met wilde slagen naar het oppervlak steeg. De handen van 

zijn moeder zweefden levenloos voor haar gezicht. Haar lange haren, 

wuivend als zeewier. Ze was dood. Maar Ruben leefde nog. Hij zat onder 

water, haalde geen adem en was toch niet dood. 

Langzaam draaide het hoofd van zijn moeder zijn kant op. Eerst nog 

rustig deinend op de stroming. Tot het hoofd plotseling een draai van 

honderdtachtig graden maakte en achteromkeek. Een onmenselijke 

prestatie. Ruben keek recht in het dode gezicht van zijn moeder. Snel sloot 

hij zijn ogen, maar hij bleef het gezicht gewoon voor zich zien. Haar ogen 

schoten open en ze staarde hem met bloeddoorlopen ogen aan. 
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John liet zijn mobieltje zakken. ‘Ruben neemt niet op.’ 

‘Ach, hij heeft die foto’s vast niet gemaakt denk ik,’ zei Cath. 

‘Nee, dat lijkt mij ook niet.’ John zuchtte. ‘Maar hoe komen die foto’s 

dan op mijn geheugenkaart? Misschien is de camera beschadigd tijdens de 

kortsluiting in de studio en slaat hij daarom zo nu en dan op tilt?’ 

Cath keek nadenkend voor zich uit. ‘Nee, dat kan niet. Belinda op de 

kruk, die foto is nog van vóór de kortsluiting.’ 

‘O ja, daar zeg je wat,’ zei John peinzend. ‘Weet je wat ik zo raar vind? 

Er zijn wel erg veel lekkages de laatste tijd. Eerst stond de fotostudio 

volledig blank. Kort daarop leek jouw badkamer sterk op een wasstraat. 

Erg vreemd allemaal.’ John dacht terug aan wat de jongen in het 

asielzoekerscentrum tegen hem had gezegd. Jouw camera is slecht. 

Plotseling staarde hij Catharina met grote schrikogen aan. ‘Ruben heeft 

mijn oude camera meegenomen voor zijn schoolopdracht!’ Een 

angstaanjagend gevoel bekroop hem. 

Cath haalde haar schouders op. ‘Ach, dan mislukken er een paar foto’s. 

Hij kan altijd weer nieuwe maken.’ 

‘Nee. Dat is het niet. Ik begin bang te worden.’ John vertelde Cath over 

de ontmoeting met de vluchteling in het bos en wat hem daarnet bij het 

asielzoekerscentrum was verteld. 

Ze keek hem glazig aan. ‘Je gaat mij even iets te snel, John.’ 
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‘Er gebeuren de laatste tijd te veel rare dingen. Het lijkt of iedereen die 

ik fotografeer sterft. Eerst twee modellen, nu deze man. Verder staan er 

foto’s op mijn camera die ik helemaal niet gemaakt heb. Niet gemaakt kán 

hebben. Ik heb zelfs het idee dat er helemaal niemand van ons in de buurt 

van dat ding was toen ze gemaakt werden. Het is alsof er een vloek op dat 

fototoestel rust.’ 

‘Denk dan maar goed na wie je nog meer gefotografeerd hebt,’ zei Cath 

met een spottende ondertoon. ‘Ik sta er gelukkig niet op.’ 

John dook in zijn geheugen. ‘Ruben!’ Het was de eerste naam die boven 

kwam drijven. 

Nu schrok zelfs Catharina. ‘Nu even serieus, John. Ik nam je alleen maar 

in de maling. Het is allemaal bijgeloof. Als iedereen sterft die voor jouw 

lens is verschenen, dan kun je na al die jaren een compleet kerkhof vullen. 

Misschien wel twee.  Trouwens, alsof een camera een eigen wil heeft.’ 

John staarde in de verte. ‘Ik moet naar hem toe. Ik wil hem niet 

verliezen, Cath. Niet ook Ruben.’ 

‘Bel hem op. Probeer het nog een keer.’ 

Nerveus van de ene op de andere voet wippend, drukte John zijn 

telefoon tegen zijn oor. Keer op keer ging het toestel over, maar er werd 

niet opgenomen. Hij slaakte een diepe zucht, liet het toestel zakken en 

drukte voor de zoveelste keer op de herhaalknop. 

‘Bel je naar huis of naar zijn mobiel?’ vroeg Cath. 
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John maakte een hulpeloos gebaar. ‘Op geen van beide neemt Ruben op. 

Hij wilde aan zijn schoolopdracht werken, dus ik verwacht niet dat hij 

thuis is. Maar zijn mobiel staat normaal altijd aan...’ 

Cath keek bezorgd naar John en beet op een van haar nagels. 

‘Ruben, neem nou toch op,’ prevelde zijn vader. 

‘Kunnen we echt niets anders doen?’ dacht Catharina hardop na. 

Met een klap sloeg John het toestel dicht. ‘Je geeft hem een mobiele 

telefoon, iets waar hij maandenlang om loopt te zeuren. De hele dag gaat 

dat kreng af. Zijn vrienden kunnen hem dag en nacht bereiken. En dan is 

het voor één keer cruciaal dat zijn vader hem spreekt en wat de hele school 

met gemak en rond de klok lukt, krijg ik niet voor elkaar.’ 

‘We rijden naar je huis.’ 

‘Maar daar is hij niet.’ 

‘En hier is hij ook niet. Kom. Want van hier rondhangen word jij alleen 

maar nerveuzer. Misschien vinden we een aanwijzing waar hij naartoe is.’ 
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Het huis was in diepe rust. 

‘Ruben!’ schreeuwde John onderaan de trap. 

Het bleef stil. 

‘Hé! Ruben!’ 

Niets. Het was te verwachten. Toch rende John met grote passen de trap 

op, trok de deur van Rubens kamer open en stormde naar binnen. De 

kamer was leeg. De laatste strohalm glipte uit Johns handen. Moedeloos 

daalde hij de trap weer af. 

‘Waar kan hij zijn?’ mompelde hij terwijl hij de kamer inliep. Catharina 

wees naar de tafel. Er lag een blad opengeslagen. In een oogwenk 

herkende hij zijn eigen foto’s van Vogeleiland. 

Hij pakte haar hand en trok haar mee naar buiten. ‘We hebben geen 

seconde te verliezen. We rijden naar dat eiland. Er is vast niets aan de 

hand, maar met hier blijven rondhangen schieten we zeker niets op.’ 

Op hoge snelheid reden ze de stad uit. Halverwege schoot John iets te 

binnen. ‘Op de dag dat Deborah werd gecremeerd, vertelde je mij iets 

vreemds. Weet je dat nog? Een onsamenhangend verhaal. Iets wat 

Deborah jou vertelde vlak nadat ze hysterisch was geworden in jouw 

badkamer.’ 

‘Jij vond het allemaal maar flauwekul. Maar nu je het zegt, ze had het 

over een schim die haar achterna zat. Iemand die haar wilde vermoorden. 
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Trouwens, ook Belinda sprak wartaal vlak voordat ze werd 

geëlektrocuteerd. Dat is toch wel een beetje eng, John.’ 

‘Nu je het zegt. Ook iets over een schim of een schaduw.’ John keek 

haar aan. Hij had het idee dat ze het nu niet meer als bijgeloof afdeed. ‘Ik 

heb jou en Ruben verteld over het auto-ongeluk. Over Marsha’s dood.’ 

Ze knikte. 

‘Ik ben niet helemaal eerlijk tegen jullie geweest. Ik heb wat dingen 

verzwegen. Belangrijke details. Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik 

wilde jullie niet onnodig belasten met de hersenspinsels van mijn 

overleden vrouw. Vlak voor het auto-ongeluk gebeurden er ook vreemde 

dingen in ons leven. Het begon volgens mij een paar weken voor haar 

dood. Ze begon ineens nogal... hoe moet ik het noemen? Nou ja, ze begon 

gewoon vreemd te doen. Het begon met nachtmerries. Van de ene op de 

andere dag sliep ze slecht. En zodra ze in slaap viel, werd ze minuten later 

gillend wakker. Al snel leed ze aan een ernstig slaaptekort en kreeg ze 

medicijnen voorgeschreven. Het slapen ging toen wel wat beter.’ 

John tuurde zwijgend naar de weg en leek diep in gedachten verzonken. 

Tot hij ineens weer verder vertelde. ‘Ineens kreeg ze last van wanen. 

Zomaar op klaarlichte dag. Dan dacht ze... een man te zien. Of eigenlijk 

meer een schaduw of een schim. Iets wat zich net aan de rand van haar 

waarnemingsgebied bevond. En als ze dan die kant op keek, was er 

helemaal niets te zien. Het kwam erg bedreigend op haar over. Op straat, 

in een winkel, overal gebeurde het en ook steeds vaker. Ze geloofde dat hij 

haar achtervolgde en durfde op het laatst niet meer alleen naar buiten. 

Alleen thuis voelde ze zich nog een beetje veilig. Tot ze een keer alleen 
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was en ook daar die schim op zich af zag komen. Ze vluchtte het huis uit 

en werd bijna overreden terwijl ze hysterisch de straat overrende. Vanaf 

dat moment zat ze dag en nacht thuis, onder toezicht van mij of een ander 

familielid. Zwaar onder de medicijnen. We draaiden roosters. Tot het 

eindelijk wat beter met haar ging. Dat was vlak voor de fatale autorit.’ 

Cath had een hand voor haar mond geslagen. ‘Wat erg!’ 

‘Het wordt nog erger. De man die ze dacht te zien tijdens haar wanen? 

Dat was een moordenaar. Dé moordenaar. De man die Ruben mee de 

Pagode in had genomen.’ 

‘Maar die was toen toch allang dood?’ 

‘Zeker weten. Het waren dan ook wanen. Nogal lastig om mee naar de 

politie te gaan. We stonden machteloos.’ 

‘Ik vind het wel wat veel worden, John. Waarom krijgen Belinda en 

Deborah nu ook ineens wanen? Waarom zien ze schimmen die er niet zijn, 

net als jouw vrouw destijds? En dan hebben we nog die Afrikaanse wijze, 

die zegt dat jouw camera slecht is.’ 

‘Je noemt daar wel een paar belangrijke punten, Cath. En ik zie ook een 

mogelijk verband. Al snap ik niet wat het ermee te maken kan hebben. 

Weet je nog dat ik mijn oude camera sinds het overlijden van Marsha niet 

meer gebruikt heb? Vier jaar lang heeft dat ding werkeloos in een kast 

gelegen. Driemaal raden wanneer ik hem opnieuw ben gaan gebruiken...’ 
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Zijn moeder staarde Ruben met doodse en bloeddoorlopen ogen aan. De 

pupillen waren onmenselijk ver opengesperd en leken op diepe donkere 

gaten. Als een aal gleed de gedaante die ooit zijn moeder was geweest uit 

de voorstoel en golfde sierlijk over de rugleuning zijn kant op. Verstijfd 

van angst maakte Ruben zich zo klein mogelijk op de achterbank. 

Wat hij zag was het lichaam van zijn moeder. Haar contouren, kleding, 

zelfs het haar was van zijn moeder. Maar het gezicht paste er niet bij. Haar 

vingertoppen streken langs zijn wangen. Kil en vochtig en sponzig. Er trok 

een rilling over Rubens rug. De vingers zakten tergend langzaam af naar 

zijn hals, schoten plotseling naar voren en klemden zijn luchtpijp dicht. 

Er klonk een luide bons buiten de auto. Zijn aanvaller draaide het hoofd 

tot het opnieuw achterstevoren stond. Ruben keek verschrikt langs de 

gedaante naar buiten. Daar was zijn vader! Hij was terug komen zwemmen 

vanaf de oppervlakte. Zijn wangen stonden bol in een poging zoveel 

mogelijk lucht vast te houden. Zijn vader rukte aan het achterportier, maar 

dat gaf niet mee. Luchtbelletjes ontsnapten bij zijn mondhoeken door de 

intense inspanning. Ruben verbaasde zich erover dat alle portieren 

gesloten waren. Want was zijn vader daarnet niet gewoon door het 

voorportier naar buiten gezwommen? John bleef aan het portier rukken, 

maar tevergeefs. Uit machteloosheid sloeg hij met zijn vlakke hand tegen 

de zijruit. 

Rubens belager leek niet onder de indruk. Het hoofd draaide verder en 

maakte zo zijn volle ronde af, waarna Ruben weer in de duistere 
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teerpoelen keek. Hij of zij of het bracht zijn gezicht naar de jongen toe. De 

huid felrood, glimmend door een donker vocht. De lippen getuit. Het was 

geen mond, het was een smerige open wond. En het wasemde een 

ongekende kilheid en stank uit. Het lichaam van zijn moeder 

verschrompelde tot een klein aanhangsel aan een groot hoofd. 

Rubens oren vulden zich met een donderend geluid. Het leek of hij naar 

een radio luisterde die verkeerd stond afgesteld. Ruis, maar dan duizend 

keer versterkt. Oorverdovend, oorverscheurend hard. 

‘Jon... Gen...’ 

De lippen kwamen steeds dichterbij, maar ze bewogen niet. Plotseling 

voelde Ruben dat hij een harde klap tegen zijn wang kreeg. Tegelijkertijd 

schoot de etterende wond van hem vandaan en vervaagde. 

‘Hé jongeman! Wakker worden!’ 

Weer een klap, nu tegen zijn andere wang. Kreunend en versuft opende 

Ruben zijn ogen. 

Een man in uniform keek hem vanaf de andere kant van het verbrijzelde 

portierraam kwaad aan. De man had hem bij zijn schouders vastgegrepen 

en schudde Ruben ruw heen en weer. 

‘Stop, stop, stop! Ik ben er weer!’ riep Ruben met schorre stem. Hij 

duwde de handen van de man van zich af en klauterde via de voorstoel uit 

de auto. Er knisperde iets onder zijn voeten. Hij zag een verbrijzelde fles 

mineraalwater liggen en schopte het plastic overblijfsel van zich af. 
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‘Zeg jongeman,’ zei de man geïrriteerd. ‘Het is hier dan wel een 

vuilnisbelt geweest, ooit, maar dat betekent niet dat je hier je afval zomaar 

mag dumpen.’ Hij wees. ‘Ruim dat meteen op.’ 

Ruben staarde de man niet begrijpend aan. Flarden van de droom 

mengden zich met de realiteit en benevelden zijn geest. 

De man ging recht voor de jongen staan, de benen iets uit elkaar. Hij 

plantte zijn handen in de zij. ‘Wat is dat met die jongelui tegenwoordig? 

Kun je niet van de drugs afblijven? Je denkt dat je buiten het gezichtsveld 

van je ouders zomaar alles kunt doen, is het niet?’ De man pakte hem ruw 

bij de schouder en gaf hem een duw. Ruben deed struikelend een paar 

passen bij de auto vandaan, maar draaide zich toen kwaad om. 

‘Doe eens rustig, man!’ Dreigend stak hij een vinger in de richting van 

de bewaker, maar sloot zijn ogen toen de wereld plotseling rood kleurde. 

Hij wankelde op zijn benen. Toen hij zijn ogen weer opende, tolde de 

wereld om hem heen. Zijn knieën begaven het, maar net voor hij in elkaar 

zakte, pakten stevige armen hem beet en trokken hem overeind. 

‘Kom, je moet van dit eiland af. Je hebt hier niets te zoeken.’ De 

bewaker ondersteunde hem tijdens het lopen. ‘Als je dood wilt gaan, dan 

doe je dat maar ergens anders.’ 

De terugtocht leek een eeuwigheid te duren. Bomen en stukken beton 

doken op hem af en schoten rakelings langs zijn hoofd. De lucht leek uit 

een dikke hete vloeistof te bestaan. Alleen de bewaker leek er geen last 

van te hebben en loodste hem met vaste hand over de stalen dragers van de 
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brug. Pas voorbij het hek liet de man hem los. Nu de ondersteuning weg 

was, moest Ruben het hek vastgrijpen om niet alsnog onderuit te gaan. 

De man bracht zijn gezicht tot vlak bij dat van Ruben. Hij had zwarte 

irissen, waardoor Ruben niet kon zien waar de pupil zich bevond, als die er 

al was. Het oogwit was doorspekt met gesprongen adertjes. ‘Laat ik je hier 

niet meer zien. Ik ben hier dag en nacht, dus niemand komt ongezien op 

dit eiland. Geen tweede keer, bedoel ik.’ De man keek hem argwanend 

aan. ‘Trouwens ik ken jou niet. Je bent niet uit het dorp.’ Hij speurde de 

weg af. ‘Hoe ben je hier gekomen?’ 

‘Lopend.’ 

‘Loop dan maar lekker terug naar waar je vandaan komt.’ 

Ruben zette zich af tegen het hek en begon het weggetje af te lopen. Hij 

keek niet over zijn schouder, hij voelde de ogen van de man toch wel in 

zijn rug branden. Plotseling hield hij zijn pas in. De rugzak. Waar was zijn 

rugzak gebleven? O, shit! Die lag vast op de vloer van die roestbak. Tenzij 

de bewaker hem had meegenomen. Nee, want dan had hij hem wel 

teruggegeven. 

De camera van zijn vader. Hij hing niet om zijn nek. Het kostte Ruben 

moeite om zich niet om te draaien en de man ernaar te vragen. Nee, want 

dan vergooide hij zijn kans om de camera en zijn rugzak terug te krijgen. 

Hij moest het anders aanpakken. Hij moest opnieuw het eiland op. 

Gelukkig zag hij weer helder en door zijn schrik en kwaadheid leek ook 

zijn energie te zijn teruggekeerd. Zolang hij niet te snel met zijn hoofd 

bewoog, want dan begon de wereld weer te deinen en zakte hij door zijn 
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knieën. Ruben snelde zo goed en zo kwaad als het ging via allerlei straten 

en stegen die hij niet kende terug naar het begin van het doodlopende 

weggetje. Ditmaal sloop hij via het struikgewas naar het toegangshek van 

het eiland. Voorzichtig gluurde hij langs een boom. Waar was de bewaker? 

Daar. Hij stond met een man te praten die zijn hond uitliet. Het beestje 

stond tegen een boom te plassen. Toen het dier klaar was, dribbelde het bij 

zijn baas vandaan, tot de riem strak stond. De man voelde weerstand en 

trok het dier met een ruk naar zich terug. De hond piepte. 

Wat nu? De mannen maakten geen aanstalten om weg te gaan, ze leken 

alle tijd te hebben. Ruben zuchtte en keek op zijn horloge. Dit kon even 

gaan duren. 



 

 

Kees Krick - Vals geheugen - pagina 120 van 143 

22 

Eindelijk liep de man met de hond weg. De bewaker dook door het gat in 

de omheining. Ruben liep hem voorzichtig achterna. Hij wilde niet 

opnieuw betrapt worden, maar nu wist hij in ieder geval waar de bewaker 

uithing. Vanuit het struikgewas bekeek Ruben de oprit naar de brug. De 

bewaker liep naar de bouwkeet, legde zijn hand op het hangslot, bedacht 

zich en dook het toilethokje ernaast in. Meer aanmoediging had Ruben niet 

nodig. Hij rende het pad over, hield even in terwijl hij het toilethuisje 

passeerde, en snelde daarna de gammele brug over. 

Spiedend keek hij om zich heen. Waar was die auto gebleven? Ruben 

zag verwilderde struiken, de restanten van een muur, beton waar scherpe 

bewapening uitstak, een koelkast zonder deur, een stapel banden. Overal 

waar hij keek lag puin. Alles leek op elkaar. De bodem was zompig. Bij 

elke stap trilde de bosgrond en zoog de bodem aan zijn schoenen. Bij een 

poeltje krioelde het van de muggen. Het water was rimpelloos. Ruben 

bleef staan en keek besluiteloos om zich heen. Moest hij verder lopen, of 

kon hij maar beter teruggaan? Hij wist het niet. In ieder geval kon hij niet 

besluiteloos blijven staan tot het donker werd. 

Hij liet het poeltje achter zich. De begroeiing werd dichter en bestond uit 

warrige bodembedekkers waar Ruben moeizaam in vooruit kwam. Eronder 

was de bodem zacht. Zijn schoenen bleven steeds vastzitten en dan moest 

hij ze met kracht lostrekken. Hij was er al bijna eentje kwijtgeraakt. Hij 

trok een voet uit de zuigende massa en keek ernaar. De blubber zat al tot 

aan zijn enkel. 
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Moeizaam ploeterde Ruben voort. Het was warm en vochtig en hij 

veegde met een mouw langs zijn voorhoofd. Opnieuw sloeg de twijfel toe. 

Kon hij niet beter teruggaan voordat hij verdwaalde? Maar zijn rugzak 

dan. En de camera van zijn vader. Die kon hij niet zomaar achterlaten. 

Panisch keek hij in het rond. Hij wist amper waar hij zich bevond. Dorst. 

Hij had ook zo’n verschrikkelijke dorst. 

Hij sjokte verder. Eindelijk leek de omgeving hem iets bekender voor te 

komen. Ruben boog wat takken opzij en tot zijn opluchting zag hij een 

roestige auto, half verzonken in de bodem. Vreemd. Het leek of het wrak 

wegzakte in... Verschrikt keek hij omlaag. 

Ongemerkt was hij tot halverwege zijn scheenbenen weggezakt in een 

warme en zachte massa. Drijfzand. Hij probeerde een been op te tillen, met 

als resultaat dat het andere been tot aan de knie wegzonk. Het rare was, het 

voelde niet eens onprettig aan. De bodem oefende een licht zuigende 

werking op hem uit en de blubber voelde aangenaam zacht en warm aan. 

Bijna uitnodigend. Het leek hem voor nu dan ook het beste om hier maar 

gewoon te blijven staan en te ervaren hoe het voelde om langzaam weg te 

zakken, opgeslokt te worden door het eiland, een te worden met de zachte 

bodem. 

Langzaam zakte Ruben weg. Het voelde vredig aan. Ook zijn enorme 

dorst was ongemerkt verdwenen. Vlak voor de bodem hem definitief 

opslokte, klonk er in de verte een geluid. Nee, niet in de verte, het was 

vlakbij. Een hoog geluid. Een telefoon. Zijn telefoon. Alleen zat die in de 

rugzak. En die stond in de auto, ver buiten zijn bereik. 

‘Ik ben hier,’ mompelde Ruben zwakjes. 
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Het moeras sloot zich boven zijn hoofd. Het werd donker. Ruben voelde 

zich heel licht worden. Heel af en toe werd de duisternis doorbroken door 

felle uitbarstingen van licht. Een helderblauw licht. Bijna alsof... iemand 

foto’s van hem maakte. 

Plotseling was er een explosie van licht en een bulderend kabaal vulde 

zijn hoofd. Hij voelde zijn lichaam versnellen, omhoogschieten, alsof het 

moeras hem uitkotste. Een kilte streek langs zijn huid. Nee, dat wilde hij 

helemaal niet! Hij wilde vredig wegzinken in het heerlijk warme en zachte 

moeras. De kakafonie van geluiden begon zich te ordenen, patronen te 

vormen. Het konden woorden zijn in een vreemde taal. Ruben begon nu 

ook vormen waar te nemen. Groen en bruin en zwart. Hij zag de contouren 

van een bos. Heel wazig als door een onscherpe lens. Er bewoog een 

duistere schim tussen de boomstammen. Heel dichtbij. Angst omklemde 

zijn hart. De schim had iets bedreigends en kwam zijn kant op. Was het de 

dode uit het autowrak? 

De schim stak een hand uit en greep naar zijn keel. Verschrikt wilde 

Ruben zijn hoofd wegtrekken, maar hij was al te laat. Toch voelde Ruben 

geen pijn. Een gezicht doemde op. Hij zag iets wat op een mond leek. 

Lippen die bewogen en vreemde woorden vormden. Alleen hoorde Ruben 

niets. De woorden leken al uitgedoofd voordat ze zijn oren bereikten. De 

schim verdichtte zich een beetje, nam een vastere vorm aan, werd meer 

vastomlijnd. Angst hield Rubens hart in zijn greep, in afwachting van het 

verschrikkelijke ding dat hij ging zien. 
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Maar het was helemaal geen bedreiging. Het was geen afgrijselijk 

monster. Het was zijn vader. Ruben begreep er niets van. Was hij dan niet 

aan het verdrinken? Zonk hij niet weg in het moeras? 

‘Ruben,’ schreeuwde zijn vader. ‘Hé, Ruben. Blijf bij bewustzijn.’ 

Ruben probeerde zijn lippen te bewegen, maar kreeg geen geluid uit zijn 

keel. Zijn vader stak een hand uit en Ruben deed hetzelfde. Hun 

vingertoppen raakten elkaar bijna, tot de hand van zijn vader ineens stokte. 

Verbaasd merkte Ruben dat ook zijn vingertoppen ergens tegenaan 

stootten. Hij legde zijn hand plat tegen een onzichtbare barrière. Er zat iets 

tussen hem en zijn vader in. Ruben begreep er niets meer van. Hij was 

toch aan het verdrinken in het drijfzand? Hoe kon zijn vader zich dan 

achter een onzichtbare wand bevinden? 

Zijn vader riep iets en wees. Verward keek Ruben zijn vader aan, maar 

de betekenis van zowel de woorden als het gebaar ontging hem. Ruben 

besefte dat hij niet opnieuw mocht wegzakken. Niet wegzinken in het 

niets, niet verdrinken in het moeras. Waarom wilde hij dat daarnet 

eigenlijk zo graag? 

Hij probeerde zich te concentreren. Dacht aan monsters met benige 

vingers, hoofden die achterstevoren konden ronddraaien en ogen als diepe 

teerputten. Vreedzaam wegzinken in het comfortabele moeras. Hij kwam 

langzaam tot de conclusie dat het allemaal onzin was. Beetje bij beetje 

kwam Rubens realiteitsbesef terug. Moeizaam volgde hij de wijzende hand 

van zijn vader. Hij begon het te begrijpen. Hij zat in de sloopauto. Op 

Vogeleiland. Hoe was dat mogelijk? Hij moest alsnog de auto hebben 

bereikt en naar binnen zijn gekropen, alleen wist hij daar niets meer van. 
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Hij was niet weggezakt in het moeras en hij verdronk al helemaal niet. Het 

was een illusie, niets meer dan een hallucinatie. Hij lag niet te spartelen in 

de modder, maar zat op de passagiersstoel van de auto. Hij moest ziek zijn 

en hoge koorts hebben. Alleen dat kon die rare waanbeelden verklaren. 

Ruben keek naar zijn vader, die om onverklaarbare reden plat tegen de 

vooruit gedrukt lag en driftig naar hem gebaarde. 

‘De auto zakt weg in het moeras. Schuif opzij naar de passagiersstoel en 

klim naar buiten,’ klonk zijn stem dof door het glas. 

Ruben knikte verward en duwde tegen het portier, maar dat werkte niet 

mee. Daar kon hij zich inderdaad vaag iets van herinneren. Dat hij het 

portier eerder ook niet open kreeg. Wanneer was dat? Hij wist het niet 

meer. Door het raam klimmen dan maar? Nee. Er zaten vlijmscherpe 

punten in de sponning. Restanten van de verbrijzelde zijruit. Daar kon hij 

niet doorheen kruipen. 

Het portier aan de bestuurderskant stond gewoon open. Aha. Daarom 

moest hij natuurlijk opschuiven van zijn vader. Eindelijk drong het tot hem 

door wat de bedoeling was. Dus kroop hij van de passagiersstoel naar de 

bestuurderstoel. Meteen voelde hij de auto met een schok verder 

wegzakken in het moeras. Zijn vader klampte zich in een reflex stevig aan 

de omlijsting van de voorruit vast. Verschrikt krabbelde Ruben terug naar 

de andere stoel. 

‘Nee, nee, niet teruggaan. Schuif naar mij toe, dan help ik je naar 

buiten’. 
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Zonder zijn reactie af te wachten, schuifelde zijn vader langs de vooruit 

naar de portieropening. Ruben schoof zelf weer achter het stuur, terwijl in 

het chassis het angstaanjagende gepiep klonk van verbuigend en over 

elkaar schrapend metaal. Een droge knak klonk en de auto zakte met een 

ruk naar rechts weg. Achter het rechterportier verscheen drassige 

bosbodem. De prut werkte zich gestaag door het kapotte zijraam naar 

binnen. Aan de bestuurderskant zag Ruben boomtoppen en een stukje 

lucht. Het voertuig helde nu zo sterk naar rechts, dat Ruben terug de auto 

in dreigde te vallen. Hij klampte zich vast aan de stoel en het stuur. 

Een graaiende hand klauwde naar zijn gezicht, vond zijn schouder en 

kneep tot de tranen in Rubens ogen sprongen. De hand greep hem bij een 

oksel. Zijn vader tilde hem omhoog, trok hem beetje bij beetje richting 

portieropening, terwijl Ruben zich met zijn voeten tegen van alles en nog 

wat in het interieur afzette. Zijn vader lag plat tegen de vooruit en klemde 

zich met zijn vrije hand vast aan de deurlijst. Met de andere arm hengelde 

hij zijn zoon omhoog. Het geluid van scheurend metaal klonk, de auto 

schokte en Ruben zakte terug de auto in, hing alleen nog aan de gestrekte 

arm van zijn vader. Hij hoorde hem kreunen van pijn en inspanning. Zijn 

vader klemde zijn tanden op elkaar. Liet de deurlijst los. Zodat hij zijn 

zoon met beide handen onder de oksels kon vastpakken. 

‘Zet af met je voeten. Tegen het dashboard, de stoel, wat dan ook. Ik 

trek je omhoog.’ 

Ruben probeerde het, maar het had een averechts effect. Zijn 

trappelende voeten vonden geen stevige ondergrond. In plaats daarvan 
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zonken ze weg in iets zompigs. Het moeras rukte op vanaf de 

bijrijdersplaats. 

‘Niet loslaten,’ brulde zijn vader. 

Ruben staarde naar zijn vader. Zijn spierbundels stonden 

strakgespannen. Zijn gezicht rood aangelopen. Dikke aders klopten in zijn 

hals. Een woedende, verbeten uitdrukking op zijn gezicht. Sinds wanneer 

was zijn vader zo sterk? Vanwaar die woede? In een flits werd het Ruben 

duidelijk. Dit was zijn vader helemaal niet. Dit was de vijand in de 

gedaante van zijn vader. Zoals de moordenaar dat eerder had gedaan met 

het lichaam van zijn moeder. 

Ruben trok zijn benen op en wilde zich zo zwaar mogelijk maken, maar 

de moordenaar liet niet los. Met piepende schoenen gleed zijn nepvader 

over de vooruit. Ruben probeerde zich los te rukken en zette zijn tanden in 

een arm, maar de vijand drukte zich alleen maar steviger tegen de voorruit, 

maakte zich groot en plat. Het mocht niet baten. Het monster gleed steeds 

sneller over het glas en werd door de gehavende portieropening de auto 

ingetrokken. Ruben zag de gedaante op zich afkomen en weerde in een 

reflex af met zijn handen. 
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John was opgelucht toen hij zijn zoon in het autowrak aantrof. Maar de 

blijdschap was van korte duur, want zijn zoon zag er niet best uit. Vanaf 

het moment dat hij het eiland op was gerend, had John continu het mobiele 

nummer van zijn zoon gebeld. Tot hij eindelijk in de verte het indringende 

melodietje dacht te horen. 

Toen hij met hernieuwde energie die kant op rende, hoorde hij de jongen 

kermen en schreeuwen. Ruben lag opgerold op de passagiersstoel van een 

verroeste auto en omklemde Johns camera alsof het een reddingsvlot was. 

John had Rubens naam geroepen en zijn zoon had eventjes opgekeken, 

maar leek dwars door hem heen te staren, zijn gezicht druipend van het 

zweet, grote natte plekken op zijn shirt. 

Hij moest zijn zoon uit die auto zien te krijgen. Hij trok aan het portier, 

maar dat wilde niet open. Zijn zoon maakte spastische bewegingen. Hem 

door het kapotte raam trekken was geen optie. Aan de andere kant ontbrak 

het portier. Daar aangekomen kroop John de auto in. Hij sjorde aan 

Rubens schouder, schudde hem heen en weer, maar zijn zoon reageerde 

niet. Hoe moest hij hem uit de auto krijgen? Het stuur en de 

versnellingsknuppel zaten hier in de weg. John wilde de camera uit 

Rubens handen wurmen, maar de jongen wilde het apparaat niet loslaten. 

John rukte er net zo lang aan tot hij het apparaat loskreeg en liet het op de 

bodem van de auto vallen. 

‘Geef me je hand,’ zei John gebiedend vanaf de bestuurdersplaats. De 

jongen was onrustig en paniekerig, keek hem met nietsziende ogen aan, 
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slaakte kreten die nergens op sloegen. ‘Ruben! Je bent ziek en je 

hallucineert. Ik ben het, je vader.’ 

Plotseling opende de jongen zijn ogen en staarde hem met een blik van 

herkenning aan. Het duurde maar heel kort. ‘Moordenaar,’ gilde hij. 

Terwijl hij het uitriep, greep hij Johns uitgestoken arm vast en trok er 

met bovenmenselijke kracht aan. Voordat John het wist werd hij 

ondersteboven ingetrokken. De versnellingsknuppel sloeg tegen zijn 

voorhoofd en zijn zoon begon op hem in te slaan. John krabbelde overeind 

en kwam met zijn hoofd met een klap tegen het stuurwiel aan. Het werd 

zwart voor zijn ogen. 

‘Moordenaar! Moordenaar!’ 

‘Rustig aan jongen,’ riep John. Hij probeerde de klappen af te weren, 

maar Ruben greep hem bij de keel en drukte zijn duimen tegen Johns 

adamsappel. Snakkend naar lucht vocht John voor zijn leven. Hij 

probeerde de handen bij zijn keel weg te trekken, wat hem steeds meer 

moeite kostte. Alle kracht vloeide weg uit zijn handen, uit zijn lichaam. Er 

dansten rode spikkels voor zijn ogen, de wereld werd donker en een zurige 

smaak spoelde door zijn mond. Nog even en John moest zijn pogingen 

opgeven. 

De druk rond zijn adamsappel nam plotseling af. John haalde diep en 

raspend adem. Het deed verschrikkelijk pijn, maar het was lucht en het 

hield de dood voorlopig uit zijn buurt. Hij zag dat zijn zoon zich weer als 

een foetus op de zitting had genesteld. De jongen omklemde de camera, 

die hij blijkbaar had opgeraapt. 
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John schrok van een beweging buiten de auto. Het was Cath. Zelf was 

hij zo snel hij kon het eiland op gerend en op een gegeven moment was hij 

Cath kwijtgeraakt. Gelukkig had ze de plek op eigen kracht gevonden. 

Vast door het geschreeuw van Ruben en hemzelf. John krabbelde achteruit 

tot hij uit de auto tuimelde. Op de drassige bodem bleef hij even liggen 

uithijgen. Cath knielde naast hem neer. 

‘Ik krijg Ruben de auto niet uit,’ bracht hij moeizaam uit. 

Ze pakte haar mobiel. ‘Laten we hulp inschakelen.’ 

John schudde zijn hoofd. ‘Geen tijd voor.’ Hij vermande zich, kwam 

overeind en liep om de auto heen naar het verbrijzelde portierraam. Daar 

lag Ruben, opgerold op de zitting van de stoel. De jongen haalde 

oppervlakkig adem en zag lijkbleek. John leunde voorzichtig naar binnen 

en pakte de camera vast. Meteen verstevigde Ruben zijn greep op het 

apparaat. John trok, maar Ruben liet niet los. Met zijn wijsvinger haalde 

John een palletje om en met een klik schoot een klepje open. John haalde 

een ander palletje over. De geheugenkaart en de accu geleden uit het 

apparaat en vielen op de vloer. Meteen verzwakte Rubens greep op het 

apparaat. Met de camera in zijn handen liep John naar Cath. 

‘Als jij dit apparaat bij je houdt, probeer ik Ruben uit de auto te sjorren.’ 

Er klonk een geluid achter hem. Ruben sprong als een kikker achter de 

auto vandaan en klampte zich aan zijn vader vast. Voor John de camera 

aan Cath kon geven, schoot het ding uit zijn handen en stuiterde over de 

drassige bosbodem. Zijn zoon greep de boorden van Johns overhemd vast. 

‘Hij is hier!’ Zijn stem trilde. 
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‘Wie?’ John wankelde op zijn benen en keek versuft om zich heen. 

‘Hij is hier.’ 

‘Wie is hier, Ruben?’ 

‘Het ongeluk. Het was zo echt. Zo levensecht.’ 

‘Welk ongeluk? 

‘Hét ongeluk. Mama’s dood.’ 

John trok zich los en deed een stap achteruit. ‘Rustig maar Ruben. Het is 

niet echt. Je hallucineert. Het zit alleen in je hoofd.’ Hij wilde het 

overtuigend laten klinken, maar hoorde het ongeloof in zijn eigen stem. 

Ruben schudde zijn hoofd. ‘Ik weet dat ik op dit eiland hallucinaties 

heb, al snap ik niet hoe dat zomaar ineens kan.’ Hij klappertandde en sprak 

met zwakke stem. ‘Maar één ding weet ik zeker. Hém heb ik wel gezien. 

Het is de springer. De moordenaar.’ 

‘Die man is al jaren dood.’ John slikte moeizaam, maar hij merkte dat 

elk haartje op zijn lichaam overeind kwam. ‘Hij is dood. Hij kan niet...’ 

‘Het was net of ik bij jou en ma in de auto zat. Opnieuw het ongeluk 

meemaakte. Hij - het - kwam me halen. Mij vermoorden. Daarna zou jij 

aan de beurt zijn. Ik voel hem nog steeds. Hij is hier. En dat met ma? Dat 

was geen ongeluk. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het uitgelokt. Het is een 

moordenaar en hij zit achter ons aan. Hij is niet dood, is nooit dood 

weggeweest. Hij komt ons halen.’ Ruben keek zijn vader met een panische 

blik in zijn ogen aan. 
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In een flits trok een gebeurtenis uit het verleden aan Johns geestesoog 

voorbij: de Pagode, de vallende man. Nog hield de gedachtestroom niet 

op. Hij zag Marsha voor zich. Haar lieve, mooie gezicht. In een oogwenk 

verkrampte haar gezicht, met ogen die paranoïde de wereld inkeken. Een 

donkere schaduw die over haar gezicht viel. Ze doken het kanaal in. 

Vreemd, er was helemaal geen aanrijding geweest. Alleen iets duisters 

voor hen op de weg. En daarna de harde klap toen ze het water raakten. 

Had hij die schim zelf eigenlijk wel gezien? Nee. Alleen Marsha had het 

gezien. Ze had gegild en gekrijst. Trok in blinde paniek aan het stuur. John 

wilde tegensturen, maar had de auto niet meer op de weg kunnen houden. 

De puzzelstukjes vielen op hun plaats. Marsha, Belinda, Deborah, de 

Afrikaanse man. Het had niet veel gescheeld of Ruben was ook om het 

leven gekomen. Het was écht de geest van de moordenaar. Hij moest hem 

nu stoppen. Definitief. 

John keek om zich heen, nam een sprint, bukte en pakte de camera van 

de grond. Voorzichtig veegde hij een klodder modder van de lens. 

‘Wat ga je doen?’ vroeg Cath. 

‘Er een einde aan maken,’ zei John toonloos. 

Hij keek om zich heen, zag een stuk verderop een afgebrokkeld stuk 

muur van ongeveer een halve meter hoog. Hij plaatste de camera er 

voorzichtig bovenop. Op de grond lagen brokken puin. John pakte een 

stevig brokstuk en woog het in zijn hand. Er verscheen een verbeten trek 

op zijn gezicht. 

‘John? Wat ben je van plan?’ vroeg Catharina argwanend. 
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Hij keek over zijn schouder, maar gaf Cath geen antwoord. Ruben stond 

wezenloos naast haar. Het leek of zijn zoon bedwelmd was, aan het 

dromen was. Een zombie, schoot het even door John heen. 

Weifelend schoof hij de geheugenkaart en de accu die hij in zijn hand 

verborgen had gehouden in het compartiment en klikte ze vast. Meteen 

voelde hij een vreemde tinteling door zijn hand trekken. Hij keek over zijn 

schouder en zag Rubens ogen flikkeren. Zijn spieren spanden zich aan. Hij 

leek plotseling weer een doel te hebben. Na een korte aarzeling dook hij 

als een wilde stier op John af, greep hem stevig bij zijn middel en 

probeerde hem bij de camera weg te trekken. Maar ditmaal liet John zich 

niet tegenhouden. Niet meer. Nu had hij de bevestiging die hij zocht. Het 

was écht de camera. Of de geheugenkaart. Of beide. 

Met Ruben nog om zijn middel, sleepte John zich naar het muurtje terug 

en in een oogwenk haalde hij uit met het brok steen. Zijn hand suisde 

omlaag en de steen raakte de camera precies in het midden. De klap 

echode over het eiland. Een groep vogels vloog luid krijsend op. Het 

batterijklepje vloog open en de accu buitelde door de lucht. Ook de 

geheugenkaart werd gelanceerd. De lens scheurde van de camera af en 

stuiterde over de grond. Het glaswerk spatte uiteen tegen een steen. De 

behuizing van de camera scheurde open. Onderdelen en stukken kunststof 

behuizing vlogen in het rond. 

Rubens greep om Johns lichaam verslapte. Krachteloos gleed hij naar de 

grond, waar hij bleef liggen. John merkte het niet eens. Hij ging de 

restanten van de camera te lijf, tot er niets herkenbaars meer van over was. 
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Daarna liet hij de steen uit zijn bebloede hand vallen en wendde zich bijna 

achteloos af van het hoopje kunststof en elektronica. 
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24 

Opnieuw was het een hete lentedag. Een dag om het rustig aan te doen en 

je niet in te spannen. Uit de zon blijven en veel drinken. Zo dachten veel 

mensen erover, maar niet Catharina, Ruben en John. Na alles wat ze de 

afgelopen tijd hadden meegemaakt, waren ze hard toe aan ontspanning. 

Het werd een dagje Efteling. 

Het was nota bene Ruben die het voorstelde. En waarom ook niet. Alles 

was weer normaal. De vreemde gebeurtenissen waren voorbij en er was 

geen betere manier om het te bewijzen dan met een leuk uitje. 

Ze begonnen bij de Python. Ruben was gek op achtbanen en John en 

Catharina konden daar weinig tegenin brengen. John had zich 

voorgenomen om zijn angst voor achtbanen en soortgelijke snelle 

attracties vandaag te overwinnen. Hij gingen met zijn zoon voorin zitten. 

Catharina er in haar eentje achter. Het karretje zette zich in beweging en 

maakte het kenmerkende ratelende geluid op weg naar de top. Daarna 

volgde de afdaling. Eerst langzaam, maar al snel volgde de enorme 

versnelling. Handen gingen de lucht in, het gegil zwol aan. Op hoge 

snelheid raasde het treintje omlaag. De looping, een kurkentrekker, na een 

ruime bocht naderde het treintje het eindpunt, minderde vaart en kwam 

sissend tot stilstand. 

Vader en zoon sprongen uit het karretje en gaven elkaar een high-five. 

Catharina zag er nog witter uit dan haar vloerbedekking. Bij de uitgang 

bleef het drietal staan om de foto’s te bekijken. Een verliefd stel voor hen 

bestelde een foto en John keek nieuwsgierig toe terwijl de plaat ter plekke 
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werd uitgeprint. Eerst verscheen één kleur, waarna de printer de foto 

opslurpte en aan de volgende kleur begon. Iemand gaf een ruk aan zijn 

schouder 

‘Meekomen, John,’ zei Catharina streng. Ze zag nog wat bleek rond haar 

neus, maar deed alsof er niets aan de hand was. ‘Je zult wel jaloers zijn. 

Zulke goede foto’s maak jij niet.’ 

John wilde tegensputteren, tot hij Ruben proestend achter Cath zag 

wegduiken. ‘Ook hier is alles tegenwoordig digitaal,’ zei John daarom 

maar. ‘Er komt geen filmpje meer aan te pas. Je zit in de achtbaan, ze 

nemen je foto en nog voor je bent uitgestapt, rol je over het beeldscherm. 

Kijk, daar zijn wij al.’ 

‘Wauw,’ zei Ruben. ‘We staan er goed op.’ 

‘Bijna allemaal.’ Een knipoog naar Ruben. 

Catharina mompelde zwakjes dat ze zijn opmerking niet leuk vond. 

‘Dat ze jou er niet meteen vanaf gefotoshopt hebben is onbegrijpelijk,’ 

grapte Ruben tegen zijn vader. ‘We hadden je op het eiland moeten 

fotograferen. Zoals je er toen uitzag. Ons moerasmonster.’ Met een korte 

spurt ontsnapte hij aan Johns grijpende handen. 

‘Wat doen we?’ vroeg Catharina. ‘Kopen we de foto?’ 

John schudde zijn hoofd. ‘Foto’s maken kan ik zelf ook wel en nog veel 

goedkoper ook.’ Hij haalde zijn toestel tevoorschijn, dat hij nog steeds 

altijd en overal bij zich had. 

‘Kom, Catharina, schuif eens aan, jij moet er ook op staan.’ 
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Onder protest deed ze het. ‘Als ik over mijn nek ga, heb je wel een leuke 

actiefoto.’ 

John stelde de camera in, tikte een vader op de schouder die net zijn 

compact camera in het beschermhoesje schoof en drukte hem de 

spiegelreflex in zijn handen. ‘Hier, kun je ook eens met een echte camera 

werken. Je weet toch wel hoe hij werkt hè? Gewoon ergens op drukken.’ 

De man keek hem met een zuur gezicht aan. 

Even later stonden ze met zijn drieën opgesteld, met de looping en een 

omlaag stortende Python op de achtergrond. De camera ratelde en een 

serie flitsen lichtte op. Met een dikke grijns overhandigde de man de 

camera weer aan John, deed heel even alsof hij hem uit zijn handen liet 

glippen en liep daarna weg met de schampere opmerking ‘daar kan een 

echte camera vast wel tegen.’ 

John keek naar het scherm en gromde tevreden. De foto’s zagen er 

prima uit. De man had vast vaker met dit soort camera’s gewerkt. 

‘Nu Villa Volta?’ probeerde Catharina. 

John trok een gezicht. ‘Die heb ik al te vaak gedaan. Andere ideeën? 

Droomvlucht?’ 

Catharina knikte. ‘Ook best.’ 

‘Droomvlucht?’ zei Ruben met een stem waarin enige walging 

doorklonk. ‘We hebben de kleintjes toch thuisgelaten?’ 

‘Droomvlucht is best oké,’ zei Cath, ‘maar laten we anders naar de 

Piranha gaan.’ 
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John trok een gezicht. ‘In een wastobbe een beekje afzakken.’ Hij deed 

alsof hij gaapte. ‘Eng hoor.’ De anderen keken hem spottend aan. ‘Nou 

vooruit, alles beter dan Villa Volta. Valt me nog mee dat je Carnaval 

Festival niet hebt voorgesteld, dat lijkt me nou echt iets voor jou, 

Catharina.’ 

‘Leuk hoor,’ mokte Cath. ‘Herinner mij er eens aan waarom jullie per se 

hierheen wilden? Als je toch nergens in wilt...’ 

Ze slenterden door het park. Achter hen raasde het treintje van de 

Python opnieuw de helling af. 

Bij de Piranha was het niet overdreven druk. Na amper een half uur 

wachten stapten ze in een wankel bootje, dat inderdaad veel weg had van 

een wastobbe. John en Cath gingen dicht tegen elkaar aan zitten en Ruben 

nam tegenover hen plaats. Hij keek hen aan en knipoogde. De medewerker 

gaf hen een zetje en kalmpjes dreven ze het water op, tot de stroming hen 

te pakken kreeg en meesleurde. 

Cath begon al meteen angstig om zich heen te kijken. Als ze ongelukkig 

terecht kwamen, kwam er een enorme plens water de tobbe in gutsen en 

werden ze flink nat. Ze wist dat ze ergens onderweg een waterval 

tegenkwamen. Het was een berucht punt. Als je daar verkeerd kwam 

aandrijven, of er een tijdje bleef steken... 

John legde een arm om haar heen. Cath keek hem met angstige ogen aan 

waarin ook een warme twinkeling was te zien. ‘Niet bang zijn schat,’ zei 

hij. Voorzichtig drukte hij een kus op haar lippen. Ze beantwoorde zijn 

kus. Steels keken ze naar Ruben, maar het romantische moment was hem 
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volledig ontgaan. Of hij deed heel vakkundig alsof. Als twee verliefde 

pubers schoten John en Catharina tegelijk in de lach. 

Ruben keek heel even verstoord op, maar rommelde toen weer verder in 

zijn rugtas. Hij trok een paar flesjes drinken tevoorschijn en reikte ze aan. 

John pakte er eentje aan en bekeek het etiket vol afgrijzen. ‘Wat is dit 

voor bagger?’ 

‘Sorry hoor, er was even niets anders. Met deze hitte zijn de lekkerste 

dingen meteen uitverkocht.’ 

‘Mineraalwater,’ zei Catharina vol verbazing, terwijl ze haar flesje 

aanpakte. ‘Geen cola? Jongen, hoe overleef je een dag als vandaag.’ Ze 

leek te schrikken toen de woorden tot haar doordrongen. 

Ruben kleurde. ‘Er was écht niets anders. De frisdranken waren op, echt 

waar. Geen paniek. De camera is vernietigd, niets of niemand kan ons nog 

iets maken.’ 

John probeerde de dop los te draaien, maar zijn hand kreeg er geen grip 

op. ‘Na afloop duiken we een kroeg in voor een lekker koel biertje. En een 

cola voor de kleine.’ Sissend schoot de dop los en hij zette het flesje aan 

zijn lippen. Met gulzige slokken dronk hij het flesje leeg. John smakte met 

zijn lippen. ‘Met een beetje fantasie smaakt het best goed.’ 

Ruben schudde lachend zijn hoofd en dronk met een paar grote slokken 

zijn eigen flesje leeg. 

Cath keek hen met grote ogen aan, huiverde en nipte aan haar flesje. 

Daarna nam ze drie voor haar doen enorme slokken. Snel klemde ze de 

fles tussen haar benen toen ze de eerste stroomversnelling bereikten. 
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Bonkend schoten ze tussen de kunstmatige rotsen door. Het water schoot 

op hoge snelheid langs de tobbe en een golf gutste over de rand. Cath 

kreeg de volle lading tegen haar rug aan en gilde toen het koude water 

door haar jurk drong. Ze zette zich meteen schrap voor de volgende golf. 

Het flesje schoot los en rolde over de bodem, terwijl de tobbe wild op en 

neer deinde. 

‘Jemig,’ riep Cath boven het tumult van het water uit. ‘Het gaat er 

behoorlijk wild aan toe. Meer dan ik mij herinner van eerdere keren. Zo’n 

sullige attractie is het dus ook weer niet, Ruben. Straks krijgt je pa nog 

spijt dat hij is ingestapt.’ Ze keek hem schuin aan. Hij zag inderdaad wat 

bleekjes, dus hield ze snel haar mond. 

Ongemerkt was de boot aan het versnellen en ze scheerden langs 

gevaarlijk uitziende rotspartijen. Het leek eerder op raften op een wilde 

rivier, dan op een wildwaterbaan in een familieattractiepark. Voor hen 

verrees een enorme waterval. Het water stortte zich met donderend geweld 

omlaag en kwam luttele meters voor hen bulderend in de rivier terecht. Het 

geluid was oorverdovend. Ze dreven recht op het dikke regengordijn af, 

maar maakten onverwachts een scherpe bocht naar rechts, zodat een nat 

pak hen bespaard bleef. 

Het geluid van de waterval stierf langzaam weg. Aan beide zijden 

torenden rotswanden boven hen uit. Ze bevonden zich in een smal en diep 

ravijn. Een ravijn? Dat kon onmogelijk in dit attractiepark en al helemaal 

niet in Nederland. Een windvlaag stak op en een gedeelte van de dikke 

stuifwolk van de waterval daalde alsnog op hen neer en doorweekte het 

drietal in luttele seconden. 
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Catharina veegde een paar natte haarslierten uit haar gezicht. ‘Waar zijn 

de anderen gebleven?’ 

John keek de tobbe rond, maar ze waren compleet. ‘Welke anderen?’ 

brulde hij. 

Catharina gebaarde naar achteren. ‘Waar zijn de andere tobbes 

gebleven?’ 

Ruben speelde met het lege flesje in zijn handen, terwijl hij strak naar 

het exemplaar keek dat zijn vader in zijn handen hield. ‘Dit landschap... dit 

is de Efteling helemaal niet...’ 

Het water zoog aan de tobbe en met een misselijkmakend gevoel 

begonnen ze rond te tollen. John probeerde te bepalen welke kant ze op 

dreven, maar door het snelle ronddraaien kon hij zich niet goed oriënteren. 

Toen de mistflarden wat dunner werden, zag hij geen bochten meer en ook 

geen nieuwe rotspartijen. Het leek erop dat ze het eindpunt naderden. 

Gelukkig. Geen paniek. Er was niets aan de hand. En toch, hoe eerder ze 

uit deze tobbe waren, hoe beter het hem uitkwam. 

Toen zag hij waar ze werkelijk op af koersten. Het was niet het eindpunt 

van de attractie. Want een luid geraas zwol aan. Het was een nieuwe 

waterval. Naar het geluid te oordelen nog groter dan het exemplaar dat ze 

zojuist rakelings waren gepasseerd. Ditmaal gingen ze er recht op af. Ze 

koersten af op een afgrond. Stonden op het punt om samen met een 

enorme watermassa de diepte in te verdwijnen. 

John durfde er niet eens over na te denken hoeveel tientallen meters ze 

omlaag zouden tuimelen, voordat ze op het wateroppervlak of een 
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rotspartij te pletter sloegen. Wat konden ze doen? Overboord springen? 

Blijven zitten? Maakte het wat uit? 

Catharina stootte hem aan en keek ernstig. ‘Ik weet niet hoe het kan, 

maar het is opnieuw jouw camera, John.’ 

Eerst snapte hij haar niet. Toen haalde hij de rugzak met de camera 

onder zijn zitje vandaan. Uit voorzorg had hij het toestel daar 

weggeborgen, veilig en droog in een weerbestendige rugzak. Hij knoopte 

de rugzak open en trok de camera tevoorschijn. Terwijl er waterdruppels 

op de behuizing en op de lens spatten, bestudeerde hij het apparaat 

aandachtig. Een bang vermoeden begon vorm te krijgen. 

De camera waar het kwaad mee was begonnen, had hij op Vogeleiland 

vernietigd. Maar nu besefte John dat er een moment was geweest waarop 

hij met twee camera’s had gewerkt. Met zowel de oude als de nieuwe. De 

draadloze verbinding! Als een vlijmscherp mes drong de gedachte zich aan 

hem op. De oude, nu vernietigde camera én dit exemplaar, ze waren heel 

even met elkaar verbonden geweest. Toen hij de draadloze kaarten van 

Charles aan het testen was. Kon het zijn dat de geest van de moordenaar 

zich had vermenigvuldigd en zo ook bezit van dit exemplaar had 

genomen? 

Bij de Python had hij daarnet een foto van hen drieën laten maken. Met 

deze camera. Hij keek naar zijn zoon Ruben. Staarde toen in Catharina’s 

angstige ogen. Met blikken waaruit begrip sprak, keken ze tegelijk van 

John naar de camera. Op datzelfde moment verdween de tobbe over de 

rand van de waterval. Iemand riep iets, maar het geluid ging verloren in 

het gebulder van de waterval. 
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Je weet niet hoe het is. Niet hoe het écht is, zolang je het niet zelf hebt 

meegemaakt. 
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Flaptekst 

Tijdens een fotosessie van topfotograaf John sterft een model. Het lijkt een 

bizar ongeluk, maar als kort daarna opnieuw een fotomodel onder 

tragische omstandigheden om het leven komt, blijkt er meer aan de hand te 

zijn. De mysteries stapelen zich op en steeds meer mensen lopen gevaar. 

Hebben gebeurtenissen uit Johns verleden met de sterfgevallen te maken? 

Samen met visagiste Catharina moet hij alles op alles zetten om het leven 

van het volgende slachtoffer te redden. Zijn zoon Ruben. 

 

Vals geheugen verscheen eerder onder de naam Sepia in de dubbelthriller 

Kleurenblind van uitgeverij Kramat. 
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