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Inleiding 

Korte verhalen zijn in veel landen populair. Nederland is wat dat betreft 

een beetje achtergebleven, maar ook hier neemt de populariteit toe. Dat 

werd tijd, want korte verhalen vormen een mooie aanvulling op boeklange 

verhalen en trilogieën. Het is relatief lichte kost en je leest ze makkelijk 

tussendoor zodra je wat tijd overhebt. Als je ergens op wacht, op weg naar 

je werk, of zomaar wanneer je er zin in hebt. Het is spanning op afroep. 

Zeker nu we steeds vaker digitaal lezen, zijn korte verhalen ideaal. Je zet 

ze op je smartphone of tablet zodat je ze altijd bij de hand hebt en begint 

aan een nieuw verhaal zodra het jou uitkomt. Zonder dat je eerst moet zien 

te achterhalen waar het ook al weer over ging, wat je met een dik boek al 

snel hebt. Je begint steeds met een schone lei. Ideaal tussendoortje dus 

tijdens onze drukke bezigheden. 

Anders dan met een vuistdikke roman, duik je met een kort verhaal 

vrijwel direct de diepte in. Er is geen tijd of ruimte voor ellenlange 

beschrijvingen en er kunnen niet allerlei zijwegen bewandeld worden. Het 

verhaal gaat meteen van start en pakt je als het goed is direct. Je springt op 

een achtbaan en als je even later weer uitstapt denk je: wauw, dat was gaaf 

en smaakt naar meer. 

Voor schrijvers biedt een kort verhaal de mogelijkheid om een idee of 

gebeurtenis op een spannende of vermakelijke manier uit te werken, 

zonder dat het meteen een compleet boek hoeft te worden en er allerlei 

andere dingen bijgehaald hoeven te worden. Er is focus. Iemand overkomt 
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iets of wil iets bereiken, komt in beweging en wordt daarbij flink 

tegengewerkt. Het blijft tot het einde de vraag of het hem of haar ook lukt. 

 

Je begrijpt het al. Zelf ben ik enorm fan van korte verhalen. Vooral als ik 

ze voor jou mag verzinnen. Ik heb meerdere verhalenbundels uitgebracht. 

In deze verhalenbundel vind je zes van mijn beste science fiction verhalen. 

Sommige zijn eerder gepubliceerd. Je kunt een inhoudsopgave oproepen 

om rechtstreeks naar een verhaal of hoofdstuk te springen. 

 

Laatste fase 

Vel over been 

Het kistje 

Aankondiging 

Flessengeest 

Bankroof 
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Laatste fase 
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1 

Na drie etmalen van monotoon gedreun kwamen de motoren tot rust. Een 

siddering. Een laatste stuiptrekking die door het ruimteschip trok. De piloot 

haalde een rij schakelaars om, maakte zijn riem los en keek uit de cockpit. 

Buiten stond het welkomstcomité al klaar. 

Hij masseerde zijn bovenbenen en kuiten, die stijf waren van de lange 

zit. Opgewonden door wat hem te wachten stond, volgde Terence gebukt 

de kromming van de romp tot aan de luchtsluis. Het schip had inmiddels 

zijn controles afgerond en de atmosfeer was veilig bevonden. Alsof hij 

daaraan twijfelde. Op aarde was zijn bestemming uitvoerig geanalyseerd. 

Terence leunde met een arm tegen de wand, stroopte het ruimtepak van 

zijn lijf en streek het donkergrijze uniform dat tevoorschijn kwam glad. 

Met een kort gesis opende de luchtsluis zich. Meteen dreef een kruidige 

lucht naar binnen. Hij haalde diep adem. Heerlijk. Dit was wel even wat 

anders dan de ingeblikte lucht van het schip. Snel klom hij naar buiten en 

plantte zijn voeten stevig op buitenaardse bodem, terwijl regendruppels 

langzaam omlaag dwarrelden, ragfijne bolletjes die aan zijn uniform 

bleven plakken. Nou, daar stond hij dan. Ver verwijderd van de aarde en 

zijn eigen zonnestelsel. 

Een groep van zo´n twintig wezens stond hem op te wachten. De 

overburen van de mensheid. De wezens die deze wereld had voortgebracht 

zagen er menselijk uit. Menselijker dan je in deze uithoek van het heelal 

zou verwachten. Ze hadden een menselijk lichaam, met twee armen en 

twee benen, al was de kleinste uit de groep nog steeds een centimeter of 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 6 van 203 

tien langer dan de gemiddelde mens. Oké, en ze hadden een slanke 

pluizige staart van ongeveer twee meter lengte, een geelbruin gevlekte 

huid en felgele ogen met kleine zwarte spikkeltjes. In ieder geval oogden 

ze een stuk prettiger dan de geëvolueerde reptielen uit sommige Science 

Fiction-films die hij onderweg hiernaartoe had bekeken. 

Drie wezens kwamen naar voren. Terence stapte bedaard op het wezen 

af waarin hij de houding van een leider herkende. Vrijwel tegelijkertijd 

hieven ze hun linkerhand tot op schouderhoogte en drukten de handpalmen 

stevig tegen elkaar. 

‘Welkom, aardmens.’ 

‘Prettig kennis te maken, leider Piarg. Bedankt voor de uitnodiging.’ 

Terence richtte zich tot het wezen links van de leider, maar die keek nors 

voor zich uit en negeerde Terence’s opgestoken hand. De begroeting met 

het wezen aan de andere kant van Piarg verliep een stuk prettiger. Ze 

drukten de handpalmen kort tegen elkaar en keken elkaar langer aan dan 

op aarde beleefd was geweest. Hij kon niet anders. Het fascinerende 

wezen hield zijn blik gevangen. Terence voelde een vreemde tinteling en 

keek verbaasd toe terwijl het geel van haar ogen eventjes in lichtoranje 

veranderde. Het was een prachtig gezicht. 

Piarg wenkte hem en met zijn vieren liepen ze naar een voertuig. De rest 

van de groep wezens liep naar de staart van zijn schip. 

‘Hoe is de reis verlopen, Terence?’ Piarg had een stem die niet van 

menselijk te onderscheiden was en hij sprak onberispelijk Engels. 

‘Een beetje lang, een beetje hobbelig en vooral erg saai.’ 
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‘Je ongemakken zullen snel vergeten zijn. De rust van onze wereld zal je 

goed doen.’ 

Terence trok een gezicht. ‘Hopelijk kom ik eraan toe. Ik heb een 

laadruim vol spullen en een strak schema waaraan ik mij moet houden.’ 

Piarg glimlachte. ‘Wen eerst aan onze mooie wereld. Geniet van het 

welkomstfeest.’ 

Hij knikte. ‘Eerst feesten, daarna werken. Goed plan.’ 

Bij toeval was de mensheid op deze planeet gestuit. Een kleine sonde 

had zich door een pas ontdekt wormgat geslingerd en tegen ieders 

verwachting in keerde het enige tijd later geheel intact terug op aarde. Kort 

daarna legde een klein onbemand ruimteschip dezelfde route af en trof een 

bewoonde planeet aan in een klein zonnestelsel. Het eerste contact met een 

buitenaardse beschaving was daarmee een feit. Het ruimteschip bracht een 

schat aan gegevens naar de aarde en, belangrijker, een uitnodiging van de 

bewoners van de nieuw ontdekte wereld. Niet lang daarna werd Terence 

uitverkoren om een expeditie te leiden. 

Ze klommen op een plateau dat vlak boven de grond zweefde en waarop 

houten banken waren geplaatst. De miezerige neerslag ging over in 

stevigere druppels, maar die bereikten hen hier niet. Iets hield ze op 

afstand, een of ander veld zorgde ervoor dat het plateau kurkdroog bleef. 

Geruisloos zette het voertuig zich in beweging en ze lieten het ruimteschip 

achter zich, wat hem toch een onbestemd gevoel in zijn onderbuik gaf. Hij 

keek over zijn schouder. Het schip lag op een open plek in het woud dat dit 

halfrond vrijwel geheel omvatte. Het laadruim in de staart stond open en 
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de wezens die waren achtergebleven krioelden er als mieren door elkaar, 

terwijl ze pallets waarop stevige kisten stonden naar buiten sleepten. 

Terence legde zijn hoofd in zijn nek en deed tevergeefs een poging om 

de toppen van de woudreuzen te vinden. Het waren slanke bomen, 

minstens vijf keer zo lang als aardse exemplaren. Het was vreemd om hier 

te zijn. Verwarrend om alles nu in het echt te zien. Een holo was 

indrukwekkend, maar alleen zolang je hem in je werkkamer op aarde 

bekeek. Er echt zijn, er middenin staan, was voor Terence een 

duizelingwekkende ervaring. 

Het bladerdak werd iets minder dicht, de bosbodem lichter en groener, 

de stammen van de woudreuzen weken uiteen. Ook was het inmiddels 

droog geworden. Ze bereikten een nederzetting, een kleine stad naar de 

begrippen van deze wereld, met houten gebouwen van twee of drie 

verdiepingen. Hoger werd er hier niet gebouwd. Bij een gebouw dat op een 

Zwitsers chalet leek hielden ze stil. Het begon al donker te worden. De 

woudreuzen hielden het meeste licht van de ondergaande zon tegen. 

‘Rust uit, eet en drink een beetje, slaap zoveel je wilt,’ zei Piarg met een 

glimlach rond zijn mond. ‘Ik zie je bij het licht van de volgende 

zonneronde.’ 

Een etmaal heette op deze wereld een zonneronde. ‘En mijn spullen?’ 

‘Nog voor je ontwaakt is alles bij je gebracht.’ Piarg wees naar de 

houten schuur tegenover het chalet. ‘Daar slaan we het op. Is dat 

voldoende?’ 

Hij knikte. ‘Bedankt voor alles en tot morgenochtend, leider Piarg.’ 
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Terence stapte van het plateau en ze drukten kort de handpalmen tegen 

elkaar, waarna het plateau weggleed. Hij keek het na tot het achter enkele 

gebouwen was verdwenen en draaide zich om. De twee wezens die samen 

met hem waren afgestapt keken hem afwachtend aan. 

‘Mijn naam is Iriani,’ zei het eerste wezen. ‘Ik zal je begeleiden op onze 

wereld en je vragen beantwoorden.’ 

Terence knikte en keek haar onderzoekend aan. Zij was het waarmee hij 

het vreemde oogcontact had gehad. Hoewel, een hij of een zij, dat was 

moeilijk uit te maken en op dit moment keek ze hem neutraal aan. Hij 

voelde geen enkele tinteling meer. Het stelde hem een beetje teleur. 

‘Kiruk, tot uw dienst.’ Het tweede wezen staarde nors langs hem heen 

het oneindige in. 

‘Kiruk moet nog wat wennen en hij is toch al niet erg spraakzaam,’ 

lichtte Iriani toe. ‘Hij regelt alles wat ik hem vraag.’ 

Een boodschappenjongen dus. ‘Hoe komt het dat jullie mijn taal zo goed 

spreken?’ 

‘Piarg, Kiruk en ik hebben je taal bestudeerd. Dat was noodzakelijk voor 

onze samenwerking.’ 

Heel even werd zijn blik gevangen door haar felgele ogen en opnieuw 

meende hij een korte flikkering en een zweem van oranje te zien. Het 

bracht hem in verwarring. Wat betekende het? Hoe kon hij achterhalen of 

ze een vrouwelijk wezen was? 
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‘Je moet mij meer vertellen over jouw ras, Iriani. Hoe moet ik jullie 

aanspreken, wat zijn jullie gewoonten. Zijn er soorten, zoals er op aarde 

mannen en vrouwen bestaan, dat soort dingen.’ 

‘Bij de volgende zonneronde zal je veel over ons te weten komen. Heb 

geduld, aardmens. Om alvast een vraag te beantwoorden: ik ben vrouw 

noch man. Pas in een bepaalde fase van ons leven nemen wij een vorm aan 

die vergelijkbaar is met wat jullie man en vrouw noemen.’ Er lag een 

brutale twinkeling in haar ogen en Terence voelde zich betrapt. 

‘Maak je die keuze zelf? Ik bedoel, hoe wordt het bepaald?’ 

‘Het is complex. Het gebeurt. Vandaag, morgen, over vele jaren, wie zal 

het zeggen. Voor Kiruk staat het inmiddels vast. Hij neemt de mannelijke 

vorm aan.’ Ze hield haar hoofd schuin en keek Terence onderzoekend aan. 

‘Als je het prettig vindt mag je mij als vrouwelijk exemplaar aanspreken.’ 

Hij keek toe terwijl haar ogen afwisselend oranje en dan weer geel 

kleurden. Een werkelijk betoverend gezicht. 
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Het was behaaglijk warm in het chalet. Iriani reikte hem een houten beker 

aan met een zoetig drankje. Het rook en smaakte verrukkelijk. Nadat hij 

enkele slokken had genomen toonde ze hem de woning. Er was een 

leefruimte, iets wat op een keuken leek, een wasruimte en een slaapkamer. 

Terug in de woonruimte bood ze hem een schaal met vruchten aan en 

vulde zijn beker bij. Met elke hap en elke slok voelde Terence zijn 

vermoeidheid toenemen. 

Iriani leek zijn gedachten of aardse lichaamstaal te lezen. Met 

vriendelijke dwang stuurde ze hem naar de slaapruimte. Het was een 

ruimte zonder ramen, met alleen een lichte verhoging langs een van de 

wanden. Iriani liet hem achter en trok zich terug in de woonkamer. Kiruk 

was al tijdens de rondleiding door het chalet stilletjes verdwenen en niet 

meer teruggekomen. 

Terence gooide het laatste restje drank naar binnen, ging op de 

verhoging liggen en ontspande zijn spieren. Tot zijn verrassing was de 

ondergrond niet hard, maar zacht en het vormde zich direct naar zijn 

lichaam. Daar lag hij dan. Het leek nog steeds een droom om hier te zijn. 

Hij voelde zich een beetje licht in het hoofd. Het moest de drank zijn die 

hij aangemoedigd door Iriani iets te overvloedig naar binnen had gewerkt. 

Dat was misschien niet zo verstandig van hem geweest. Hij had er niet bij 

nagedacht, het ging als vanzelf. 

Het kon ook zijn dat de iets geringere zwaartekracht hem parten speelde, 

of dat het de overgang was na de lange en oncomfortabele reis. Of hield hij 
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zichzelf dan alleen maar voor de gek? Terwijl hij daar nog over nadacht, 

zakte hij weg in een slaap vol angstige dromen en nachtmerries gevuld met 

vreemde buitenaardse landschappen en afzichtelijke monsters. 

Ergens midden in de nacht schrok hij wakker, waarschijnlijk door een 

geluid. Hij opende zijn ogen en zag hoe een schim zich door de 

slaapruimte bewoog. Een gezicht doemde op. Een grimas met scherpe 

puntige tanden. Met een ruk rolde Terence naar de rand van de verhoging, 

liet zich op de vloer vallen, rolde een stukje door en stond razendsnel op. 

Spiedend keek hij om zich heen. Het silhouet met het angstaanjagende 

gezicht leek in het niets te zijn opgelost. Toch had hij het gevoel dat de 

duisternis iets dreigends verborg. 

Een geluid deed hem opschrikken. Toen hij vanuit een ooghoek een 

schim op zich zag afkomen wilde hij wegspringen, maar een tweede schim 

dook op vanuit het niets. Een gesmoorde kreet klonk en de schimmen 

tuimelden over elkaar heen en rolden over de vloer. Een voorwerp gleed 

vlak langs zijn voeten en kwam tegen de verhoging tot stilstand. Opnieuw 

kaatste een kreet tegen de wanden. Rauwe keelklanken, onverstaanbare 

woorden werden over en weer geroepen. Terence voelde een duizeling, 

greep naar iets dat er niet was en zakte in elkaar op de vloer. 

‘s Morgens werd hij met een barstende koppijn wakker. Tot zijn 

verrassing lag hij gewoon op de verhoging die als bed diende. Het was 

licht. Daglicht kon het niet zijn, want er waren hier geen ramen. Iriani 

stond over hem heen gebogen en bekeek hem aandachtig. De herinnering 

aan de gebeurtenis van afgelopen nacht kwam met een schok terug en zijn 

spieren verstrakten. Hij slaakte een kreet en schoot overeind. Iets te abrupt. 
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Ze deinsde achteruit en haar blik verscherpte. 

Hij greep naar zijn hoofd en trok een pijnlijk gezicht. ‘Ai. Mijn hoofd. 

Het zal de zwaartekracht van jullie wereld zijn.’ 

Haar blik verzachtte en de argwaan verdween. Er verscheen iets van een 

lach. ‘Wat vind je verder van onze drank?’ 

Hij moest lachen, voor zover zijn pijnlijke hoofd het toeliet. ‘Nou, ik heb 

nogal vreemd gedroomd. Nachtmerries. Ik kan me er weinig van 

herinneren.’ Hij bewoog voorzichtig zijn hoofd. ‘Die drank laat ik 

voortaan maar staan.’ 

‘Ik heb het niet beseft, vergeef mij. Ik heb je horen praten in je slaap, 

gillen zelfs. Ik kon niet vermoeden dat je zo fel op onze feestdrank zou 

reageren.’ 

‘Mijn fout, ik mag niet zomaar alles eten en drinken wat mij wordt 

aangeboden.’ Hij haalde een hand door zijn haar en voelde aan de stoppels 

op zijn kin. ‘Ik weet niet hoe jij je ’s morgens voelt, maar ik ga mij even 

opfrissen.’ 

Typische deuren hadden ze hier. Iriani liep op een wand af en verdween. 

Ook hij liep naar de wand waarachter zich de wasruimte bevond en bleef 

daar even staan. Onderzoekend stak hij een hand uit en onmiddellijk 

verdween het lichaamsdeel. Het leek of het er bij de pols was afgehakt. 

Gisteren was hij uiteraard ook van kamer naar kamer gegaan, maar nu pas 

nam hij de tijd om het fenomeen goed te bestuderen. Hij stapte naar voren 

en stond ineens in de badkamer. Het bleef een vreemde ervaring. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 14 van 203 

Niet veel later liep Terence opgefrist en geschoren terug naar het 

slaapvertrek. Met zijn blik op de vloer gericht liep hij rond. Daar, in de 

schemerige hoek. Hij bukte en raapte het op. Het voorwerp was lang en 

slank. Was het van Kiruk geweest of van Iriani? Want die moesten het 

geweest zijn. Hij dacht terug aan afgelopen nacht. De vechtpartij was geen 

droom geweest. Dat wist hij nu zeker. Hij moest vanaf nu alert blijven. 

Want het voorwerp in zijn handen leek verdacht veel op een mes. 
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Het wezen trok aan zijn mouw en wees. Terence knikte en liep door het 

bedauwde gras naar de houten schuur tegenover het chalet, terwijl het 

wezen weggleed op zijn eenpersoonsplateau. 

In de schuur leek alles er te zijn. Hij inspecteerde de pallets die netjes in 

lange rijen waren geplaatst vluchtig. Zo te zien waren de houten kisten op 

de pallets onbeschadigd overgekomen. Een deel van de kisten bevatte 

onderzoeksapparatuur, maar in het gros ervan zaten aardse spullen waar 

men een nieuwe afzetmarkt voor zocht. Wetenschap en commercie, om het 

een te beoefenen moest je het ander gedogen. Doe joviaal, geef desnoods 

alles weg, we verdienen het later met gemak weer terug, alleen al met wat 

je in de vrijgekomen vrachtruimte mee terug naar de aarde neemt, 

vertrouwden ze hem bij zijn vertrek toe. 

Er klonk een piepje bij zijn arm. Hij schoof zijn mouw op, maakte 

contact met het schip en stuurde een voorgeprogrammeerd bericht naar de 

aarde. Zodoende wist de thuisbasis dat alles in orde was. Bij het verlaten 

van het wormgat had hij een sonde uitgezet. Een tussenstation dat 

inkomende en uitgaande communicatie via het wormgat mogelijk maakte. 

Hij liep naar een van de pallets, trok er een kist vanaf, verbrak het zegel 

en wipte hem open met een koevoet. Hij wilde net de inhoud inspecteren 

toen hij Iriani bij de muur zag verschijnen. Ze liep op hem af en stak hem 

een schaal vruchten toe, terwijl ze nieuwsgierig naar de inhoud van de kist 

keek. Terence pakte een vrucht die wel wat weg had van een appel en 
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haalde het onopvallend langs zijn mouw. Een led onder de stof lichtte 

groen op. Hij nam een hap. De vrucht smaakte zoet en was erg sappig. 

Hij groef in de kist tot hij een kleine langwerpige doos vond. Hij gaf het 

aan Iriani nadat ze de fruitschaal had weggezet. Ze klapte het deksel open 

en haalde een armband tevoorschijn. Ze keek ernaar alsof ze zich er geen 

raad mee wist. 

‘Goud. Een zeldzaam en waardevol metaal op aarde. Het wordt veel 

gebuikt in sieraden.’ Met een vinger maakte hij een beweging rond zijn 

pols. 

Ze keek bedenkelijk. ‘Zeldzaam en waardevol. Waarom dan verkwisten 

in een versiersel?’ 

Hij schoot in de lach. ‘Zo heb ik het nooit bekeken. Zie het dan als een 

herinnering aan een waardevolle ontmoeting.’ 

Besluiteloos bleef ze naar de armband staan kijken. Waarop Terence 

haar maar hielp om het om te doen. Haar huid voelde warm, zacht en 

vertrouwd aan. Bijna menselijk. 

‘Dank je. Ik kom je straks halen voor het feest.’ Ze verliet de schuur via 

dezelfde wand. 

‘Heb je enig idee hoe we tien van deze kisten meekrijgen?’ riep hij haar 

na, maar ze was al weg. 

Hij hoopte dat het geen lang feest zou worden. Hij had nog het nodige te 

doen en liep nu al flink achter op schema. Ook was hij nog niet van zijn 

vermoeidheid verlost en wilde hij liever nog wat uitrusten. 
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Piarg schudde zijn hoofd. ‘Waarom een schip met maar één man aan 

boord? Onverantwoord. Ik had minstens twee man gestuurd, meer als het 

even kon. Het is veel te riskant, een eenling naar een vreemde wereld 

sturen.’ 

Ze zaten op houten banken in een hal waar zo’n honderd wezens het 

feest bijwoonden. Het deed Terence net iets te veel aan een stal denken. 

Niet een bijzonder gezellige omgeving, maar iedereen leek het erg naar 

zijn zin te hebben. Aan hoge plafondbalken hingen strengen met pluizige 

bollen die een diffuus licht verspreidden. Zachte tonen klonken. Er was 

amper een melodie in te herkennen, maar het klonk niet onaangenaam. Op 

een soort podium bewogen wat wezens in iets wat een dans kon zijn. 

‘Ik ben dan wel alleen, er is intensief getraind, ik heb simulaties gedaan 

en er waren weinig risico’s aan deze reis verbonden.’ 

‘Weinig risico’s,’ herhaalde Piarg spottend. ‘Wat als je onwel was 

geworden, of de weg was kwijtgeraakt in het wormgat?’ 

Een in een vormeloos grijs gewaad gestoken bediende droeg een kruik 

op zijn rug, vastgebonden met brede riemen die over zijn buik liepen. Met 

een flexibele stok vulde hij her en der bekers bij van gretige gasten. 

Terence schermde zijn beker met zijn vlakke hand af. Naast hem op de 

grond stond een privé kruik, die Iriani speciaal voor hem had 

meegenomen. Daar hield hij het wat langer mee vol, had ze hem 

geheimzinnig lachend toevertrouwd. 
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Hij proostte op Piarg en nam een slok. ‘Zo alleen ben ik nu ook weer 

niet.’ 

‘Leg eens uit.’ 

‘Probeer bijvoorbeeld mijn schip te kapen, of het op te blazen, dat lukt je 

gewoonweg niet.’ 

‘Het is voor jou alleen geprogrammeerd en kan zich verdedigen, is dat 

wat je bedoelt?’ 

‘De beste beveiliging is zoals altijd: er met niemand over praten. Het is 

een intelligent schip, dat mag ik wel verklappen. Het is mijn maatje.’ 

Piarg wees naar zijn pols. ‘Hoe vaak neem je contact op met je 

thuiswereld?’ 

O. Dat had hij dus blijkbaar gezien. Terence dronk zijn beker leeg en 

zette hem met een klap neer. ‘Het is de hoogste tijd voor cadeaus.’ 

Iriani had Kiruk opdracht gegeven met een zweefplateau tien kisten naar 

de feesthal te brengen. De inhoud van de kisten lag op lange tafels 

uitgespreid. Met Iriani als tolk had Terence vijf van de aanwezige wezens 

uitvoerig instructies gegeven. Zoals wat de voorwerpen waren en voor wie 

ze bedoeld waren. Zoals altijd zouden de machtigen en invloedrijken van 

deze wereld de mooiste cadeaus krijgen. De figuurlijke spiegeltjes en 

kraaltjes waren voor het gewone volk. Hij hoopte maar dat hij genoeg 

geschenken bij zich had. 

Piarg knikte naar Iriani, die op haar beurt Terence’s beker bijvulde. 

‘Geheel volgens traditie geven wij ons geschenk pas bij vertrek. Geen 

persoonlijk cadeau,’ zei hij nadrukkelijk. ‘Het is een cadeau voor alle 
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aardbewoners. Een kostbaar geschenk, waarvan ik verwacht dat je het zal 

koesteren en beschermen met je eigen leven.’ 

De bediende met de kruik liep voorbij. Hij schonk inmiddels geen 

aandacht meer aan Terence. Een gong klonk en bedienden met schalen vol 

vruchten en groenten kwamen uit alle richtingen aanlopen. Terence nam 

een teug van zijn privédrankje en keek zijn ogen uit. Iriani legde een hand 

op zijn bovenarm en wees aan wat hij kon eten en wat hij beter kon laten 

liggen. 

Ook Kiruk schoof aan, even nors en zwijgzaam als altijd. Hij staarde 

wezenloos voor zich uit, propte zijn mond vol groente en kauwde als een 

robot. Hij at zoals een koe op Aarde graast en herkauwt. De vruchten 

raakte hij niet aan, viel Terence op. Kiruk leek hem een stuk mannelijker 

dan de dag ervoor, met donkere stoppels op zijn geelbruin gevlekte wangen 

en biceps die bij elke beweging opbolden. Het kon natuurlijk ook 

verbeelding zijn. 

Terence schrok op uit zijn gepeins toen Iriani lichtjes over zijn wang 

streek. Ze wees een schaal aan waarop een vreemd soort groente lag en 

wilde hem net iets vertellen, toen Kiruk verstarde met een hand vol groente 

nog voor zijn mond. Terence volgde zijn blik en zag dat hij als 

gebiologeerd naar het glimmende sieraad om Iriani’s pols staarde. Kiruk 

trilde en stootte angstaanjagende klanken uit. Terence verstond er niets 

van, maar wist dat het geen gezellig onderonsje was. Kiruk en Iriani leken 

plotseling in een felle ruzie verwikkeld te zijn. Piarg keek onverschillig toe 

en liet ze begaan. Pas toen zijn blik op zijn aardse gast viel, greep hij in. 
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Piarg had zijn hand nog niet opgestoken en zijn keel geschraapt, of de 

ruziemakers vielen abrupt stil. Een snel gebaar met zijn hand en Kiruk, die 

er wat pafferig uitzag, griste een schaal vol groente van tafel en slofte met 

gebogen hoofd de feestzaal uit. Terence keek Iriani vragend aan, maar ze 

deed alsof er niets gebeurd was en dronk rustig uit haar beker. 

Terence haalde zijn schouders op en nam een slok. Het feest ging 

onverminderd door. Kiruk kwam niet meer terug. Het zat Terence toch niet 

lekker. Hij wilde graag aan hem uitleggen dat de armband niets voorstelde. 

Althans, niet dat wat Kiruk er mogelijk achter zocht. Blijkbaar was er iets 

tussen de twee. Als buitenstaander en gast wilde hij niet tussen hen in 

staan. Hij was hier met een missie. Niet voor een schandaal. 

Hij moest Kiruk opzoeken en hem iets geven om het goed te maken. Iets 

waardevols. Mooier en waardevoller dan de armband. Dat was de 

oplossing. Maar alle tafels waren inmiddels leeg. Alles was vergeven. 

De pallets in de schuur. Zat daar nog iets in om weg te geven?  

Hij verontschuldigde zich bij Piarg en Iriani, zei dat hij even alleen 

wilde zijn en verliet de hal. De feesthal lag een stukje buiten de 

nederzetting, maar hij dacht de route te kennen en liep door het woud in de 

richting van zijn chalet. Al snel merkte hij dat het wel erg makkelijk was 

om hier te verdwalen. Alles leek op elkaar. De stammen, de paden, de 

hoge kruinen. Hij stond stil en probeerde de juiste richting te bepalen. 

In de verte klonk dof tromgeroffel. Alsof iemand met stokken op holle 

boomstammen sloeg. Hij luisterde aandachtig. Kwam het vanuit de 

feesthal? Nee, die lag in een andere richting. Of dat dacht hij althans. Zijn 
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gevoel voor richting liet hem in de steek. Het geluid zwol aan en het tempo 

versnelde tot een wild en opzwepend ritme. Daar was ook die zoetige en 

tegelijkertijd kruidige lucht weer. Hij had het bij aankomst op deze planeet 

ook al geroken, drong nu tot hem door. Een lekkere maar bedwelmende 

geur. 

Geritsel klonk boven zijn hoofd. Hij keek op en zag bladeren en takken 

wild op en neer zwiepen. Nog terwijl hij keek nam de wind toe. Het floot 

langs en tussen de stammen van het woud door en trok in nog geen twintig 

seconden aan tot orkaankracht. Terence schermde zijn gezicht af tegen de 

striemende wind. Hij kon hier beter niet lijdzaam afwachten en moest zo 

snel mogelijk teruggaan naar de hal of bij het chalet zien te komen. 

Het trommelgeroffel werd ook luider. Alhoewel? Het waren helemaal 

geen trommels. IJskoude druppels zo groot als knikkers kwamen omlaag. 

Ze kwamen niet alleen ratelend op de stammen van de woudreuzen terecht. 

Ze pijnigden zijn lichaam. Hij begon te rennen. Met zijn blik omlaag 

gericht en zijn hoofd zo goed en zo kwaad als het ging afschermend met 

zijn handen. Terwijl de wind hem omver probeerde te blazen en de 

immense regendruppels hem probeerden te doorboren. 

Vuistdikke takken, afgerukt en meegesleurd door de storm, vlogen door 

de lucht. Terence werd van links naar rechts en weer teruggeblazen, ging 

een paar keer onderuit en krabbelde evenveel keren weer overeind. En 

ondertussen moest hij alles wat door de wind werd afgerukt zien te 

ontwijken. Het rennen werd hem onmogelijk gemaakt. Zelfs lopen was al 

gevaarlijk. Door de grote hoeveelheid regenwater veranderde de bodem 

ook nog eens in een mum van tijd in een moeras. 
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Hij moest hier weg. En snel! 

De regen sloeg tegen zijn lichaam. Takken vlogen als dodelijke 

boemerangs door de lucht. Waar moest hij heen? Elke richting die hij koos 

kon de goede zijn, maar ook de verkeerde. De wind huilde door het woud, 

zijn voeten zakten weg in de zuigende blubber. Hij bleef steken achter een 

scherpe afgebroken tak en haalde zijn scheenbeen open. Een tak zo dik als 

een bovenbeen vloog door de lucht, kaatste tegen de bodem en ploegde 

door de modder recht op hem af. Hij zag hem te laat aankomen. Een felle 

pijn schoot door zijn schouder en bovenarm, toen een wild op en neer 

zwiepende uitloper van de tak hem vol raakte. Het scherpe uiteinde 

scheurde zijn jas en hemd aan flarden en drong diep door in zijn vlees. 

Terence sloeg achterover tegen de grond, zijn hoofd maakte een gemene 

zijwaarts klap tegen een kei. Een rode waas, oorsuizingen, hij zakte weg. 

Hij mocht niet opgeven. Hij moest bij bewustzijn blijven. Zijn slapen 

klopten en zijn ogen brandden, maar hij moest verder. Terence werkte zich 

op zijn knieën en veegde met de rug van zijn hand een klodder modder uit 

zijn gezicht. Hij moest doorgaan, maar waar naartoe? 

Het moest wel een fata morgana zijn, want plotseling zag hij door een 

waas van zijn betraande ogen Iriani aankomen. Zwoegend tegen de storm 

in. Ze moest wel echt zijn, want ze pakte zijn uitgestoken hand en trok hem 

overeind. Pijn. Overal pijn. Hij beet op zijn tanden. 

Ze gebaarde met haar hoofd en trok hem struikelend achter zich aan. Ze 

strompelden in de richting van een groepje lichtbruine stammen. Iriani 

sprong naar voren en verdween onder de grond. Verbaasd bleef Terence 
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staan. Zijn ogen traanden, zijn blik wazig. Voor hem was een gat. Een 

donkere en onheilspellende opening. Zonder erbij na te denken dook hij 

achter haar aan en kwam een flink stuk lager op zijn hurken terecht. 

De geur van vermolmd hout en vochtige aarde drong zijn neusgaten in. 

Achter zich zag hij de uitgesleten treden van een in de bodem uitgehakte 

trap, waarover regenwater in brede stromen omlaag liep. Een stuk hoger 

was een lichtvlek te zien, waar de regen met bakken tegelijk naar binnen 

gutste. Voor hem was alles donker. Wel dacht hij een schim te zien die bij 

hem vandaan liep. 

Langzaam begon hij aan de schemerige wereld te wennen. Naast het pad 

waarop hij stond zaten enkele ruwe gaten waarin het regenwater verdween. 

Verderop was het pad kurkdroog en liep het als een soort gang steeds 

verder de diepte in. Hij besloot Iriani dan maar te volgen. Na ongeveer 

vijfhonderd meter kwam hij via een haakse bocht in een hoge en lange 

galerij terecht. Een kaarsrecht pad verdween in de schemerige verte. Met 

open mond bleef hij staan en vergat Iriani te volgen die inmiddels al een 

heel stuk verderop liep. Aan weerszijden van het pad stonden wezens in 

lange rijen opgesteld. Het moesten er duizenden zijn. Sepiakleurig, stuk 

voor stuk verlicht vanuit een onzichtbare bron. Ze stonden elk op een lage 

sokkel en staarden voor zich uit, pal over de hoofden van hen die over het 

pad liepen. 

Ze waren dood. Allemaal. De huid grotendeels transparant. Vanwege de 

Sepiakleur leek het wel op barnsteen. Het skelet binnenin de wezens was 

zodoende goed zichtbaar en zag er inderdaad menselijk uit. Alleen de 
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botten van handen en voeten vertoonden afwijkingen, net als die van de 

enkels. En uiteraard de plek waar de pluizige staart zat. 

‘De galerij van “zij die leven schonken” is een heilige plek voor ons.’ 

Iriani was teruggekomen en stond naast hem. ‘Jij bent de eerste 

buitenstaander die dit ziet.’ Ze sprak op plechtige toon. ‘Hier bewaren wij 

onze vrouwen. Als eerbetoon.’ 

Vol bewondering keek Terence naar de wezens. ‘In mijn geval is het 

vooral “De galerij die het leven van de Aardling heeft gered.” Wat een 

vreselijk weer daarbuiten. Ik ben nu wel benieuwd naar de galerij waar 

jullie de mannen neerzetten.’ Met moeite wendde hij zijn blik van de 

wezens op de sokkels af en keek Iriani aan. 

In haar donkere, glanzende ogen lag een blik die hij niet thuis kon 

brengen. Vreemde, onaardse emoties die hij nog niet kon plaatsen 

tekenden haar gezicht. ‘We moeten verder,’ zei ze slechts. Na een tijdje 

verlieten ze de galerij via een zijpad en daalden nog verder af. Terence liet 

een hand over de tunnelwand glijden. Het voelde aan als hout. Met zijn 

vingertoppen volgde hij de contouren. Hout inderdaad. De woudreuzen op 

deze wereld moesten immense wortels hebben. Deze tunnel liep tussen 

dicht opeengepakte wortels door. Er misschien wel dwars doorheen. 

In de verte klonk dof gerommel. Ze sloegen een bocht om en het geluid 

nam toe. De bodem was hier nat en glad en de lucht voelde vochtig aan. Ze 

passeerden een verbreding van de tunnel. De wanden waren er ernstig 

beschadigd. Het hout zat vol kerven en diepe sneden. Veel oude maar ook 

versere. Voor hij er een vraag over kon stellen, lag de verbreding alweer 
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achter hen en zwol het geluid aan tot een oorverdovend gebulder. Even 

later hielden ze stil op een smalle richel. In de diepte zocht een woeste 

rivier zich een weg via een smalle en bochtige doorgang tussen de wanden. 

‘Het kan behoorlijk hard regenen op jouw wereld en ik heb bovengronds 

geen enkele rivier of beek gezien. Ik vroeg me al af waar al dat water 

bleef.’ Hij moest schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. 

Ze knikte terwijl ze naar het voorbijrazende water keek. ‘De bomen 

boven onze hoofden nemen veel water op. Maar bij een bui zo hevig als nu 

staan ze het meeste ook meteen weer af. Het zijn net holle buizen, wist je 

dat? Diep onder de grond vormen ze rivieren zoals deze. Dit is dan nog 

maar een kleintje.’ Terence keek er vol bewondering naar. ‘Aan de andere 

kant van onze wereld komen alle rivieren samen, in de éne, de grote 

oceaan. Daar leven de waterwezens.’ 

‘Intelligent leven? Ik bedoel, leven zoals jij en ik?’ 

‘Niet zoals wij, maar op een bepaalde manier wel intelligent ja.’ 

Op een bepaalde manier. Het had een bijklank. ‘Ik zou ze graag 

ontmoeten. Komen ze ook voor in rivieren als dit? Niemand heeft het tot 

nu toe over ze gehad. Hebben jullie geen contact met ze?’ 

‘Ze komen niet buiten hun oceaan en wagen zich al helemaal niet in het 

ondergrondse rivierenstelsel. Daar zijn wij blij mee. Het zijn geen prettige 

wezens.’ 

Als onderzoeker was Terence geïnteresseerd in alle vormen van 

buitenaards leven. Zelfs in de iets onprettigere soorten. Iriani leek zijn 

gedachten te lezen. 
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‘Is dit buitenaardse exemplaar niet voldoende voor jou, aardwezen?’ 

Met haar vingertoppen streek ze uitdagend langs zijn wang. ‘Je kunt je 

nieuwsgierigheid toch ook op mij uitleven?’ 

Staande op een richel van luttele meters breed boven een woest kolkende 

rivier was niet echt de optimale plek voor een romance. Toch drukte ze 

haar lichaam tegen hem aan en liet haar vingertoppen over zijn rug spelen. 

Ze bracht haar gezicht dicht bij het zijne, haar lippen streken rakelings 

langs zijn neus en bleven voor zijn mond zweven. Achter haar rug kolkte 

het water en bruisten witte schuimkoppen, maar het enige wat hij zag 

waren haar ogen en alles wat hij voelde was haar warme lijf en een 

plotseling ontbrandende passie. 

‘Ik moet weten wat je voor mij voelt,’ fluisterde ze in zijn oor. Haar tong 

beroerde zijn oorlel. ‘Heb ik het goed en verlang je naar mij, of ken ik je 

slecht, aardmens?’ 

Hij verloor zijn zelfbeheersing, kuste haar vol passie en meteen 

explodeerde het universum. Terence wankelde, viel en rolde bijna van de 

richel af. Een felle pijn schoot door zijn achterhoofd. Liggend op de natte 

vloer zag hij Iriani met haar rug naar hem toe in gevechtshouding staan. 

Kiruk stond tegenover haar. Hij was het die hem een klap op zijn hoofd 

had gegeven, waardoor hij bijna in het woedende water was beland. 

De twee draaiden behoedzaam om elkaar heen en maakten sissende 

geluiden. Iriani´s staart zwiepte wild heen en weer. Terence was even bang 

dat ze hem per ongeluk de rivier in zou vegen. Toen stortte ze zich op haar 

belager. Onder het uitstoten van rauwe keelklanken verdwenen de twee al 
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vechtend in de tunnel. Schaduwen speelden over de wand. Terence 

vloekte, krabbelde overeind en rende achter het stel aan. Het was een 

onduidelijk gevecht. Terence wilde Iriani helpen, maar hoe? Een kluwen 

lichamen rolde over de grond. Hij hield zich schrap en wachtte zijn kans 

af. Die kwam snel en onverwacht. 

Een kreet vol pijn klonk en een gedaante bleef kreunend liggen. De 

ander rolde behendig zijn kant op en sprong lenig als een kat overeind. 

Terence staarde in ogen vol woede en haat. Een gezicht vol zweet, blubber 

en vegen bloed. ‘Ze is van mij, aardwezen!’ siste Kiruk, zijn woorden 

amper verstaanbaar. Sinds Terence hem voor het laatst in de feesthal had 

gezien, leek hij opnieuw veranderd. Nog mannelijker dan eerst. Gespierd, 

groot en breed. Een woeste uitdrukking op zijn gezicht. Zijn kleding in 

repen gescheurd en getrokken tijdens het gevecht. 

Iriani was nu ook overeind gekomen en kwam achter Kiruk aangeslopen. 

Kiruk op zijn beurt leek het door te hebben, vergat Terence en draaide zich 

razendsnel om. Hij hief zijn armen, balde zijn vuisten en slaakte een 

schorre, langgerekte kreet. Rondom zijn polsen sprong een krans van 

scherpe uitsteeksels tevoorschijn. Net stiletto’s. Als de stekels van een 

egel, dacht Terence in een flits, maar dan dodelijk. Hij ontdekte een lege 

plek bij een van de polsen. Er miste een stekel. Terence wist meteen 

waarom. Hij had het in het chalet in zijn handen gehad. 

Bij de enkels kwamen lange benige dolken tevoorschijn. Een ware 

vechtmachine. Het zag er niet best voor hen uit. Zonder erbij na te denken 

wierp Terence zich luid brullend op Kiruk, sloeg een arm om zijn keel en 

spande zijn spieren tot het uiterste. Kiruk schudde zonder om te kijken zijn 
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belager van zich af. Met een klap die alle lucht uit zijn longen perste, 

belandde Terence als een zielig hoopje op de grond. Toch stond hij meteen 

weer op. Als worstelaars draaiden Iriani en Kiruk om elkaar heen en 

dwaalden steeds dieper de tunnel in, tot ze de verbreding met de 

zwaargehavende wanden bereikten. 

Vanaf dat moment ging alles ongelofelijk snel. Kiruk dook op Iriani af, 

die haar been in zijn buikstreek plantte, zijn nek greep en zich met kracht 

achterover liet vallen. Ze trok hem over zich heen en de zo gelanceerde 

Kiruk klapte met zijn rug tegen de wand aan. Ondersteboven bleef hij 

hangen, met de benige uitsteeksels van enkels en polsen diep in het hout 

gedreven. 

Met zijn gezicht vertrokken van woede balde Kiruk zijn vuisten, trok 

met zijn armen en kronkelde met zijn lichaam. Het mocht niet baten. Hij 

zat vast. Iriani lag op de grond en staarde omhoog. Haar borstkas ging wild 

op en neer. Terence knielde bij haar neer. Ze leek niet al te zwaar gewond 

en de vegen bloed waren voornamelijk van Kiruk afkomstig. 

Met wijdgeopende pupillen keek ze hem aan en grijnsde. Het geel van 

haar ogen was inmiddels volledig verdwenen. Het had plaatsgemaakt voor 

diep oranje. Ze zei: ‘Pittige mannen hebben wij, vind je ook niet?’ Iriani 

gaf hem een plagerig duwtje tegen zijn schouder. Hij viel achterover. 

Daarna gingen ze tegenover elkaar zitten. 

Dat ook voor haar de geslachtskeuze inmiddels was gemaakt, had 

Terence onderhand wel door. Hij had Kiruk in een man zien veranderen, 

erger nog, in een macho van de ergste soort. Zijn intuïtie had hem niet in 
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de steek gelaten, want Iriani was nu overduidelijk een vrouw. Zijn 

gevoelens voor haar waren daarmee verklaard. Onverwachts kroop ze bij 

hem op schoot, sloeg haar benen om zijn middel en vouwde haar handen 

achter zijn hoofd. Ze ontblootte haar tanden. ‘Nu ben je helemaal van mij, 

aardling.’ 

Zoals ze het zei klonk het eerder bedreigend dan erotisch en de 

omhelzing voelde aan als een houdgreep. ‘Zullen we anders alvast naar 

boven gaan,’ probeerde hij nog, ‘het is vast gestopt met regenen.’ 

Ze schudde haar hoofd en kuste hem. Meteen was de zoetige, 

bedwelmende geur terug. Ineens wilde hij helemaal niet meer naar boven. 

Hij sloot zijn ogen en beantwoordde enthousiast haar kus. Ze streelde zijn 

nek en overal op zijn lichaam sprongen haartjes overeind. 

Een langgerekte kreun. Niet van genot maar van pijn. Het kwam bij de 

wand vandaan. Met tegenzin opende Terence zijn ogen. Het was Kiruk die 

zijn lichaam in de meest onmogelijke kronkels wrong. Toch had Terence 

niet de indruk dat hij zich probeerde los te wurmen. Kiruk bracht een diep 

grommend geluid voort, strekte zijn nek en staarde Terence ondersteboven 

hangend aan. De tanden ontbloot, de kaken op elkaar geklemd. Hij leed 

zichtbaar pijn en kromde zijn rug tot in een onmogelijke en onnatuurlijke 

stand, waardoor zijn buik nog boller leek te worden. Er klonk gekraak en 

heel even dacht hij dat Kiruk zich dan toch losrukte van de wand. Dat de 

strijd op leven en dood opnieuw zou ontbranden. Kiruk die verblind was 

door woede en jaloezie, omdat Iriani en Terence verstrengeld en innig 

kussend voor hem op de grond zaten. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 30 van 203 

Maar hij vergiste zich. Het kraken hield aan, tot het overstemd werd 

door een langgerekte gil. Kiruk trok zich los van de wand. Zijn vel 

scheurde open en bleef achter. Zoals een vlinder uit een pop ontsnapt, zo 

scheurde ook zijn lijf open van top tot teen. Een jongere versie van Kiruk 

sprong eruit tevoorschijn. Een nieuw wezen, geboren uit het lichaam van 

zijn vader. Vader werd zoon, of vader werd dochter, want het geslacht 

werd pas op latere leeftijd bepaald. Het wezen bewoog een voor een de 

ledematen, alsof het wilde testen of alles werkte. Daarna draaide het zijn 

nek, slaakte een hoge gil en stapte woest op Terence af. Vlak voor hem 

bleef hij staan en staarde hem aan. Toen wendde het wezen zich abrupt af 

en rende in de richting van de bovenwereld. 

Terence staarde naar het lege omhulsel aan de wand. Als een oude 

afgedankte jas aan een kapstok. Het was een compleet, maar volledig 

uitgemergeld lichaam. De botten waren netjes opzij geduwd, de organen 

domweg platgewalst. Bloederige smurrie droop langs de wand en vormde 

een smerige stinkende plas op de grond. Kiruk moest door een hel zijn 

gegaan. 

Terence voelde zich ziek. Hij wilde wegkruipen van Iriani, weg van de 

bloederige massa aan en onder de wand, maar Iriani hield hem stevig vast 

en keek hem kalm aan. ‘Je bent getuige geweest van de geboorte van 

Kiruk’s kind. Een prachtige gebeurtenis.’ 

Kiruk’s kind? Had hij niet vlak voor deze traumatische gebeurtenis 

besloten dat Kiruk een man was en Iriani een vrouw? Waren ze ineens 

allebei vrouw? Het was te verwarrend. 
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‘Kiruk heeft nieuw leven voortgebracht. Zijn taak, zijn bestaan zit er nu 

op. Ook mijn leven loopt af, aardling. Er is nog maar één ding dat ik moet 

doen.’ 

Terence rilde en schudde zijn hoofd. Hij wilde het niet weten. Het kon 

weinig goeds zijn. 

Ze spande haar beenspieren en verstevigde haar greep om zijn middel. 

Met haar hoofd een tikje schuin keek ze hem indringend aan. ‘Ik ben ervan 

overtuigd dat ik een goede keuze heb gemaakt.’ 

‘Heb ik ook nog iets te kiezen?’ hakkelde Terence. 

‘Ik heb alle vertrouwen in je. Jij en ik, als vertegenwoordigers van twee 

rassen.’ Ze streelde zijn haar. ‘Verzorg hem goed en stel me niet teleur.’ 

Moest hij samen met Iriani dat ding, dat wegrennende monster 

verzorgen? Gingen ze het soms adopteren? Met ogen groot van angst 

staarde hij haar aan. Oranje ogen, met pupillen als zwarte kralen. 

Ze hield een vinger voor haar lippen, een bijna geruststellend aards 

gebaar en begon hevig te sidderen. Haar ogen rolden omhoog, de oogleden 

gleden omlaag. Met haar mond iets geopend, het was bijna sensueel, 

klauwde ze met haar vingernagels diep in zijn rug. Hoewel het pijn deed, 

voelde het op een bepaalde manier ook prettig aan. Er vloog iets door de 

lucht. Het kwam achter Iriani vandaan en slingerde zich als een wurgslang 

om zijn lichaam. Het was haar staart. Het gezwollen uiteinde dook op het 

zachte vlees van zijn buik af. Stootte zonder vaart te minderen dwars door 

zijn kleding, vel en buikwand, tot het zich diep tussen zijn ingewanden 

nestelde en tot rust kwam. Heel even was er een korte maar pijnlijke 
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aanraking met zijn ruggengraat, precies op de plek tussen twee wervels en 

toen was het voorbij. De staart trok zich terug en verliet zijn buikholte. 

Hij staarde voor zich uit, met zijn mond wijd open. Iriani’s greep 

verslapte en ze sprong bij hem weg. Gek genoeg voelde Terence geen pijn. 

Zelfs niet in zijn buik. Alsof hij daar plaatselijk verdoofd was. Met zijn kin 

op de borst keek hij omlaag. Betastte het gat in de stof van zijn uniform. 

Stak zijn vinger erin en voelde. Geen bloed, geen wond, geen pijn. De 

opening had zich gesloten als een diafragma. Iriani stond bij de wand en 

priemde een vinger in zijn richting. ‘Stel me niet teleur, aardling!’ 

schreeuwde ze met schorre stem. ‘Zorg goed voor hem!’ 

‘Iriani, wat betekent dit allemaal?’ hakkelde Terence. ‘Ik dacht dat je me 

aardig vond!’ 

Ze kreeg geen tijd om te antwoorden. Vanuit de tunnel schoot een kleine 

maar lenige gedaante tevoorschijn die tegen haar aan botste. Ze vielen op 

de grond. Het wezen dat uit Kiruk tevoorschijn was gekomen klom 

bovenop haar, de slagtanden ontbloot. Het hoofd ging omlaag en de tanden 

drongen haar buik binnen. Iriani rukte zich niet los, rolde ook niet weg. De 

nieuwe Kiruk hoefde haar niet eens in bedwang te houden. Ze balde haar 

vuisten en onderging alles gelaten. 

Terence wilde overeind komen om haar te hulp te schieten, maar het 

lukte niet. Zijn spieren waren verlamd. Sissende en borrelende geluiden 

klonken, terwijl vanuit de slagtanden van het wezen een zurige substantie 

haar lichaam binnendrong. Iriani’s binnenste loste op. Het wezen dronk 

haar vloeibaar geworden lichaam op. Terence gilde de longen uit zijn lijf. 
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Nu wilde hij haar niet meer helpen. Hij wilde vluchten. Weg van hier. 

Maar vluchten was onmogelijk. Iriani moest hem iets hebben ingespoten, 

waardoor hij als verlamd zat. 

Het duurde een eeuwigheid en al die tijd keek Terence toe. Hij moest 

wel. Eindelijk was het wezen klaar, sprong op en rende weg, zonder hem 

een blik waardig te gunnen. Van Iriani was nog maar weinig over. Een dun 

omhulsel, waarin een melkwit skelet zichtbaar was. Klaar om te worden 

bijgezet in de galerij van “zij die leven gaven”. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 34 van 203 
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Een zonneronde later werd Iriani na een korte maar indrukwekkende 

ceremonie bijgeplaatst in de galerij. Een eerbetoon aan de vrouw die haar 

leven had gegeven aan Kiruk, het jonge wezen dat de naam had 

overgenomen van de vader waaruit het was ontstaan. 

Dagelijks stuurde Terence zijn berichten naar de aarde. Altijd stipt op 

tijd. Hij vertelde ze weinig nieuws, hield ze eigenlijk vooral aan het lijntje, 

want hij wilde ze niet al te wijs maken, daar aan de andere kant van het 

wormgat. Hij wist nu dingen die geen mens wist en dat beviel hem wel. Hij 

was getuige geweest van belangrijke gebeurtenissen. Het begin van nieuw 

leven en het einde van oud leven, alles had hij van heel dichtbij mogen 

meemaken. 

De levensloop van een wezen bestond op deze wereld uit drie fasen. De 

middelste fase was de geboorte van een kind. Zo had Terence de geboorte 

van Kiruk junior meegemaakt. De laatste fase was de zelfopoffering van de 

vrouw. Iriani had zichzelf opgeofferd, ze had zich als voedsel aan de jonge 

Kiruk aangeboden. Tegenwoordig wist Terence veel dingen zonder dat 

iemand het hem hoefde te vertellen. Het was een wonderbaarlijke ervaring, 

die hem steeds vaker overkwam. Elke minuut nam zijn kennis als vanzelf 

toe. Zo wist hij nu dat op deze wereld de vrouwen voor de bevruchting 

zorgden. Dat was de eerste fase, waarbij nieuw leven in het lichaam van de 

man groeide. Het kind at hem niet zomaar vanbinnen op, het wérd hem. 

Een man ging over in zijn kind, zodat alle kennis - moeizaam 

opgebouwd gedurende vele generaties - naadloos overging op weer een 
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volgende generatie. Essentieel was dat de vrouw zich direct na de 

bevruchting van haar man opofferde aan het kind van een ander. In de 

volle overtuiging dat een andere vrouw binnenkort hetzelfde zou doen voor 

het kind dat uit haar eigen man ontsprong. 

En toen was het moeilijke moment daar. Het afscheid. Het was de 

hoogste tijd, hij moest terug naar de aarde. Al zijn onderzoeken waren 

inmiddels afgerond. De meeste aardse spullen die hij had meegebracht 

waren in de schuur blijven liggen, maar natuurlijk zou niemand op aarde 

dat te weten komen. Hij verliet zijn baan om de planeet en koerste af op 

het wormgat. Terence zat onderuitgezakt in de bestuurdersstoel. Daar paste 

hij nog maar net in, want hij was inmiddels aardig aangekomen. 

Hij opende een gecodeerd kanaal met de aarde, nadat de sonde bij het 

wormgat zijn biometrische code had herkend. ‘Aarde, hier Terence 

Shorthill. Ik ben op de terugweg. Alles verloopt volgens schema. Geschatte 

aankomsttijd iets minder dan drie etmalen na nu. Aan boord bevinden zich 

ambassadeur Kiruk en ikzelf. We verheugen ons erg op de 

welkomstceremonie.’ 

Hij sloot het kanaal en keek over zijn schouder naar Kiruk die al flink 

gegroeid was en op zijn of haar gemak - want het geslacht werd pas later 

vastgesteld - in de passagiersstoel zat. Nog een laatste keer controleerde 

Terence de coördinaten van de planeet Aarde en schoof een schaal vol 

heerlijke groenten op zijn schoot. Hij propte zijn mond vol en liet een hand 

op zijn opbollende buik rusten. Hij zorgde goed voor zijn kind. Het 

kostbare geschenk dat hij meebracht naar de Aarde. Hij dacht aan zijn 

lieve vrouw Iriani. Ze kon trots op hem zijn. 
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Terwijl ik met een rustig vaartje over de oprijlaan gleed en het grind onder 

de banden van mijn auto knerpte, ving ik tussen de bomen door al een 

glimp van het landhuis op. Toen ik naast het bordes parkeerde en uitstapte, 

kwam een onbekende man langzaam de trap afzakken. Hij droeg een 

lichtbruine regenjas en had zijn handen diep in zijn zakken begraven. 

‘U ziet er echt uit als een inspecteur,’ zei ik spottend, terwijl ik het 

portier achter mij dichtgooide. ‘Ik ben trouwens Bas Bingel.’ 

‘Casters.’ Hij schudde mijn hand en knikte naar de lucht. ‘Hollands 

klimaat, vandaar de jas.’ 

Het was hier opvallend stil. Los van het gekwetter van een stel eenden 

was er amper iets te horen, terwijl het huis zich maar een krappe honderd 

meter van een drukke weg bevond. We beklommen het bordes. Het ooit 

witte pleisterwerk van het landhuis was grijs geworden. Op enkele plekken 

zwart. Of zelfs helemaal verdwenen, zodat de onderliggende 

bakstenenmuur zichtbaar werd. We liepen het huis in en de inspecteur 

stevende meteen op de bibliotheek af. We werden omsloten door de lucht 

van oude boeken in gelakte boekenkasten. 

Casters liet zich met een zucht in een stoel zakken. ‘Goed,’ begon hij. 

‘Als u plaatsneemt, dan vertel ik waarom ik u hier naartoe heb laten 

komen.’ Hij wees een versleten, misschien wel antieke stoel aan. 

‘Omdat mijn oom is vermoord,’ zei ik. ‘Dat ligt voor de hand.’ 

‘Wat ik bedoel is, waarom u hier bent en niet op het bureau.’ 
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‘Aha.’ Ik verschoof in mijn stoel. Het ding zuchtte en kraakte. ‘U 

vertelde over de telefoon dat u mij iets wilde laten zien. Iets dat met de 

moord te maken heeft.’ 

‘Dat klopt en het is geen pretje om te zien, dat vertel ik er meteen maar 

bij.’ Casters keek mij taxerend aan. ‘Zonder u bang te willen maken: 

bereidt u voor op het ergste. Als u zich bedenkt, op welk moment dan ook, 

maken we meteen rechtsomkeer.’ Hij keek mij schattend en afwachtend 

aan. ‘Oké?’ 

Ik haalde mijn schouders op. ‘Ik zou niet weten waarom, inspecteur. Ik 

heb het nodige gezien en meegemaakt in mijn leven. Daar kwam af en toe 

ook een dood mens in voor. Dus maakt u zich om mij geen zorgen.’ 

‘Dat doe ik ook niet, meneer Bingel. Maar ik verzeker u, dít heeft u in 

ieder geval nog nooit gezien. Ik zeg het nog maar even nadrukkelijk.’ 

‘Waarom ik?’ 

‘Pardon?’ 

‘Waarom ben ik hier. Waarom niet iemand anders.’ 

‘Uw oom is op een nogal vreemde manier doodgegaan. Waarom ik u 

erbij haal? Vooral omdat u een van de weinige nog levende familieleden 

bent die in de afgelopen jaren contact met hem heeft gehad. Al was het 

niet vaak. Daarnaast, omdat hij u heeft aanbevolen.’ 

Ik schoot overeind. De stoel protesteerde met luid gekraak. ‘Hij heeft 

wat?’ 
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‘Ik zal u straks een brief laten lezen die hij vlak voor zijn dood heeft 

geschreven.’ 

‘Een brief waarin hij mij aanbeveelt?’ vroeg ik verbaasd. ‘Naar wie 

heeft hij die brief dan gestuurd? Ik snap het niet.’ 

‘Uw oom heeft de brief naar zijn eigen adres verstuurd. Het is 

vanmorgen bezorgd en in het kader van het onderzoek ben ik zo vrij 

geweest hem alvast te openen.’ 

‘Naar zijn eigen adres verstuurd,’ herhaalde ik peinzend. ‘Dus... u 

bedoelt dat hij wist dat en misschien zelfs wanneer hij vermoord ging 

worden?’ 

‘Hij zat er in ieder geval niet gek ver naast.’ 

‘Maar waarom stuurt hij dan een brief naar zichzelf?’ 

‘O, maar dat heb ik ook niet gezegd.’ De inspecteur keek mij scherp aan. 

‘Het is uw naam die op de enveloppe staat.’ 

‘Mijn naam? Waarom naar mij? Waarom is de brief niet rechtstreeks 

naar u gestuurd als hij bang was vermoord te worden?’ 

‘Waar zou uw oom mij van moeten kennen? Mensen leren mij pas 

kennen op het moment dat iemand onder verdachte omstandigheden het 

leven laat. De enveloppe is aan uw oom geadresseerd, maar de brief draagt 

uw naam en is ook daadwerkelijk voor u bedoeld.’ 

‘Mag ik hem lezen?’ Ik was erg verbaasd en deed geen moeite om dat te 

verbergen. 
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‘Uiteraard. Maar eerst wil ik u dat andere laten zien.’ Hij maakte een 

uitnodigend gebaar. ‘We kunnen het maar achter de rug hebben.’ 

Verbaasd over wat mij net verteld was, volgde ik inspecteur Casters de 

bibliotheek uit, de grote hal door en daarna een brede wanstaltige trap op. 

Onze voetstappen klonken dof op de dikke vloerbedekking van de treden. 

We naderden wat de slaapkamer van mijn oom moest zijn. De deur stond 

op een kier. De inspecteur duwde hem open en wenkte mij hem te volgen. 

Ik zag iets bewegen in de schemerige wereld achter de deuropening. Er 

brandde geen licht. De gordijnen waren gesloten. Ik hield mijn pas in, want 

voor mijn gevoel klopte er iets niet. Ik zag vage vormen die leken te 

wuiven. Alsof ik in een aquarium vol zeewier keek. Alleen ging het in dit 

geval om bleek, pluizig spul dat aan het plafond hing. Het zag er 

onwerkelijk en vreemd uit. Angstaanjagend is een betere omschrijving. Ik 

kreeg een onbestemd gevoel en een angstig vermoeden begon vorm te 

krijgen. 

De kamer leek vol te hangen met slordig opgehangen, gerafelde vitrages. 

Lange, witte slierten hingen aan de deur, de ramen en aan de steunbalken 

van het plafond. Zelfs het ledikant van mijn oom ging schuil onder het 

wittige spul. Het tochtte een beetje in de kamer. Vandaar mijn eerdere 

indruk van wuivend zeewier. Maar dat was het dus niet. Het was spinrag 

en de kamer zat er vol mee. Werkelijk alles was bedolven onder een vieze, 

dikke laag spinrag. 

Hoewel, ook weer niet alles zat onder het witte spul. De stille gestalte op 

het bed was er volledig vrij van. Ik vroeg mij af of het plakkerige goedje 
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door iemand van de politie van het naakte lichaam was verwijderd, of dat 

mijn oom bovenop een met spinrag bedekt bed was gaan liggen. Hoewel ik 

mij dat laatste natuurlijk niet echt kon voorstellen. Het viel mij op dat het 

spinrag op één plek tot dikke strengen in elkaar was gedraaid en kreeg 

sterk de indruk dat daar een hevige worsteling had plaatsgevonden. 

De inspecteur stond zwijgend naar het lichaam op het bed te kijken. Ik 

liep er voorzichtig naar toe, de witte kluwen zorgvuldig vermijdend. Toch 

streek er af en toe een kleffe sliert langs mijn blote onderarmen of over 

mijn gezicht en het kostte mij de nodige moeite om het plakkerige troepje 

er direct weer vanaf te peuteren. 

Bij het bed aangekomen kreeg ik mijn twijfels of het wel een mens was 

die daar zo roerloos lag, of dat alleen de vorm er maar aan deed denken. 

Het "ding" was veel te bleek van kleur. Transparant leek het wel. Binnenin 

waren bleke stangen zichtbaar die samen een constructie vormden die mij 

maar al te bekend voorkwam. Een skelet. 

Tot mijn grote schrik besefte ik plotseling dat er wel degelijk een mens 

op dat bed lag. De huid was doorschijnend, zodat het witte geraamte 

binnenin goed zichtbaar was. Vel over been. Waar al het andere was 

gebleven; vlees en bloed en vocht en organen en zelfs kleding, het was mij 

een raadsel. Ik werd misselijk en wendde snel mijn hoofd af. 

Meteen voelde ik een hand op mijn schouder en klonk de geruststellende 

stem van Casters. ‘Heeft u enig idee wat hier gebeurd is?’ 

Met mijn ogen gesloten schudde ik mijn hoofd. Iets te abrupt. Mijn maag 

kwam in opstand en ik voelde mij duizelig worden. 
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Een vriendelijk duwtje in mijn rug. ’Kom. Laten we teruggaan naar de 

bibliotheek.’ 

Toch kon ik het niet laten en keek nog een laatste keer naar het ding dat 

ooit mijn oom was geweest. Weer protesteerde mijn maag en zo snel 

mogelijk verliet ik de kamer, op de voet gevolgd door de inspecteur. 

Op dat moment sloegen mijn gedachten op hol. Flarden van 

herinneringen schoten als bliksemschichten door mijn hoofd. Vooral 

fragmenten van het laatste bezoek dat ik aan mijn oom had gebracht. Dat 

was nog geen week geleden. Het was toen dat hij mij iets angstaanjagends 

opbiechtte. Iets waar ik nu opnieuw aan moest denken. Ik wist dat de 

inspecteur mij ernaar ging vragen en vroeg mij af hoe ik het hem moest 

vertellen. 
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Even later zaten we opnieuw in de bibliotheek. Mijn maag was een beetje 

tot rust gekomen. Alleen moest het bloed nog naar mijn gezicht 

terugstromen; voor mijn gevoel zag dat even wit als de botten die ik zojuist 

had gezien. Ik was door de inspecteur van een bak nogal vieze koffie 

voorzien en sinds we weer beneden waren, had geen van ons beiden iets 

gezegd. We roerden in onze koffie en probeerden een slok te nemen, 

wetende dat de koffie daar veel te heet voor was. 

‘U zit ergens mee,’ zei de inspecteur plotseling. 

Ik zweeg en concentreerde mij op de warme mok in mijn handen. Ook 

Casters hervatte het monotone roeren, zonder mij aan te kijken of aan te 

dringen. 

‘U zult me niet geloven,’ zei ik na een tijdje. 

Casters begon iets langzamer te roeren en keek op. 

‘Ik geloof het zelf niet eens.’ 

‘Laten we gewoon een poging wagen,’ zei Casters. ‘Er is hier iets raars 

gebeurd, meneer Bingel. Ik wil graag horen wat u weet of wat u ervan 

denkt.’ 

‘Ik zal het proberen.’ Ik verzamelde moed en schraapte mijn keel. ‘Ik 

denk dat ik de dader ken. Misschien is dat goed nieuws voor u, hoewel ik 

betwijfel of u er iets aan heeft.’ Ik haalde diep adem en zette mijn koffie 

op het tafeltje naast mij neer. Ik had er geen trek meer in, het smaakte 

sowieso nergens naar. De inspecteur keek mij afwachtend aan. ‘Ongeveer 
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een week geleden ben ik voor het laatst bij mijn oom op bezoek geweest,’ 

begon ik, terwijl ik om mij heen keek. ‘We zaten hier, in de bibliotheek 

met elkaar te kletsen. We zijn beiden geïnteresseerd in de vraag of er leven 

bestaat in het heelal en ik wilde hem vragen wat hij van SETI vond.’ 

‘Seti? Wat is dat?’ 

‘Een zoektocht naar signalen uit de ruimte. Het idee is dat een 

intelligente, buitenaardse beschaving signalen uitzendt, net zoals de aarde 

dat al vele tientallen jaren doet. De signalen die de Arecibo radiotelescoop 

in Puerto Rico vanuit de ruimte ontvangt, worden in kleine stukjes gehakt 

en via internet verspreid naar duizenden, misschien zelfs miljoenen 

computers overal ter wereld. Iedereen met een computer kan zo meehelpen 

met zoeken naar buitenaards leven. Nou ja, dat kon, want ze zijn er 

inmiddels mee gestopt.’ 

Casters knikte. ‘Ja ja, nu weet ik het weer.’ 

‘Nou, daar wilde ik het dus met hem over hebben.’ 

 

‘Wat nou helpen met zoeken,’ zei mijn oom kribbig. ‘Je zoekt alleen als je 

iets kwijt bent.’ 

‘Stel je toch eens voor dat jij een buitenaards signaal had gevonden, 

oom, dan was je plotsklaps wereldberoemd geworden.’ 

‘En dan? Wat hadden we dan gedaan met dat signaal? Toch zeker geen 

contact opnemen!’ 

‘Dat is nou net wel de bedoeling van dat hele project.’ 
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‘Het is verstandiger om anoniem te blijven. Onopgemerkt. Onvindbaar 

in het onmetelijke heelal.’ Hij keek schichtig om zich heen. Fixeerde zijn 

blik toen op een punt ergens achter mij. 

Ik keek hem enkele tellen sprakeloos aan en zei: ‘In het verleden hebben 

wij urenlang gespeculeerd over leven dat zich op verre planeten kan 

hebben ontwikkeld en hoe het eerste contact met de mensheid zou kunnen 

verlopen. Vanwaar die plotselinge omslag, oom?’ 

‘Ik bedoel te zeggen dat we niet meer hoeven te zoeken.’ Hij boog zich 

naar me toe en fluisterde amper hoorbaar: ‘Ik heb ze namelijk al 

gevonden.’ 

Mijn mond viel open. Ik begreep er niets van. Dit gesprek verliep zó 

raar. ‘Wie heb je gevonden?’ vroeg ik voorzichtig. 

‘Wat denk je! Ik heb een buitenaards ras ontdekt. Wat anders. Ik 

bestudeer ze al weken. En dat is een heel zorgvuldig werkje, kan ik je 

vertellen. Ze zijn levensgevaarlijk. Daarom ben ik zo huiverig voor het 

leggen van contact. Het is spelen met vuur. Voor je het weet brand je je 

vingers, of erger, worden we uitgemoord en opgevreten.’ 

‘Wil je beweren dat je zomaar in je eentje buitenaards leven hebt 

ontdekt? 

Hij knikte schichtig. 

‘Maar waar dan?’ vroeg ik ongelovig. 

‘Gewoon. Hier op aarde.’ 

‘Op aarde?’ Ik keek hem ongelovig aan. 
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‘Ja, op aarde. We zochten de hele tijd op de verkeerde plaats. In de 

diepste diepten van het heelal, terwijl ze zo’n beetje bij ons in huis 

wonen.’ 

‘Waarom hebben we ze dan nog nooit gezien? Nou ja, behalve jij dan 

blijkbaar.’ 

‘Heel eenvoudig. Stel jezelf maar eens een vraag: hoe denk je dat ze er 

uitzien?’ 

‘Niet zoals groene marsmannetjes in ieder geval. Ik denk zelf dat ze op 

"the grey" lijken, zoals ze door veel mensen worden genoemd. Kleine 

grijze wezentjes met een kaal hoofd en grote ovale ogen. Heb je die 

gezien?’ 

Hij lachte honend. ’Als die hier vrij rondliepen zouden meer mensen ze 

gezien hebben, denk je ook niet?’ 

Daar zat wat in. ‘Je bedoelt dat ik moet zoeken naar onopvallende 

wezens. Naar mensen die geen echte mensen zijn, maar er wel veel op 

lijken. Zoiets?’ 

‘Ja en nee. Kom, ik neem je mee voor een expeditie op mijn landgoed. 

We maken er een speurtocht van. Ik voer je langs een aantal plekken en 

daarna moet jij me vertellen welke opmerkelijke dingen je gezien denkt te 

hebben.’ 

‘Wat is dat nou weer voor belachelijk idee,’ wierp ik verrast tegen. 

‘Een prima oefening. Een les in observeren. Oplettendheid. Kom mee.’ 
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Ik keek de inspecteur nauwlettend aan, maar kon niet inschatten of hij mij 

serieus nam. ‘Het klinkt misschien gek, maar mijn oom nam mij echt mee 

op een tocht door zijn huis; langs alle vertrekken, zelfs door de donkere 

vochtige kelder en over de stoffige zolder. Daarna bekeken we enkele 

bijgebouwtjes en doorkruisten we op een voor mij volstrekt willekeurige 

manier zijn landgoed. Na afloop vroeg hij mij wat ik ontdekt had. Dus 

vertelde ik hem wat ik had gezien. En dat was niet veel. Uiteraard had ik 

niets opvallends of vreemds gezien, waarop mijn oom zei dat hij niet 

anders had verwacht. Ik voelde mij nogal dom. 

Daarop nam hij mij mee naar een café in het nabijgelegen dorp. Het was 

de ideale plek, zei hij op samenzweerderige toon, omdat niemand ons er 

kon afluisteren. Het was toen dat hij het volgende, nogal opmerkelijke 

verhaal vertelde. 

 

‘Weet je, ik heb een gruwelijke hekel aan cafés,’ zei hij toen we er nog 

maar amper zaten. ‘Toch is het de beste plek om dit onderwerp te 

bespreken. Het is hier altijd rumoerig en je kunt elkaar amper verstaan, laat 

staan dat iemand anders ons gesprek kan volgen.’ 

‘En bij je thuis is dat anders?’ schamperde ik. ‘Daar zijn we met zijn 

tweeën, wie luistert daar nou mee?’ 

In een flits boog mijn oom zich over het tafeltje naar mij toe, graaide met 

zijn hand iets van mijn trui af en hield zijn gesloten hand voor mijn 

gezicht. Hij keek mij enkele ogenblikken strak aan en opende toen zijn 

hand. Ik deinsde verschrikt achteruit. 
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Het was meer een reflex dan echte angst of paniek, want mijn oom hield 

niets meer dan een heel klein spinnetje in zijn hand. 

‘Waarom doe je zo schichtig?’ vroeg hij spottend. 

‘Spinnen zijn niet mijn favoriete huisdieren,’ zei ik maar. 

‘Aha! En waarom denk je dat dat is?’ 

Het gesprek met mijn oom werd steeds vreemder. Eerst kreeg ik een 

raadselachtige rondleiding en nu zaten we in een café over de aaibaarheid 

van spinnen te praten. Ik snapte er niets van en werd er een beetje kribbig 

van. ‘Ik heb geen idee, oom. Op een klein groepje spinnenfanaten na, is 

volgens mij niemand echt gecharmeerd van die rotbeesten.’ 

‘Precies!’ zei hij met een tevreden grijns op zijn gezicht, en liet de spin 

met een bijna achteloos gebaar in zijn bierglas vallen. We keken een tijdje 

toe hoe het diertje spartelde en tegen de gladde wand van het glas naar 

boven probeerde te klimmen. Na enkele verwoede pogingen zakte de spin 

voorgoed weg onder de schuimkraag. 

‘Ik zal je uitleggen hoe dat komt,’ zei mijn oom. Hij boog zich opnieuw 

naar mij toe en ik deed hetzelfde, omdat ik hem anders niet kon verstaan, 

zo zacht sprak hij nu. ‘Bijna alle mensen hebben onbewust een afkeer van 

spinnen. Daar kun je niets aan doen. Zodra je zo’n monster ziet, wil je het 

liefst zo hard mogelijk wegrennen. Enig idee waarom?’ 

‘Het zijn enge beesten. Vooral die met lange poten en een harig dik 

achterlijf. De angst voor spinnen is een natuurlijke afweer. Misschien zelfs 

wel veroorzaakt door de spinnen zelf. Ze scheiden iets af wat ons afschrikt, 

zodat ze door ons met rust gelaten worden.’ 
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‘Klinkt leuk. Alleen is het niet bedoeld als lijfbehoud voor de spin. Het 

is juist een menselijke reactie. Een alarmsignaal bij dreigend gevaar. Het is 

onze natuurlijke reactie tegen een onnatuurlijk wezen.’ 

‘Aha. Dus spinnen komen uit de ruimte,’ zei ik spottend, in een poging 

terug te keren naar onze gemeenschappelijke interesse. 

Hij schoot rechtop en keek mij triomfantelijk aan. ‘Exact!’ Met een 

tevreden grijns leunde hij ontspannen achterover in zijn stoel. ‘Precies wat 

ik je bij mij thuis vertelde. Het komt neer op opmerkzaamheid en 

oplettendheid. Je ziet het, jij en ik hebben ze ontdekt. Buitenaardse wezens 

bevinden zich allang onder ons.’ 

 

Ik keek de inspecteur voorzichtig aan. ‘Ik stond werkelijk perplex,’ zei ik. 

‘Dat zult u begrijpen. Ik dacht dat mijn oom gek was geworden. Toch 

maakte hij een heel normale indruk op mij. Hij keek helder uit zijn ogen en 

kwam zelfverzekerd over. Hij had zeker niet de blik van een waanzinnige, 

of van iemand die aan waanideeën lijdt.’ 

‘En toch zei hij dat spinnen buitenaardse wezens waren.’ 

‘Hij had daar best een aardige theorie over,’ zei ik verdedigend. ‘Ik zal 

het u vertellen.’ 

 

Mijn oom en ik keken naar het bierglas op het tafeltje voor ons. De spin 

was al een tijdje niet meer boven gekomen en was zo goed als zeker dood. 

Eerst helemaal naar de aarde gekomen, om vervolgens in een bierglas om 

het leven te komen. Het leven van een spin kon diep triest zijn. 
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‘Hoe ben je erachter gekomen?’ vroeg ik hem. Het leek me het 

verstandigste om een tijdje te doen alsof ik hem geloofde. 

‘Door twee nogal opvallende zaken. Allereerst doordat overal waar 

mensen zijn, ook spinnen voorkomen. Daarnaast door hun geavanceerde 

technologie. Het is raar, weet je. Ze doen geen enkele moeite om die te 

verbergen en toch vindt geen mens het verdacht dat spinnen erover 

beschikken. Ik vind dat wonderbaarlijk, ik ben daar echt heel verbaasd 

over. O, ik vergeet de derde reden. Het onaardse van spinnen, waar we het 

daarnet over hadden. Het onverklaarbare gevoel dat spinnen hier niet 

thuishoren.’ 

‘Hun geavanceerde technologie?’ stamelde ik. 

‘Ja, die is nogal opvallend, vind je ook niet? Je zou verwachten dat ze 

die wat uit het zicht hielden, maar nee hoor, ze laten de bewijzen van hun 

hoogstaande technologie zomaar overal open en bloot rondslingeren.’ 

‘Heb ik het ook weleens gezien?’ probeerde ik voorzichtig. 

Mijn oom keek mij verbijsterd aan. ‘Neem je me nu in de maling, 

jongen? Iedereen ziet toch de radiotelescopen van de spinnen! Mijn eigen 

huis hangt er vol mee. Ik kan ze weghalen en een uur later zijn ze er weer. 

Ze luisteren ons er continu mee af.’ 

‘Sorry hoor oom, ik begrijp er helemaal niets van. Welke 

radiotelescopen bedoel je?’ 

‘Spinnenwebben, jongen! Spinnenwebben.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Je 

gaat me toch niet vertellen dat je die nog nooit hebt gezien. De wereld 

hangt vol met die vervloekte krengen.’ 
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‘En spinnenwebben zijn radiotelescopen.’ 

Mijn oom knikte geestdriftig. 

‘Gaat dat niet wat ver? Een web is bedoeld om prooidieren mee te 

vangen. Vliegjes en zo. Niet om naar de radio te luisteren,’ grapte ik. 

‘Ja, dat dacht ik eerst natuurlijk ook, maar het primaire doel is om 

signalen op te ontvangen. Het zijn nauwkeurige radiotelescopen. Dat er 

soms een vlieg tegenaan knalt is natuurlijk niet te voorkomen. Trouwens, 

spinnen moeten ook eten en het zijn vleeseters. Laten we blij zijn dat 

mensen te groot zijn om door die buitenaardse monsters te worden 

verslonden.’ 

‘Vliegen zijn toch ook buitenaardse wezens?’ zei ik in een poging de 

spanning die ik in mijn maag voelde te breken. ‘Hun ogen zijn 

ultragevoelige camera’s.’ 

Mijn oom keek me geschokt aan. ‘Wie weet, maar voorlopig houd ik het 

bij spinnen. Het is al erg genoeg zo!’ 

Ik zuchtte diep. ‘Als spinnenwebben schotels zijn, wat doen ze er dan 

mee? Het kan niet veel bijzonders zijn, al die kleine, tere spinnenwebben.’ 

‘Vergis je niet, jongen. Weet je nog wat je me vertelde over SETI? Al 

die computers, wereldwijd, die samenwerken als één grote computer? Dit 

is hetzelfde. Ze vormen met hun kleine schoteltjes één grote telescoop. 

Daarmee onderhouden ze het contact met de soortgenoten op hun eigen 

wereld. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar dat moet het haast wel zijn. 

En daarnaast luisteren ze er de hele mensheid mee af, uiteraard. Vandaar 

dat ik je heb meegenomen naar dit rumoerige café.’ 
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‘Want hier zijn geen spinnen.’ 

‘Hier zijn ook spinnen. Ze zijn overal, de krengen. Het exemplaar dat ik 

daarnet van je afplukte deed een wanhopige poging ons af te luisteren. Hij 

moest dichtbij komen, de herrie op de achtergrond is hier te groot om ons 

gesprek op afstand te volgen.’ 

‘Als ze ontdekken dat jij en ik weten dat ze niet op aarde thuishoren, wat 

doen ze dan met ons?’ vroeg ik in een opwelling. 

Die vraag had hij niet verwacht, ik zag het aan de geschokte uitdrukking 

op zijn gezicht. Hij dacht er even over na. Toen haalde hij zijn schouders 

op. ‘Geen idee. Maar dat merken we dan vanzelf wel, denk je ook niet?’ 
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Het was een tijdje doodstil in de bibliotheek. De inspecteur friemelde wat 

met zijn handen. Ik liet het een paar minuutjes tot hem doordringen, de 

zaak bezinken, voordat ik de pijnlijke stilte verbrak. ‘Zo verliep de laatste 

ontmoeting met mijn oom dus. Aan de ene kant geloofde ik hem niet, had 

ik het idee dat hij een geintje met me uithaalde. Maar ik bleef twijfelen, hij 

was zo serieus en leek echt bang te zijn.’ 

‘U dacht niet dat uw oom gek was geworden?’ 

‘In het café wel. Ik heb er serieus aan gedacht om hulpverlening in te 

schakelen.’ 

De inspecteur keek mij een moment bedachtzaam aan. Hij leek iets te 

overwegen. Tot hij ineens zijn gezicht vertrok alsof hij door hevige pijnen 

werd gefolterd. Hij schokte op en neer in zijn stoel en greep plotseling met 

beide handen naar zijn borstkas. Net toen ik bezorgd wilde vragen of alles 

in orde was, ontspande zijn gezicht weer. 

Hij trok een enveloppe uit de binnenzak van zijn regenjas tevoorschijn. 

Ik begreep dat dit de bewuste brief moest zijn. De brief van mijn oom. Op 

dit adres bezorgd, maar aan mij gericht. Casters reikte de enveloppe aan en 

ik trok er een enkel velletje papier uit. Er stonden slechts een paar zinnen 

op. Ik herkende het vreemde handschrift van mijn oom meteen en las de 

tekst hardop voor: 

“Ik ben toch te onvoorzichtig geweest, jongen. Ik vrees dat ze me sinds 

ons gesprek in het café doorhebben. Ik krijg het de laatste dagen behoorlijk 
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benauwd hier in huis. Als je deze brief ontvangt, is het duidelijk dat ik er 

niet meer ben. Ook jij moet dan voor je leven vrezen. Bereid je voor op het 

ergste, jongen!” 

Ik bleef een tijdje met het velletje papier in mijn bevende handen zitten. 

Ik was sprakeloos. Het zweet brak me uit. Ik schrok toen de stem van de 

inspecteur klonk. 

‘Die “ze”. Dat zijn de spinnen hè?’ 

Ik knikte traag en staarde naar het papier in mijn handen. 

‘En u gelooft hem, meneer Bingel?’ 

Ik dacht hier een kort moment over na en formuleerde mijn zinnen 

zorgvuldig. ‘Weet u hoe spinnen een prooi verorberen? Ze spuiten een 

sterk gif in en verlammen zo het dier. Daarna spuiten ze een zuur in, dat de 

prooi vanbinnen oplost, waarna die wordt leeggezogen, opgeslurpt. Slechts 

een leeg omhulsel blijft over. Vel over been.’ Ik sloeg mijn ogen op. ‘Komt 

u dat bekend voor?’ 

De inspecteur leek niet verrast, keek zelfs wat suffig. De overeenkomst 

met mijn oom was niet te missen en erg subtiel had ik het niet gebracht. 

Dus enige reactie had ik wel van Casters verwacht. In plaats daarvan zat 

hij er maar suffig en bewegingsloos bij. 

‘Ik zei u vlak na binnenkomst dat ik de dader kon aanwijzen. Wat gaat u 

nu doen?’ 

De inspecteur bleef mij glazig aankijken en begon ineens hevig te 

hoesten. Ik deinsde met stoel en al achteruit. De stoelpoten schoven 

krijsend over de houten vloer. Tijdens de hoestbui was er iets uit de mond 
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van de inspecteur gevlogen, dat dankzij mijn snelle verplaatsing vlak voor 

mijn voeten op de vloer belandde, in plaats van midden in mijn gezicht. 

Het kleine voorwerp schoot naar een hoek van de bibliotheek, waar het uit 

het zicht kroop. Ik durfde er alles onder te verwedden dat het een beestje 

met acht poten was. Een spin! 

Terwijl ik mijn mond opende om wat te zeggen, gebeurde er iets 

ongelofelijks. De wangen van de inspecteur begonnen te golven, alsof hij 

met zijn tong een hap eten van de ene naar de andere wang perste. Het vel 

van zijn wangen stond om beurten strakgespannen en leek elk moment te 

kunnen barsten. De bewegingen werden alsmaar heviger. Plotseling zakte 

zijn hoofd voorover, tot het met een schok tegen zijn borst klapte. Het was 

bijna alsof hij een dutje deed. Alleen bewoog er iets bij zijn nek. Ik zag 

een krioelende zwarte massa. Het leek op een mierennest waarin paniek 

was uitgebroken. 

Casters zakte eerst voorover op zijn knieën en gleed toen languit op de 

vloer. In een reflex trok ik mijn benen hoog op. Net op tijd voor de zwarte 

vloedgolf die uit zijn lichaam opwelde en over de vloer mijn kant op 

gutste. Het was een zwerm krioelende spinnetjes die op de vloer uiteenviel 

en in alle richtingen uiteenspatte. 

Ik slaakte een verschrikte kreet en ging bovenop de stoel staan. Op mijn 

tenen. Met mijn nek gestrekt. Alles om zo ver mogelijk van de golvende 

vloer vandaan te zijn. Op datzelfde moment streek er iets plakkerigs langs 

mijn gezicht. Ik maaide wild met mijn armen in het rond, in het halfduister, 

want mijn oogleden zaten vastgeplakt door het goedje dat ik tegen mij aan 

had gekregen. Terwijl ik in paniek probeerde het spul van mijn gezicht te 
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pulken, verloor ik mijn evenwicht. Ik wilde een ramp voorkomen door snel 

van de stoel af te springen, zodat ik in ieder geval niet languit tussen die 

afschuwelijke beesten terecht zou komen, maar ik bleef met een voet 

achter de armleuning hangen en ging geheel gestrekt. 

Met een luide bons viel ik op de vloer en mijn vastgehaakte been maakte 

een vreemd krakend geluid. Ik lag nu oog in oog met de inspecteur. Of 

althans met wat er nog van hem over was. Zijn hoofd leek op een cocon. 

Een grote, lege, doorzichtige cocon, waarin ik duidelijk een spierwitte 

schedel kon zien zitten. Met zijn vleesloze kaak keek hij mij grijnzend aan. 

De inspecteur was leeg gevreten, dat hadden die monsters verdomd snel 

gedaan! Het moest een roofspin zijn, die het lichaam van de inspecteur had 

gebruikt, misbruikt, om zijn jongen te voeden. 

Tot mijn afgrijzen besefte ik waar ik in terecht was gekomen. Ik maaide 

wild met mijn armen om mogelijke belagers van mij af te slaan, maar toen 

ik goed keek, bleek de vloer volledig verlaten te zijn. Op het omhulsel van 

de inspecteur en mij na dan. Een enorme opluchting borrelde in mij op. 

Tegelijkertijd verrekte ik van de pijn en voorzichtig probeerde ik mijn voet 

tussen de spijlen van de omgevallen stoel los te wrikken. Ik gilde het uit 

van de pijn, die in alle hevigheid door mijn lichaam schoot. 

Ik gunde mijzelf een paar tellen rust, want mijn hart ging als een gek 

tekeer. En terwijl ik zo lag, viel mij plotseling het grote spinnenweb op, dat 

recht boven mij aan het plafond hing. Het was flink beschadigd. Dat moest 

zijn gebeurd toen ik bovenop die stoel stond. Ik verstijfde en trok wit weg. 

Ik had zojuist het complete spinnenverhaal aan inspecteur Casters verteld, 
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terwijl we recht onder een gigantisch spinnenweb zaten. Hoe dom kon ik 

zijn! Mijn oom had nog zó gezegd dat ik áltijd en óveral moest opletten. 

Vlak onder het plafond zag ik iets bewegen. Een zwart dingetje dat snel 

in grootte toenam. Het kwam als een basejumper op hoge snelheid recht op 

mij af. Eerst drong het niet eens tot mij door, pas toen het mij al flink 

genaderd was, zag ik wat het was. 

Een spin, een dikke vette spin met een enorm achterlijf liet zich op hoge 

snelheid in mijn richting vallen. De draad die uit het achterlijf tevoorschijn 

spoot reikte tot aan het plafond en stond strakgespannen als een staalkabel. 

De spin dook recht op mijn buik af. Ik wilde mij met mijn handen 

verdedigen, de spin uit de lucht meppen, maar het was al te laat. Op de 

plek waar de spin zonder vaart te minderen terecht kwam, trok een 

stekende pijn door mijn onderbuik. Met zijn vlijmscherpe tanden drong hij 

in een oogwenk mijn buikholte binnen, terwijl een fragment van het laatste 

gesprek dat ik met mijn oom had plotseling weer in mijn hoofd klonk: 

 

‘Als ze ontdekken dat jij en ik weten dat ze niet op aarde thuishoren, wat 

doen ze dan met ons?’ had ik hem in het café gevraagd. 

‘Geen idee,’ had mijn oom geantwoord. ‘Geen idee. Maar dat merken 

we dan vanzelf wel, denk je ook niet?’ 
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Het kistje 
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Karel is mijn naam en ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in tijdreizen. 

Iedereen die ik spreek zegt dat zoiets onmogelijk is. Ongeacht wat de 

mensheid ooit nog zal uitvinden, een tijdmachine zal daar nooit bijzitten. 

Dat beweert men althans. Zelf denk ik daar dus heel anders over. 

Kijk. In mijn ogen is het allemaal vrij simpel. Als je in voorwaartse 

richting met de tijd mee kunt gaan, dat doen we immers allemaal, zonder 

er ook maar een beetje moeite voor te hoeven doen, dan moet het ook de 

andere kant op kunnen. We weten alleen nog niet hoe. Dat is alles. Sterker 

nog, we kunnen niet eens stilstaan in de tijd. Tijd is sowieso een raar 

verschijnsel. Al lig je de hele dag op bed te slapen, de tijd trekt zich daar 

niets van aan en gaat gewoon zijn eigen gang. 

Nu ik inmiddels vijfendertig ben, raak ik er steeds meer van overtuigd 

dat reizen in de tijd mogelijk moet zijn. Hoewel ook ik een periode heb 

doorgemaakt waarin ik heel overtuigd riep dat het niet kon: ‘Als de 

mensheid ooit kan tijdreizen, dan moeten ze hier, op dit moment, al zijn. 

Ze zijn er niet, dus vinden we tijdreizen niet uit.’ Waarop iemand op een 

goede dag zei: ‘Maar hoe weet je zo zeker dat ze er niet zijn?’ 

Ja, en daar stond ik dan met mijn mond vol tanden. Daar had ik helemaal 

niet aan gedacht. Misschien waren ze er wel, maar zag ik ze gewoon niet. 

Waar zou ik trouwens op moeten letten? Hoe zag een tijdreiziger eruit? 

Misschien moest ik overdag beter opletten. Liepen er mensen schichtig 

door de stad, bang om ontdekt te worden, als de dood om per ongeluk het 
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verleden te veranderen. Vandaag zag ik voor het eerst iemand die voor de 

nominatie van tijdreiziger in aanmerking kwam. 

Ik had net een vuilniszak in de ondergrondse vuilcontainer gegooid en 

terwijl ik mij omdraaide en terugliep naar de voordeur, kwam er plotseling 

een klein mannetje in looppas uit het steegje naast ons huis gemarcheerd. 

Hij keek verwonderd om zich heen. Zijn hoofd iets omhoog geheven, alsof 

hij een straatnaambordje zocht. Er stond een grappig brilletje op zijn neus, 

met kleine ronde glazen. Even verwachte ik een vraag als: ‘In welk jaar 

bevind ik mij hier?’ Hij zag mij niet, liep op een drafje de straat in en was 

al snel uit het zicht verdwenen. 

Ondanks zijn ietwat merkwaardige gedrag, denk ik niet dat hij uit de 

toekomst afkomstig was. Wel kreeg ik op dat moment een ingeving. Als 

iemand in de toekomst een tijdmachine uitvond, zou hij andere mensen 

daar in het begin vast geen gebruik van laten maken. Het was veel 

aannemelijker dat de uitvinder hem als eerste zelf zou gebruiken. 

Daarnaast gebeurde het maar al te vaak dat iemand die door een bepaald 

idee of probleem werd gekweld, zelf een revolutionaire uitvinding deed om 

het op te lossen. Dus wie kwam er als eerste in aanmerking om een 

tijdmachine uit te vinden? Dat moest ik haast wel zelf zijn. Ik hield mij 

immers al vanaf mijn vroege jeugd bezig met tijdreizen. Dus ik was de 

beste kandidaat om in de tijd te reizen. 

De grote vraag was dus: ging ik echt zo’n apparaat uitvinden, en zo ja, 

wanneer. Ineens had ik het gevoel, een heel sterk intuïtief gevoel, dat ik het 

bij het rechte eind had. Het was waar. Ik wist het zeker. Ik ging een 

tijdmachine uitvinden. 
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Vandaag heb ik dan ook besloten om alles op alles te zetten om mijn 

droom te verwezenlijken. Daar heb ik vast wat tijd voor nodig. Want het is 

niet zomaar de eerste de beste uitvinding. Voor het gemak stel ik dat het 

over tien jaar zover moet zijn. Wat is het eerste dat ik dan met mijn 

uitvinding ga doen? Een kijkje nemen bij de dinosauriërs? Een 

aantrekkelijke gedachte. Wie zou er niet een kijkje willen nemen in die 

tijd, alleen al om te zien hoe de wereld er toen uitzag, hoe het er rook, of 

de zon toen ook al zo mooi onderging. Het is een reisje van maar 

vijfenzestig miljoen jaar, een leuke bestemming voor een proefrit met de 

tijdmachine, zou ik zo zeggen. Neem alleen wel genoeg brandstof mee 

voor de terugreis, want anders kun je niet terug naar je eigen tijd om een 

boek over je belevenissen te schrijven. Nee, ik begin vast met een klein 

uitstapje. Dat is veel verstandiger. 

Ik denk dat ik een boodschap naar mezelf zou sturen. Naar mijn eigen ik, 

mijn jongere ik. Als aanmoediging, om aan te geven dat ik ooit zal slagen. 

Ik bedoel, dat hij zal slagen, mijn toekomstige ik. De grote vraag is alleen, 

of ik mezelf onder ogen durf te komen. Er zijn mensen die beweren dat het 

slecht met je afloopt als je jezelf op een tijdreis tegenkomt, maar aangezien 

nog niemand kan tijdreizen, kan ook niemand weten wat de gevolgen zijn. 

Als de natuur toestaat dat je meerdere keren op één tijdstip bestaat, 

waarom mag je jezelf dan niet tegenkomen? Je mag er wel zijn, maar je 

mag jezelf niet zien. Dat geloof je toch zeker zelf niet. Maar, wil ik dat 

risico ook nemen? Dat moet ik maar eens aan mezelf vragen. Aan die van 

over tien jaar bedoel ik. 
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Als ik mijzelf nu eens voor de grap inbeeld dat ik nu al kan tijdreizen. 

Dat kan mij helpen bij het oplossen van de puzzel. Stel dat ik kan 

tijdreizen en ik wil iets doorgeven aan mijzelf als aanmoediging. Hoe doe 

ik dat dan. Ik denk dat ik voorzichtig te werk ga. Niemand anders mag 

erachter komen, want stel dat het uitlekt, dan vestig ik de aandacht op mijn 

jongere ik, terwijl die nog van niets weet. 

Het is trouwens veel te gevaarlijk om deze technologie aan anderen toe 

te vertrouwen. Er is al genoeg ellende in de wereld. Ik ga ervan uit dat elke 

goed bedoelde uitvinding op enig moment altijd voor een destructief doel 

gebruikt zal worden. Al vind je een schuimrubberen wasknijper uit, ooit 

zal er iemand mee vermoord worden. Een tijdmachine is een veel te 

machtig wapen in deze wereld. 

Misschien verstop ik ergens een briefje. Dat moet dan op een plek of in 

een voorwerp zijn waarvan ik zeker weet dat ik het zal vinden, en verder 

niemand anders. Dus als ik nu een rondje door het huis loop, hoef ik alleen 

maar naar voorwerpen te kijken die ik waardevol vind en waarvan het 

aannemelijk is dat ik ze lang bij mij in de buurt zal hebben. Dat kunnen 

nooit veel dingen zijn, ik ben niet zo’n bewaartype. 

Vol goede moed begin ik aan mijn ronde door het huis. Fotoboeken, 

getuigschriften, een doos met negatieven, ik doorzoek het allemaal en 

nergens vind ik iets. Het is wel een mooie gelegenheid om eens flink op te 

ruimen. Hoewel ik nu bijna niets meer durf weg te gooien, omdat ik dan 

het risico loop een belangrijk bericht te vernietigen. 
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Teleurgesteld laat ik mij achterover op bed vallen. Dan maar vroeg naar 

bed en nog wat lezen in een goed boek. Een boek dat - toevallig of niet - 

over tijdreizen gaat. Een reis naar de prehistorie, hoe origineel. Ik druk op 

de schakelaar van het lampje op mijn nachtkastje. Klik. Een korte flits 

gevolgd door duisternis. Zal je altijd zien dat er net nu een lampje kapot 

gaat. Meestal “leen” ik dan een lampje uit een andere fitting, maar dat heb 

ik pas al gedaan en dus moet ik het dit keer netjes oplossen. Ik sta op om 

een nieuwe lamp te halen. 

De reservelampen liggen ergens in het stookhok. Ik open een kastje en 

begin te graven in de spullen die er hoog liggen opgestapeld, want meestal 

gooi ik er net zolang spullen bij tot het hele zwikkie er bij het openen van 

het deurtje vanzelf weer uit komt zetten. Ook deze graafpoging 

veroorzaakt weer een ware lawine aan schakelklokken, batterijen, opladers 

en lege fotokokertjes. Een geldkistje blijft over. Je zal het maar op je tenen 

krijgen. 

Dat metalen kistje heb ik op jonge leeftijd gekocht, omdat je daar zo 

leuk allerlei dingetjes in kon bewaren. Benieuwd naar wat er nog inzit 

open ik het. Het rode plastic muntenbakje bovenop is leeg en haal ik er 

meteen uit. Daaronder liggen wat papieren, een identiteitsplaatje en enkele 

verschoten foto’s. Verder zit er niet veel bijzonders in het kistje. 

Alhoewel? Op de bodem ligt een lichtblauwe enveloppe. Die komt mij niet 

bekend voor. Ik pak hem bijna plechtig op en voel mijn hart bonzen. 

Nerveus peuter ik aan de flap. Ik krijg de enveloppe amper open, terwijl hij 

niet eens zit dichtgeplakt. Eindelijk lukt het en trek ik er een velletje papier 
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uit. Een smetteloos wit papier, netjes opgevouwen. Verbaasd lees ik een 

korte bericht. 

“Doe het niet!” staat er met grote letters. “Begin er niet aan, vindt dat 

rotding niet uit! Het bezorgt je niets dan ellende. Doe verstandig en 

besteed je leven nuttig. Karel.” 

Moet ik nu blij zijn of juist niet? Eindelijk heb ik bewijs in handen dat ik 

ooit een tijdmachine zal uitvinden. Het gaat mij werkelijk lukken! Ik wil 

juichend en springend door het huis rennen, maar tegelijkertijd voel ik een 

enorme teleurstelling. Waarom adviseer ik, als toekomstige uitvinder van 

de tijdmachine, om ervan af te zien? Wat zal er door mijn toedoen 

gebeuren, waardoor mijn toekomstige ik mij het advies geeft het vooral 

niet te doen? Teleurgesteld blijf ik op de grond zitten, omringd door 

schakelklokken en lege batterijen. 
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Eindelijk is hij klaar. Het heeft langer geduurd dan ik had verwacht. Ik ben 

nu negenenveertig en heb er dus bijna vijftien jaar over gedaan om het 

apparaat uit te vinden. Nu nog kijken of hij het doet. Een eerste test. Het 

lijkt mij het veiligst als ik eerst een kleine sprong vooruit maak. Zoiets als 

twee minuten. Als ik dan door een fout in de machine niet terug kan, zit ik 

in ieder geval niet gek ver van mijn eigen tijd vandaan. 

Toch vraag ik mij af wat er gebeurt als ik straks vastzit in mijn eigen tijd 

plus twee minuten. Ben ik er dan voor altijd twee keer? De “ik” die in die 

tijd thuishoort en de “ik” die vanaf dat moment twee minuten naar voren is 

verschoven? Of is er dan maar één Karel, omdat ik straks twee minuten 

oversla? Het duizelt mij nu al en ik ben nog niet eens begonnen. 

Ik stel het apparaat in en kijk alles voor de zekerheid nog een keer na. 

En dan nog een keer. En daarna voor de zekerheid nog maar een keer. Ik 

ben er nu zeker van dat alles juist is ingesteld. Ik loop naar de tafel achter 

mij om een doosje reserveonderdelen te pakken. Die wil ik meenemen, 

want ik weet niet waar ik terecht kom als de machine niet naar behoren 

werkt. Stel dat ik per ongeluk tweeduizend jaar naar voren ga! 

Met het doosje in mijn handen loop ik terug naar het apparaat... en staar 

in mijn eigen verbaasde ogen. Ik sta als verstijfd en zie mezelf in de 

tijdmachine zitten en een beetje schaapachtig om mij heen kijken. Het kan 

alleen maar een versie van mijzelf uit de toekomst zijn, aangezien ik de 

machine nog nooit gebruikt heb. 

‘Karel!’ roep ik tegen hem. 
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‘Karel!’ antwoordt hij. 

‘Waar kom jij nou vandaan, man?’ vraag ik nieuwsgierig. 

‘Ik kom van 5 mei 2002, 16:58. Wat is het nu?’ 

‘Zelfde dag, maar dan 16:56.’ 

‘Shit, dan ben ik twee minuten in de tijd teruggegaan, in plaats van naar 

voren.’ 

‘Hoe kan dat nou, ik heb alles drie keer gecontroleerd.’ Ik moest even 

lachen. ‘Jij hebt dat ook gedaan, neem ik aan.’ 

‘Natuurlijk heb ik dat ook gedaan. En als ik jou was, keek ik het nog 

maar een vierde keer na, voor je op de rode knop drukt en aan je eerste 

tijdreis begint. Ik ga er snel vandoor, want de twee minuten zijn bijna om. 

Over enkele ogenblikken doe jij wat ik net deed: je eerste tijdreis maken!’ 

‘Ga dan weg, man, je zit in mijn tijdmachine!’ 

Floep! En weg was Karel-uit-de-toekomst. In ieder geval weet ik meteen 

dat één persoon meerdere keren in dezelfde tijd kan bestaan en dat ze 

elkaar wel degelijk mogen tegenkomen. Anders was ik nu schuimbekkend 

in een gekkenhuis opgenomen en was het experiment bij deze afgelopen. 

Ik zie op mijn horloge dat mijn andere ik over tien seconden weg moet zijn 

gegaan. Nou, die andere Karel zal wel iets verkeerd hebben gedaan, zodat 

hij per ongeluk terugging in de tijd. Ikzelf heb alles drie keer 

gecontroleerd, dus dat doe ik niet nog een keer. Ik ga in de tijdmachine 

zitten en druk op de rode knop, die ik recht voor mij op het apparaat heb 

gemonteerd. Het volgende moment kijk ik verbaasd om mij heen. 

Vervolgens kijk ik in de verschrikte ogen van de Karel van twee minuten 
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geleden, die net van de tafel vandaan komt lopen met een doosje 

reserveonderdelen in zijn handen. Net zoals ik daarnet heb gedaan. Ik 

zucht en laat mijn schouders hangen. Dat kan toch helemaal niet, ik moet 

me nu twee minuten in de toekomst bevinden. 

‘Karel!’ zegt hij tegen mij. 

‘Karel!’ zeg ik tegen hem. 

‘Waar kom jij nou vandaan, man?’ vraagt hij. 

‘Ik kom van 5 mei 2002, 16:58. Wat is het nu?’ 

‘Zelfde dag, maar dan 16:56.’ 

‘Shit, dan ben ik twee minuten in de tijd teruggegaan, in plaats van naar 

voren.’ 

‘Hoe kan dat nou, ik heb alles drie keer gecontroleerd.’ De Karel uit het 

verleden moest even lachen. ‘Jij hebt dat ook gedaan, neem ik aan.’ 

‘Natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Twee minuten voordat ik vertrok 

kreeg ik bezoek van mijn toekomstige ik. Hij waarschuwde mij hier al 

voor, maar ik was te eigenwijs en heb hem genegeerd. Hij had gelijk. Ik 

bedoel, ik heb gelijk. Kijk alles écht nog een keer na, Karel! Niet eigenwijs 

zijn, gewoon doen, anders komen we in een oneindige lus terecht. Ik ga er 

snel vandoor, want de twee minuten zijn bijna om. Succes straks!’ 

‘Ga dan weg, je zit in mijn tijdmachine, Karel!’ 

Floep! En weg is Karel-uit-het-verleden. Ik ben weer in mijn eigen tijd 

aanbeland. Ik stap uit de machine en loop naar de tafel. Nauwkeurig houd 

ik de tijd in de gaten en blijf met een schuin oog naar de tijdmachine 
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kijken. De twee minuten gaan voorbij. Ik zit al aan de twee minuut dertig 

seconden. Toch nog maar heel even wachten voor de zekerheid. Drie 

minuten gaan voorbij. 

Helaas, het is duidelijk dat ik mijn advies opnieuw niet heb opgevolgd, 

mijn ik uit het verleden is niet verschenen. Ook hij moet twee minuten naar 

het verleden zijn gegaan. Een lus die weet ik veel hoe vaak al is 

voorgekomen. Ik besluit de voorbereidingen voor de volgende test dan 

maar te treffen. Ik kijk naar de tafel. Alleen mijn polshorloge ligt er, die ik 

meteen maar omgesp. Ik loop naar de tijdmachine en pas hem zodanig aan 

dat ik niet weer per ongeluk de verkeerde kant op kan gaan. 

Deze tweede test heb ik zorgvuldig voorbereid. Ik zal precies 

vierentwintig uur teruggaan in de tijd. Toch wel een beetje zenuwachtig 

neem ik plaats in de tijdmachine, stel hem zorgvuldig in en druk semi-

nonchalant op de rode knop. Net als daarnet is er geen enkele aanwijzing 

dat er iets is veranderd. Ik voel niets. Geen pijn, geen duizeling, geen 

misselijkheid, helemaal niets. Wel valt mij op dat de lichtinval is 

veranderd. Dan herinner ik mij dat het gisteren bewolkt was en vandaag 

niet. Of liever gezegd, waar ik vandaan kom was het onbewolkt, hier is het 

zwaar bewolkt. Ik ben nu in gisteren aanbeland, maar dat is voor mij 

eigenlijk weer vandaag geworden, of niet? Het begint een beetje 

verwarrend te worden allemaal. 

Ik stap uit de machine en loop naar de tafel. Daar ligt mijn polshorloge. 

Mijn oude ik heeft het daar gisteren, vandaag dus, klaargelegd. Ik houd het 

naast het horloge dat ik om mijn pols draag en tot mijn genoegen zie ik dat 

de wijzers van beide uurwerken exact gelijk staan. Alleen de datum wijkt 
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af. Het horloge op tafel staat op vier mei. Ik kom zelf van vijf mei, dus het 

is gelukt om exact een etmaal in de tijd te reizen. 

Dan nog even de essentie van deze tweede test. Wat ligt er nog meer op 

tafel? Een lekkere appel. Triomfantelijk pak ik hem van de tafel, want 

uiteraard heb ik de appel speciaal voor deze test neergelegd. Ik loop naar 

de tijdmachine, stap met een tevreden gevoel in en ga supersnel terug naar 

mijn eigen tijd. Bij de lege tafel aangekomen leg ik het klokhuis neer. 

Oké. Wat ben ik tot nu toe allemaal te weten gekomen? Ten eerste: 

tijdreizen is mogelijk. Ten tweede: ik kan in dezelfde tijd bestaan naast 

mijn andere ik. Ten derde: we mogen elkaar ontmoeten en de hand 

schudden. Ten vierde: ik kan een voorwerp meenemen naar mijn eigen 

heden, zie de appel. Gisterenmiddag vier mei heb ik die appel klaargelegd. 

Toen ik ’s avonds laat thuiskwam, uit voorzorg had ik mijn huis verlaten, 

was hij ineens weg. Uiteraard omdat ik hem in de tussentijd, vanuit vijf 

mei dus, had opgehaald. 

Al deze dingen vermoedde ik natuurlijk al, maar ik moest het 

uitproberen om erachter te komen of het echt zo werkte. Nu heb ik 

bewijzen, harde feiten. Alleen zit ik nog met een belangrijke vraag: wat ga 

ik doen met mijn tijdmachine? Waarom heb ik hem eigenlijk uitgevonden? 

Ik pak het metalen kistje, waarin ik vijftien jaar geleden mijn bericht uit 

de toekomst heb gevonden. Ik lees de tekst nog eens door. Om één of 

andere reden werd mij toen afgeraden om een tijdmachine uit te vinden. 

Maar waarom? Ik heb geen problemen ondervonden en geen enkele schade 

aangericht. En door die waarschuwing heb ik door de jaren heen vaak 
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getwijfeld of ik wel door moest gaan met mijn uitvinding. Zonde van al dat 

gepieker! Misschien had ik het anders wel in tien jaar gered. De brief is in 

de vijftien jaar dat ik hem heb bewaard en regelmatig heb herlezen flink 

verkleurd en verkreukeld, maar hij is nog steeds goed leesbaar en een 

kostbaar aandenken geworden. 

Ik vraag mij af wanneer ik het bij mezelf bezorgd heb. Het moet ergens 

in mijn eigen toekomst zijn, want ik ben alleen nog maar tot gisteren terug 

in de tijd gereisd. Weet je wat, ik ga gewoon stiekem bij mijn oude ik van 

vijftien jaar geleden op bezoek. Ergens ’s nachts, als ik lig te slapen. Ik zal 

teruggaan naar de nacht vóórdat ik het briefje in het kistje ontdekte. Dan 

haal ik de brief met de waarschuwing eruit voordat ik hem kan vinden, en 

doe ik er dit door mij bewaarde exemplaar voor in de plaats, maar wel met 

een nieuw bericht erbij, dat ik onder de oude tekst toevoeg: “Toevoeging: 

negeer het vorige bericht. Machine getest. Geen problemen ondervonden. 

Maak je geen zorgen!” 

Zo! Daar knap ik vast een stuk van op, mijn ik van vijftien jaar geleden! 
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Karel is mijn naam en ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in tijdreizen. 

Iedereen die ik spreek zegt dat zoiets onmogelijk is. Ongeacht wat de 

mensheid ooit nog zal uitvinden, een tijdmachine zal daar nooit bijzitten. 

Dat beweert men althans. Zelf denk ik daar dus heel anders over. Zeker na 

vanmiddag. Mijn vermoeden is namelijk juist gebleken! 

Ik bedacht mij ineens, dat als ik in de toekomst een tijdmachine zou 

uitvinden, ik vast mijn jongere ik zou inlichten. En ja hoor, ik had gelijk. 

Na lang zoeken heb ik een bericht van mijzelf gevonden. Het hele huis ligt 

overhoop, maar dat geeft niet. In een oud geldkistje kwam ik een voor mij 

onbekende enveloppe tegen. Er zat een vel papier in en zo te zien was het 

heel oud. 

Ik heb het nu in mijn handen. Ik snap nog niet waarom, maar het papier 

is vergeeld en verkreukeld en tot mijn grote verassing staan er twee nogal 

tegenstrijdige berichten op. De inkt van het eerste bericht is verkleurd, dus 

dat is volgens mij ouder dan het tweede bericht. Vraag me alleen niet hoe 

dat kan. Het eerste bericht luidt trouwens: “Doe het niet! Begin er niet aan, 

vindt dat rotding niet uit! Het bezorgt je niets dan ellende. Doe verstandig 

en besteed je leven nuttig. Karel.” 

Daaronder staat het tweede bericht en dat is aanzienlijk minder oud. Het 

is een alinea die eraan lijkt te zijn toegevoegd. Dat is niet alleen aan de 

staat van de inkt te zien, maar ook aan de manier waarop het begint: 

“Toevoeging: negeer het vorige bericht. Machine getest. Geen problemen 

ondervonden. Maak je geen zorgen!” 
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Ik vind het allemaal erg verwarrend. Waarom stuur ik mijzelf een bericht 

waarin ik afraad om iets uit te vinden, om er vervolgens in dezelfde brief 

op te hameren dat ik het juist wel moet doen? 

In ieder geval ben ik, ondanks de raadselachtige berichten, helemaal 

door het dolle heen. Ik weet nu dat ik in de toekomst een tijdmachine zal 

uitvinden. Dat is toch iets om trots op te zijn. Ik weet wat mij te doen staat. 

Vanaf vandaag zal ik al mijn tijd, energie en geld gebruiken om dat 

apparaat zo snel mogelijk uit te vinden. 
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Eindelijk is hij klaar. Nu nog kijken of hij het doet. Het heeft negen jaar 

geduurd en ik ben nu vierenveertig jaar. Op mijn vijfendertigste heb ik de 

brief ontdekt waarin stond dat ik in de toekomst een tijdmachine zou 

uitvinden. Hoewel het maar negen jaren waren, waren ze best lang. Ik was 

ook zo verschrikkelijk ongeduldig sinds het moment waarop ik de brief 

ontdekte. Ik wist immers dat het me ging lukken en kon bijna niet wachten 

tot het zover was. 

Elk vrij moment heb ik aan de tijdmachine besteed. Elke avond, alle 

weekends en ook al mijn verlofdagen zijn eraan opgegaan. Jaar in, jaar uit. 

Veel tijd dus, maar ook veel geld. Ik ben al een tijdje blut en kan mijn 

rekeningen niet meer betalen. Voornamelijk omdat ik enkele maanden 

geleden mijn baan heb opgezegd, zodat ik nog meer tijd aan mijn 

tijdmachine kon besteden. Ik wist dat ik dicht bij de oplossing was en dat 

ik de machine over niet al te lange tijd klaar kon hebben. 

In een impuls heb ik toen mijn baan opgezegd en vanaf dat moment had 

ik inderdaad zeeën van tijd, alleen raakte het geld ineens wel heel snel op. 

Maar geen nood, ik heb al een oplossing bedacht. Ik heb nu een 

tijdmachine. Als mijn jongere ik en ikzelf een hecht team vormen, komt 

het vanzelf goed. Ik pak de brief uit het geldkistje. Toen ik hem vond was 

hij al vergeeld en verkreukeld, maar nu, negen jaar later, is het met recht 

een oud vodje. Toch probeer ik er met mijn printer de volgende tekst aan 

toe te voegen: “Toevoeging 2: je gaat het helemaal maken, jongen! Open 

morgen een spaarrekening en stort daar al je geld op; ik herinner mij nog 
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dat ik in jouw tijd vijfduizend euro op de rekening had staan. Let op: wat je 

de komende jaren ook doet, tot het moment waarop je uitvinding klaar is, 

mag je dat geld IN GEEN GEVAL OPNEMEN!! Je zult er geen spijt van 

krijgen. Karel.” 

Het papiertje komt ongeschonden en met de nieuwe tekst erbij, netjes uit 

de printer rollen. Het idee om zo’n oud vel papier naar het verre verleden 

te sturen, vind ik stiekem ook wel spannend. Wat zal mijn jongere ik 

verbaasd staan te kijken zodra hij dit leest. Ik ga stiekem bij hem op 

bezoek, ergens midden in de nacht. Dan haal ik de oude brief weg en leg 

deze brief ervoor in de plaats. Vlak voor het moment waarop ik negen jaar 

geleden deze brief in het kistje heb ontdekt. 
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Karel is mijn naam en ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in tijdreizen. 

Iedereen die ik spreek zegt dat zoiets onmogelijk is. Ongeacht wat de 

mensheid ooit nog zal uitvinden, een tijdmachine zal daar nooit bijzitten. 

Dat beweert men althans. Zelf denk ik daar dus heel anders over. Zeker na 

vanmiddag. Mijn vermoeden is namelijk juist gebleken! 

Ik bedacht mij ineens, dat als ik in de toekomst een tijdmachine zou 

uitvinden, ik vast mijn jongere ik zou inlichten. En ja hoor, ik had gelijk. 

Na lang zoeken heb ik een bericht van mijzelf gevonden. Het hele huis ligt 

overhoop, maar dat geeft niet. In een oud geldkistje kwam ik een voor mij 

onbekende enveloppe tegen. Er zat een vel papier in en zo te zien was het 

heel oud. 

Ik heb het nu in mijn handen. Ik snap nog niet waarom, maar het papier 

is vergeeld en verkreukeld en tot mijn grote verassing staan er twee nogal 

tegenstrijdige berichten op. Ik krijg het advies om een flink geldbedrag op 

mijn spaarrekening te zetten. Dat begrijp ik niet, maar ach, wie spreekt zijn 

oudere ik tegen. Ik ga vandaag meteen langs de bank om het te regelen. 

 

Het is allemaal erg verwarrend. Gisterenmiddag ben ik, nadat ik het bericht 

van mijn oudere ik ontdekte, direct naar de bank gegaan om vijfduizend 

euro op een spaarrekening te storten. Dat was zo’n beetje mijn hele bezit, 

dus dat wordt afzien de komende tijd. Nu kijk ik opnieuw naar het vel 

papier uit het kistje, omdat ik er zeker van wil zijn dat ik het allemaal goed 

heb begrepen, maar nu staat er ineens een extra zin op: “Toevoeging 3: Bij 
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deze ontvang je van mij vijfduizend euro. Stort ook dit bedrag op je 

spaarrekening. En je weet het: niet opnemen!” 

Dat derde bericht stond er gisteren echt nog niet. Tot mijn verbazing ligt 

er onder het vel papier een flinke stapel bankbiljetten. Precies vijfduizend 

euro. Ik bekijk de biljetten nauwkeurig en weet zeker dat het andere 

biljetten zijn dan de exemplaren die ik gisteren naar de bank heb gebracht. 

Nou, daar gaan we dan maar weer. Voor de tweede keer naar de bank. 

 

Ze keken mij gisteren nogal vreemd aan en vroegen argwanend waarom ik 

twee keer vlak na elkaar een fors bedrag kwam storten, in plaats van alles 

in één keer. Ik wist niet wat ik zeggen moest en zelf ben ik natuurlijk ook 

benieuwd waar die stapel biljetten zomaar vandaan is gekomen. 

Maar het wordt nog gekker. Ik keek vanmorgen opnieuw naar het vel 

papier. Er stond weer een nieuwe zin op: “Toevoeging 4: Idem.” Nou 

vraag ik je! Zit er weer vijfduizend euro in het kistje. In twee dagen tijd 

heb ik zo al tienduizend euro gevonden. Dus daar gaan we weer, op naar 

de bank. 

 

Nou, nou, het kan niet op. Ik ben vaste klant bij de bank. Ik kom er nu al 

twee weken dagelijks. Hoewel ze in het begin wat afhoudend reageerden, 

gaat alles nu goed. Ja, ze moeten ook niet zo zeuren. Als ik elke dag 

vijfduizend euro wil storten, moeten ze niet moeilijk doen. Het is echt geld, 

niet gestolen en ook nog eens een fors bedrag. Een goede klant, wat ik je 

zeg. 
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Wel heb ik nu een vaste tijd met ze afgesproken, zodat ze er rekening 

mee kunnen houden. Krijg ik ook meteen een kopje koffie. Hoewel ze nog 

wel proberen te achterhalen waar al dat geld vandaan komt en steeds aan 

mij vragen waarom ik elke dag een bedrag kom storten en niet alles 

tegelijk. 

Zelf ben ik natuurlijk erg benieuwd hoelang deze spontane donaties 

doorgaan. Ergens hoop ik dat het binnenkort ophoudt. Ik kan toch moeilijk 

maandenlang dagelijks naar de bank blijven gaan. Aan de andere kant, nu 

ik zoveel geld bij elkaar heb “gespaard”, denk ik erover om te stoppen met 

werken. Het enige dat mij tegenhoudt, is dat mijn toekomstige ik heeft 

benadrukt dat ik het geld niet mag gebruiken. Maar zo’n berg geld is wel 

erg verleidelijk... 
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Het is een daverend succes! Direct nadat ik het eerste geldbericht naar het 

verleden had gestuurd, informeerde ik voorzichtig bij mijn bank naar het 

saldo van mijn rekening. Ik schrok. Die vijfduizend euro had in negen jaar 

tijd behoorlijk wat rente opgeleverd. Ik besloot dat ik vaker geld naar het 

verleden moest brengen om mijn winst te verhogen. 

Al met al heb ik nu al een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan: 

tijdreizen is mogelijk, ik kan in dezelfde tijd bestaan naast mijn oudere ik, 

ik kan mijzelf ontmoeten en ik kan een voorwerp uit het verleden 

meenemen. Maar, en nu komt het, dit laatste kan dus ook andersom. 

Ik heb de vijfduizend euro - zonder de rente, want daarvan kan ik 

eindelijk weer eens wat degelijke kleren en een voorraadje eten en drinken 

kopen - van de spaarrekening opgenomen en terug naar het verleden 

gebracht. Dit trucje heb ik veertien keer herhaald. Iedere dag bezoek ik het 

verleden, maar wel steeds een nacht later. Helaas kan ik altijd maar 

vijfduizend euro opnemen en weer terugbrengen. Nooit meer. Ik zal dat 

toelichten, want het kan wat verwarrend zijn voor iemand die nog nooit 

met een tijdmachine heeft gereisd. 

Stel dat ik op dit moment een koffer met vijfduizend euro heb. Die breng 

ik naar het verleden. Negen jaar terug in de tijd, om precies te zijn. Met de 

lege koffer kom ik weer terug. Dan ga ik naar de bank en neem in mijn tijd 

de vijfduizend euro weer op. Alleen de rente blijft op de rekening achter. 

De vijfduizend euro breng ik terug naar het verleden, waarna mijn jongere 

ik het weer op de spaarrekening stort. Hij heeft daarmee tienduizend euro 
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op zijn spaarrekening staan. In mijn tijd zie ik daar de helft maar van terug. 

Ik heb immers al vijfduizend opgenomen en teruggestuurd. Dus ik kan 

opnieuw maar vijfduizend euro opnemen. Dat breng ik naar het verleden, 

waar Karel-uit-het-verleden het weer naar de bank brengt. Zodat ik het 

weer kan opnemen. Dit trucje kan ik keer op keer herhalen. 

Alleen de eerste keer stort mijn jongere ik dus zijn eigen vijfduizend 

euro op de spaarrekening. Dat neem ik in mijn tijd op en stuur ik terug naar 

het verleden. Omdat ik steeds een dag later in het verleden aankom, wordt 

het saldo in zijn tijd elke dag vijfduizend euro hoger. In mijn tijd staat op 

elk moment slechts vijfduizend euro op de rekening, want ik moet het 

opnemen om het terug te sturen. Wel neemt het banksaldo in negen jaar 

tijd toe omdat ik rente over alle porties van vijfduizend euro ontvang. Op 

die manier tover ik bergen geld uit het niets tevoorschijn. 

Het is alsof in het verleden elke dag een legoblokje aan een toren 

toevoeg. En dat veertien dagen lang. Daar wordt vervolgens negen jaar 

lang rente over uitgekeerd. In mijn tijd bestaat er helaas geen toren. Omdat 

ik veertien dagen lang elke dag de enige vijfduizend euro opneem en weer 

in de tijd terugstuur. Simpel en tegelijkertijd complex. 

Het leuke is dat ik na elke reis meteen weet of het mijn vroegere ik is 

gelukt. Want zodra ik uit het verleden terugkom, herinner ik mij dat ik 

negen jaar eerder weer op een dag naar de bank ben geweest om geld te 

storten. Mijn geheugen weet dan ineens iets, wat ik voor de tijdreis niet 

wist. Zo wijzig ik de loop van mijn eigen geschiedenis. 
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Te laat bedenk ik mij dat ik beter met aandelen en opties had kunnen 

speculeren, maar ik heb daar geen ervaring mee en op dit moment heb ik 

geen zin of tijd om mij daarin te verdiepen. Met mijn huidige 

renteopbrengsten kan ik sowieso weer een flinke tijd vooruit. Zodra ik krap 

bij kas zit, kan ik de methode altijd nog verfijnen. 

Nu de tijdmachine vlekkeloos werkt en ik financieel op rozen zit, wil ik 

nog één ding aan het verleden doorgeven, voordat ik serieus begin met 

tijdreizen. Want zeg eens eerlijk, ik heb tot nu toe niet echt veel 

spectaculairs met die wonderlijke machine gedaan. Ik denk dat ik op mijn 

eerste echte uitstapje getuige wil zijn van mijn eigen geboorte. Ik bedenk 

wel iets om erbij te komen. Ik vermom me als verpleegkundige of zo. 

Maar dus eerst iets anders. Ik merk dat er in mijn huidige leven iets mist. 

Ik heb negen lange jaren volledig geïnvesteerd in mijn uitvinding en heb 

geen tijd gehad om een sociaal leven op te bouwen. Ik wil daarom aan mijn 

jongere ik doorgeven dat hij ook daar aandacht aan moet besteden. Dan 

doe ik er de volgende keer maar wat langer over om die machine uit te 

vinden. Geen negen jaar maar bijvoorbeeld twaalf jaar. Heb ik mooi ook 

drie jaar extra rente. 

Wat ik vooral aan hem wil doorgeven, is welke mooie kans ik zeven jaar 

geleden heb laten lopen. De kans om de leukste vrouw van de wereld aan 

de haak te slaan. Niet alleen de plaats en het tijdstip van de gemiste kans 

zal ik aan hem doorgeven, maar ook een dringend advies wat hij wel en 

vooral niet moet doen om haar aandacht te trekken. Door hem te helpen, 

help ik uiteindelijk vooral mijzelf. 
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De stroom geld is plotseling opgedroogd. Hoewel het om gratis geld ging, 

ben ik toch ook wel een beetje blij dat er nu al drie dagen niets in het kistje 

is verschenen. Gek is dat eigenlijk. Je zou verwachten dat meer geld altijd 

welkom is, maar ik werd er een beetje kriegelig van. Al die bezoekjes aan 

de bank en steeds maar weer die nieuwsgierige blikken. 

Nu ik nog eens over de brief uit het kistje nadenk, schiet mij iets te 

binnen. Toen ik de brief voor het eerst zag, stonden er drie berichten op. 

Daarna werd er per dag één bericht aan toegevoegd en dat ging dan altijd 

over het stapeltje van vijfduizend euro dat eronder lag. 

Er is iets vreemds aan de eerste drie berichten. Het eerste is een heel oud 

bericht. De laatste twee lijken recentere toevoegingen, maar hoe moet ik 

dat zien? Zijn ze zijn ingegeven door gebeurtenissen ergens in mijn 

toekomst? Redenen die voor mij aanleiding waren om een aanvullend 

advies naar het verleden te sturen? Heb ik misschien een aantal keer 

correcties in het verleden aangebracht, of liever gezegd, ga ik die 

aanbrengen? Ik heb echt geen idee en de tijd zal het mij letterlijk leren. Ik 

ga maar weer eens in mijn kistje kijken. Misschien is er weer geld 

verschenen. Ik ben benieuwd. 
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Ik sta met het vel papier in mijn handen en ben nogal verbaasd. Er zit geen 

vijfduizend euro in de kist, maar er staat wel een nieuw bericht op de brief. 

En wat voor bericht! Het is een soort bemiddelingspoging. Zo kom je nog 

eens te weten wat er in de toekomst staat te gebeuren, bedenk ik mij 

verbaasd. Alleen moet ik nog twee jaar wachten, pas dan zal de 

gebeurtenis plaatsvinden. Ik had er beter een foto bij kunnen doen, dan had 

ik nu tenminste geweten wie ik over twee jaar aan de haak moet slaan van 

mijn toekomstige ik. Teleurgesteld laat ik het vel papier zakken. 

Dan valt mijn oog op een vreemde machine die plotseling midden in 

mijn kamer verschijnt. Er zitten twee personen in. Eén wordt er ruw 

uitgeduwd en komt met een smak languit op de vloer terecht. Het volgende 

moment is de machine weer verdwenen. Wat was dat? Ik heb het gevaarte 

amper kunnen bekijken, zo snel ging alles. Het is dat er een vreemdeling 

op mijn vloerkleed ligt, anders zou de hele gebeurtenis wat mij betreft 

nooit hebben plaatsgevonden. 

Aarzelend loop ik naar de vreemdeling die op mijn vloerkleed ligt. Ik 

weet niet wat ik van dit alles moet denken, hoewel enkele vermoedens al 

vaste vorm beginnen aan te nemen. Ik help de man overeind. Beduusd 

kijken we elkaar aan. We hoeven ons niet aan elkaar voor te stellen. 

‘Je wordt er niet knapper op naarmate je ouder wordt, Karel!’ zeg ik 

tegen de nieuwkomer. 

‘Alsof jij er op jouw leeftijd lekker fris uitziet,’ zegt hij met een pijnlijk 

gezicht. 
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We lachen, nogal zenuwachtig, voornamelijk om bij te komen van de 

schrik. 

‘Je zult wel verbaasd zijn dat je mij zomaar op bezoek krijgt, maar dat 

heb je aan je aanstaande te danken. Mijn vrouw. Als ik jou was, dan vergat 

ik dat laatste advies op het vel papier. Blijf vooral bij haar uit de buurt.’ 

‘Hoe kun jij ineens met haar getrouwd zijn, terwijl ik het advies om 

kennis te maken nog geen minuut geleden heb gelezen?’ vraag ik verbaasd 

aan hem. 

‘Heel eenvoudig. Jij leest het advies, over twee jaar ontmoet je jouw 

aanstaande, volgt mijn advies op en het resultaat zie je voor je. Ik heb dat 

advies twaalf jaar geleden namelijk ook gekregen en helaas heb ik het toen 

opgevolgd. Zodoende hebben we nu een groot probleem.’ 

Ik kijk hem verbaasd aan en hap naar adem. ‘Ik kan het niet meer 

volgen.’ 

‘Als je niet langer alleen woont, zoals in mijn geval, kun je de uitvinding 

van een tijdmachine natuurlijk niet erg lang geheimhouden. Mijn vrouw 

had al snel door dat ik met iets bijzonders bezig was.’ 

‘Je hebt het haar toch niet verteld, hoop ik?’ Ik weet dat ik het nooit aan 

iemand zou vertellen. 

‘Natuurlijk niet. Maar ze was slim genoeg om het zelf uit te puzzelen. 

Hoe dan ook, op een gegeven moment kregen we ruzie en ik zei in een 

opwelling, dat als ik had geweten hoe ze in werkelijkheid is, ik haar liever 

nooit had aangesproken op dat feestje. Zij riep dat ik mijn jongere ik dan 

maar moest gaan opzoeken om hem dat persoonlijk te vertellen.’ 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 85 van 203 

‘En toen?’ 

‘Ze zei dat zij haar verleden dan meteen ook wilde veranderen, omdat ze 

vlak voor onze ontmoeting haar enige echte grote liefde aan een vriendin 

was kwijtgeraakt. Ze wilde wraak nemen op die vriendin door alsnog die 

zogenaamd leukere vent aan de haak slaan. Dan zouden zij en ik elkaar 

niet zijn tegengekomen en was ze met haar grote liefde getrouwd.’ 

‘Op dat aanbod ben je toch hopelijk niet ingegaan?’ 

‘Natuurlijk niet! Want wie weet wat er dan nog meer verandert. Los van 

mijn eigen heden dat er compleet door overhoop gehaald wordt. Maar op 

het moment dat ik de eerste test met mijn tijdmachine wilde gaan doen, 

gewoon even twee minuten in de toekomst springen, heeft ze me verrast. 

Ze sprong bij mij in de machine, sloeg mij met iets hards op mijn hoofd en 

koos snel een andere datum uit. Voordat ik doorhad wat er gebeurde, 

activeerde ze de machine. In jouw tijd aangekomen duwde ze mij de 

machine uit en hopla, weg was ze weer. Nou ja, dat heb je gezien.’ 

‘En nu is ze haar eigen verleden aan het veranderen,’ zeg ik nadenkend. 

‘Ik hoop het niet. Ik neem aan dat ze niets meende van wat ze tijdens 

onze ruzie riep.’ 

‘Je bent nu hier. Dus ga er maar vanuit dat het wel zo is.’ 

Hij kijkt mij hulpeloos aan. ‘Ik snap niet dat ze me hier heeft afgezet.’ 

Ik ben nogal verbaasd over deze opmerking. ‘Hoezo?’ 

‘Ik weet hoe je een tijdmachine maakt, terwijl jij dat pas over een aantal 

jaren te weten komt en hem dan ook nog moet gaan bouwen. Ze heeft mijn 
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eigen exemplaar meegenomen, maar ik kan samen met jou morgen direct 

een nieuwe bouwen. Dus wat let mij om opnieuw het verleden of de 

toekomst te veranderen. Ik kan het haar heel moeilijk maken.’ 

‘Misschien had ze dat niet door toen ze jou hierheen stuurde. Wees blij, 

het had veel erger met je kunnen aflopen. Dan had je nu ergens in de 

steentijd rondgelopen.’ 

‘Maak er maar grapjes over. Vergeet niet dat ze ook met jou zou moeten 

afrekenen. Want over ongeveer twaalf jaar maak jij dat apparaat. 

Misschien sneller als je haar ontloopt en hard doorwerkt. Wie zegt dat jij 

geen wraak op haar gaat nemen, in opdracht van mij?’ 

Op dat moment krijgen we allebei de schrik van ons leven. ‘Precies,’ 

hoor ik een onbekende stem plotseling vanuit het niets zeggen. ‘Dat 

bedacht ik mij daarnet ook. Vandaar dat ik toch maar even ben 

teruggekomen.’ 

Er staat een voor mij onbekende vrouw in de kamer, naast de vreemde 

machine die ik eerder zag. Ik heb een vermoeden wie ze is. Mijn oudere 

versie herkent haar uiteraard meteen. Het is zijn eigen vrouw. 

‘Ik vrees dat ik jullie niet zomaar je gang kan laten gaan,’ zegt ze 

grimmig. ‘Jullie zijn gevaarlijk. Jullie kunnen allebei een tijdmachine 

maken, de één wat sneller dan de ander, om het feest daarna opnieuw voor 

mij te bederven. Ik moet dat voorkomen.’ 

Tot mijn grote schrik haat ze een revolver tevoorschijn. Ze is goed 

voorbereid op reis gegaan, dat moet ik toegeven. Ik probeer de boel te 
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redden, in ieder geval voor mijzelf. Als dat lukt, help ik indirect ook mijn 

toekomstige ik, zo redeneer ik. 

‘Mij kun je toch wel laten gaan,’ zeg ik snel. ‘Ik heb je nog niet ontmoet, 

dus ik laat je wel met rust. Ik zorg er gewoon voor dat we elkaar over twee 

jaar niet tegen komen. Als we elkaar nooit ontmoeten, ontmoet jij je grote 

liefde en hoef jij hier niet te zijn.’ 

‘Leuk geprobeerd, jonge Karel. Maar het risico is mij te groot. Als ik 

jullie allebei neerschiet, vinden jullie geen tijdmachine uit. Dat is voor mij 

voldoende om een stuk prettiger door het leven te gaan. In één ding heb je 

gelijk. Ik ken mijzelf goed genoeg om te weten dat als ik Karel niet was 

tegengekomen, ik mijn grote liefde had teruggewonnen. Die vriendin zou 

het echt niet van mij hebben gewonnen als ik had doorgezet. Dus als ik al 

jouw manipulaties van de tijd ongedaan maak door jullie beiden uit te 

schakelen, komt het voor mij vanzelf goed.’ 

Plotseling schiet de oude Karel naar voren en werpt zich op zijn vrouw. 

Al vechtend rollen ze over de vloer. Er klinkt een schot. Karel schokt, stopt 

midden in een beweging en valt hevig bloedend slap naast zijn vrouw op 

de grond. Ik weet dat ik nu heel snel moet reageren en pak het eerste het 

beste zware voorwerp dat ik op weg naar de vrouw tegenkom en smak dat 

tegen haar hoofd aan. 

Het lukt wonderbaarlijk goed. Ze slaat achterover. De revolver vliegt 

door de kamer en komt ergens in een hoek op de vloer terecht. De vrouw 

draait met haar ogen en het volgende moment is ze buiten westen. 
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Zo. Nu heb ik tenminste wat tijd om na te denken over wat ik moet doen. 

Ik loop naar mijn oudere ik en kijk hoe het met hem is. Tot mijn grote 

schrik blijkt hij te zijn doodgeschoten. Een kogel is dwars door zijn hart 

gegaan. Ik besef dat ik naar mezelf kijk, mijn toekomstige ik, die is 

vermoord. Ik ben getuige geweest van de moord op mezelf. Zou dat de 

aangifte bij de politie gemakkelijker maken? 

Ik besluit dat het beter is om het lichaam van de oude Karel, samen met 

de bewusteloze vrouw, in de tijdmachine te leggen en ze terug naar de 

toekomst te sturen. Dan moet dat mens daar maar uitzoeken hoe ze zich uit 

de situatie redt. Ze heeft iemand vermoord en dat zal over twaalf jaar vast 

nog wel een misdrijf zijn. Hopelijk gaat ze heel lang de gevangenis in. 

Dan bedenk ik mij dat het zo niet werkt. Zolang ze de tijdmachine tot 

haar beschikking heeft, kan ze de tijd blijven manipuleren. Zodra ik die 

twee dump, kan ze onmiddellijk een nieuwe terugreis maken. Nee, er zit 

niets anders op. Ik moet met ze mee naar de toekomst, de twee daar 

afzetten en dan met de machine teruggaan naar mijn eigen tijd. 

En zo zitten, hangen en liggen we alle drie in de machine. Het begint 

wel wat krap te worden. Gelukkig is de bediening kinderlijk eenvoudig. Of 

althans, daar lijkt het op. Ik moet het er maar op wagen, het is nu toch al 

een puinhoop. Ik kies de terugkeerdatum en druk op de grote rode knop 

van de tijdmachine. Het volgende moment bevind ik mij twaalf jaar in de 

toekomst. Denk ik. Hoop ik. 

De datum op het display van de videorecorder in de kamer leert me dat 

de reis is gelukt. Ze hebben trouwens mooie videorecorders. Er gaan heel 
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kleine chipjes in, in plaats van banden. Ik heb geen tijd om me er verder in 

te verdiepen. Ik dump de twee lichamen op de vloer, wens de slapende 

vrouw veel succes en spring de tijdmachine weer in. Op naar mijn eigen 

tijd. 
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Daar sta ik dan. Naast een enorme bloedvlek op het vloerkleed en met een 

revolver in mijn hand. Allemaal leuk en aardig, maar ik zit er toch wel 

mee. Feit blijft dat hier iemand is vermoord. Dat ik die persoon ben, en dat 

ik een herhaling moet zien te voorkomen. Dat kan, aangezien ik dingen 

weet die mijn vermoorde ik nog niet wist. Ik zorg er gewoon voor dat ik uit 

de buurt van die vrouw blijf. Wat ook weer betekent dat ik daardoor de 

toekomst verander en de vrouw haar straf ontloopt. Maar ja, uiteindelijk 

wordt er dan helemaal geen moord gepleegd. 

Ik kijk rond in mijn kamer. Daar staat de tijdmachine van mijn oudere ik. 

Ik wil hem niet meer gebruiken en denk na over hoe ik hem kan 

vernietigen, zodat er verder geen kwaad mee kan worden aangericht... 

alhoewel? Ik wil ik hem toch nog één keer gebruiken. Omdat het beter is 

om het meteen goed aan te pakken. Ik kan al deze flauwekul heel 

eenvoudig voorkomen. Het is mij nu wel duidelijk dat het veel beter voor 

de mensheid is als er nooit een tijdmachine wordt uitgevonden en al 

helemaal niet door mij. Als twee mensen er al zo’n troep van maken, wat 

kan er dan allemaal wel niet gebeuren als anderen de tijdmachine 

ontdekken. 

Ik besluit zelf dan ook maar het verleden te veranderen, zoals mijn 

toekomstige ik dat al zo vaak heeft gedaan. Alles moet terug naar het oude. 

Ik ga alles wissen. Alle wijzigingen die door mijn toekomstige ik zijn 

aangebracht, wil ik ongedaan maken. Ik loop naar het metalen geldkistje en 

open het. Ik pak de bewuste brief en lees hem nog één keer aandachtig 
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door. Dan pak ik een aansteker en steek hem in de gootsteen in brand. 

Terwijl de resten nog liggen na te smeulen, ga ik achter de computer zitten 

en stel een nieuwe brief op. 

“Doe het niet!” staat er op het vel papier dat uit mijn printer komt rollen. 

“Begin er niet aan, vindt dat apparaat niet uit! Het bezorgt je niets dan 

ellende. Doe verstandig en besteed je leven nuttig. Karel.” 

Ik stap in de machine en stel de datum en het tijdstip in. Ik hoef maar 

een stukje terug te springen, want zo lang geleden ontdekte ik die 

vervloekte brief niet. Pas dan besef ik dat ik op het punt sta precies het 

bericht naar het verleden te sturen waar de ellende juist mee is begonnen. 

De eerste brief. Het originele allereerste bericht. En zie wat ervan 

gekomen is. In een opwelling verscheur ik het papier in wel duizend 

snippers en gooi ze in de lucht. Ik denk kort na en er verschijnt een brede 

grijns op mijn gezicht. Ik stel nieuwe parameters op de machine in en druk 

op de rode knop, juist op het moment dat een drietal identieke tijdmachines 

in mijn kamer tevoorschijn springt. Maar dan ben ik al weg. 
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Aankondiging 
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Ze tuurde door het kijkgat tot ze zeker wist dat de gang verlaten was, 

schoof de grendel opzij, duwde de stalen deur open en verliet haar 

slaapkamer. Blootsvoets stond Drianna in de ovale hal. Ze rekte zich uit. 

Aan de andere kant van de hal zwaaide een tweede deur open. Een hoofd 

kwam in de deuropening tevoorschijn. Eerst nog aarzelend. Het was haar 

man Jzasha. Een glimlach verscheen op zijn gezicht zodra hij haar zag. 

Nog een deur vloog open en drie kinderen stormden hun slaapkamer uit. 

Gillend renden ze rondjes door de hal. ‘Hij pakt ons, hij pakt ons!’ riepen 

ze dwars door elkaar heen. 

Drianna stak met een streng gezicht haar arm in de lucht en de meute 

stond abrupt stil. De kinderen keken haar met bedrukte gezichten aan. 

‘Wat heb ik jullie geleerd?’ vroeg ze belerend. ‘Hoe kom je je kamer 

uit?’ 

‘Kijken mama,’ zei de kleinste van drie. 

‘Heel goed kijken of we veilig onze kamer uit kunnen,’ zei de middelste 

van vijf jaar. 

‘Kijken en luisteren, deur op een kier, weer kijken, dan pas de gang op.’ 

De oudste van zes. 

‘Juist,’ zei Jzasha. ‘En waarom doen jullie dat dan niet?’ Hij aarzelde en 

spitste zijn oren. Met een ruk draaide hij zich om. 

Er klonken doffe voetstappen. Langzaam, lijzig. De kinderen stoven 

gillend uiteen. Geschrokken draaide Drianna zich naar het geluid. Uit de 
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kinderkamer kwam een gedaante tevoorschijn. Lang, slungelig, met een 

dreigende gezichtsuitdrukking – en het kwam hun kant uit. De kinderen 

gilden en bleven door elkaar heen rennen. 

Jzasha klakte een paar keer met zijn tong en de gedaante stond abrupt 

stil. Een nieuwe serie klakkende geluiden en het dreigende gezicht 

vervaagde tot een neutrale gezichtsuitdrukking op het bolvormig hoofd 

overbleef. 

Drianna plaatste haar handen in haar zij. ‘Wat heeft dit allemaal te 

betekenen?’ 

De kinderen schuifelden met hun voeten en keken naar de vloer. 

Jzasha schudde lachend zijn hoofd en zei: ‘Ze hebben gisterenmiddag 

tijdens geschiedenisles naar een lachfilm uit de vorige eeuw gekeken, is 

het niet?’ Hij masseerde met duim en wijsvinger zijn kin. ‘Hoe noemde 

jullie Robocent het ook al weer? Terminator of iets?’ 

‘Ai-wil bie-bek!’ riep de jongste met een serieus gezicht, terwijl hij een 

schietbeweging maakte. 

Drianna rilde. ‘Een vreemd gevoel voor humor hadden ze in die tijd.’ 

Nu het gegil van de kinderen verstomd was, klonk er opnieuw geluid uit 

de kinderkamer. Een zachte vrouwenstem zong een onbekend lied. 

Jzasha schudde zijn hoofd. ‘Ik zal de databank van de Robocent 

nakijken, misschien is er iets misgegaan bij het inladen van mijn nieuwe 

programma’s.’ Hij knielde neer bij de kinderen en keek ze een voor een 

aan. ‘Waar is zijn maatje gebleven?’ 
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‘Kweenie,’ zei de oudste ongemakkelijk. 

‘Kom, zeg eens eerlijk, want ze zijn áltijd bij elkaar.’ 

‘Het was zijn idee!’ riep de middelste terwijl hij naar de oudste wees. 

‘Hij heeft ze stiekem meegenomen naar onze slaapkamer om met ze te 

spelen.’ 

Drianna zag dat Jzasha een poging deed boos te kijken. ‘Mag dat?’ 

Drie gezichten gingen omlaag. 

‘Nou?’ 

‘Ach, ze vinden het gewoon prachtig om jouw menselijke robots dingen 

te laten doen door simpelweg met hun tong te klakken.’ 

‘Hij kan allemaal gezichten krijgen!’ riep de jongste stralend. 

Optitranscellen. Een smeerbare pasta die na verharding dienstdeed als 

een soort driedimensionaal beeldscherm. Het hoofd van een robot met een 

dun laagje optitranscellen kon bijna oneindig veel variaties aan gezichten 

en gezichtsuitdrukkingen laten zien en van niet al te dichtbij leek het 

levensecht. Jzasha had de pasta zelf ontwikkeld, net als de mechanische 

robots, waarop hij een laagje kunstmatige cellen had aangebracht, zodat ze 

meer dan levensecht leken. 

Op dat moment kwam een vrouw al dansend de kinderkamer uit, haar 

armen sierlijk gespreid. Met luide stem zong ze: ‘Doe, a deer, a female 

deer. Ray, a drop of golden sun.’ 

‘Sound of Music,’ zei de oudste van de kinderen vol trots. ‘Wat kan ze 

mooi zingen, hè?’ 
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‘Laat me raden, ook een lachfilm?’ vroeg Drianna aarzelend. 

‘Mogen onze gezichten erop?’ vroeg de oudste. ‘Alsjeblieft!’ 

Het kon. Met optitranscellen kon echt élk gezicht worden nagebootst. 

‘Zo’n grote robot, met jouw kleine gezicht? Weet je wat, ik zal het mijne 

gebruiken,’ zei Drianna. ‘Als ik een keer geen zin heb om jullie naar bed 

te brengen en een verhaal voor te lezen. Dan stuur ik stiekem de robot.’ Ze 

knipoogde naar Jzasha. 

‘Gemenerd!’ riepen de kinderen in koor. 

Jzasha schudde zijn hoofd. ‘Oké, kinderen, het is tijd om aan het 

dagprogramma te beginnen.’ De kinderen mopperden, maar doken toch 

terug de kinderkamer in om zich aan te kleden. Jzasha keek ze na en gaf 

beide robots daarna met een klak van zijn tong opdracht hem te volgen. 

Drianna stapte op het plateau dat zich in een uitsparing van de hal 

bevond en steeg van de tweede naar de eerste kelder. Ze verzekerde zich 

ervan dat er niemand was en trok toen haar vormeloze, onopvallende 

kleren aan, nadat ze snel even door de sonische douche was gewandeld. 

Bovenkelders at ze een bescheiden maaltijd, terwijl achter haar rug via het 

gepantserde raam te zien was hoe de zon opkwam. Ze dronk twee glazen 

synthetisch water, las het beeldnieuws en daalde met het plateau af naar 

het diepste punt van de woning: de derde kelder. 

Daar opende ze de kluis en haalde het prototype van haar nieuwste 

uitvinding tevoorschijn. Ze controleerde of de krachtcel was opgeladen en 

voerde een uitgebreide zelftest uit. Daarna liet ze het voorwerp in haar zak 

glijden en keek op haar pinknagelklok. Het was tijd om te gaan. Maar eerst 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 97 van 203 

nam ze twee pillen uit een pot op de bovenste plank en sloot de kluis 

daarna zorgvuldig af. 

Terug bovenkelders trof ze de kinderen aangekleed en wel aan. Haar 

man kwam ook net binnen. Ze kuste hem, gaf hem een pil en stopte er 

eentje in haar eigen mond. Jzasha keek bezorgd. Ze pakte zijn handen vast. 

‘Het komt allemaal goed, heus.’ 

Hij keek in haar ogen. ‘Zal je voorzichtig zijn?’ 

‘Natuurlijk niet, schat. Ik ben verslaafd aan het opzoeken van 

levensgevaarlijke situaties, dat weet je toch.’ 

‘Je weet hoe ik hierover denk, Drianna. Laat je niet te grazen nemen.’ Ze 

keken elkaar zwijgend aan. ‘Nou vooruit, wegwezen jij, voor ik in tranen 

uitbarst. En veel succes.’ 

Ze drukte haar lippen tegen zijn wang, gaf de kinderen een stevige 

knuffel en keek ze stuk voor stuk intens aan. Daarna vluchtte ze snel 

omhoog voordat ook zij in tranen uitbarstte, terwijl haar man direct weer 

afdaalde naar zijn werkplaats. Op het overdekte platform bovenop de 

woning stond een Robotax al op haar te wachten. Ze nam plaats in de kooi 

en gaf haar bestemming op, waarna de verkeersleiding vrijwel meteen 

toestemming gaf voor vertrek. 

Het diafragma in het dak van haar woning opende zich en de Robotax 

steeg op. Nog voor het dak zich volledig achter haar had gesloten, begon 

het onophoudelijke bombardement van reclames. De plaag van iedere 

Robotax klant. Ze werden overal om haar heen geprojecteerd. Op de 
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ramen, het plafond, zelfs op haar eigen kleding. Ondanks de panoramische 

ramen bleef er zo maar bar weinig van het uitzicht over. 

Hoewel? Verbaasd keek Drianna naar het raam direct naast haar. Het 

was de enige ruit in de Robotax waar in een klein rechthoekig gedeelte 

geen enkele reclame te zien was. Niet verhuurd? Ondenkbaar. Een defect? 

Ook daar leek het niet op. Want ze zag een mannenhoofd. Rond, met bolle 

wangen en een kleine sik. Hij keek haar kalm maar indringend aan. 

‘Mijn excuses dat ik je op deze brutale manier overval, maar ik moet je 

spreken en wel nu meteen. Ik zal de Robotax opdracht geven zijn koers te 

veranderen, zonder een spoor in de databanken van de centrale achter te 

laten.’ 

Ze keek de vreemdeling geschrokken aan. ‘Wie ben je? Wat wil je?’ 

‘In ons gesprek wordt alles duidelijk.’ Zijn ogen knepen zich toe. ‘Het is 

een zaak van leven op dood, dus kom meteen naar mij toe. Uitstel kan 

fataal zijn.’ 

Kwaadheid welde in haar op. ‘Ik ben op weg naar een belangrijke 

afspraak, dus nogmaals: wie ben je en wat wil je van mij?’ 

‘Mijn inbraak op dit kanaal heeft alles met je afspraak te maken en is 

niet zonder gevaren voor mij. Dus nogmaals: ja of nee.’ 

‘Nee.’ 

‘Jammer, vooral ook dom, maar ik meld mij opnieuw. Binnenkort. Pas in 

de tussentijd goed op jezelf.’ Het beeld flikkerde even en ook op dit laatst 

overgebleven raamsegment werd weer een stortvloed aan reclames over 

haar uitgestort. 
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De Robotax zette haar af op het dak van het plompe gebouw van het 

ministerie van veiligheid. Er stond een straffe wind die pijn deed in haar 

gezicht. Ze keek omhoog, naar de wirwar aan voertuigen in de lucht. Het 

doorgaande verkeer in de hogere luchtbanen. Lokaal verkeer in de onderste 

lagen en tussen de gebouwen door. Even later zat ze in een kamer met 

rondom ramen. 

Een vreemde gewaarwording. Woningen bevonden zich immers 

grotendeels ondergronds, gezien de gevaren die dreigden. Een logeerkamer 

of hooguit een extra beveiligde eetkamer bouwde je bovengronds. Nerveus 

schoten haar ogen keer op keer langs de ramen. Ook al zei haar verstand 

dat er op deze hoogte geen enkel gevaar dreigde. Toch wenste ze dat ze 

ogen in haar rug had. 

Zet zat aan een lange tafel van synthetisch hout. Aan het andere uiteinde 

tegenover haar zat de plaatsvervangend minister, in een stoel met een 

sierlijke hoge rugleuning. Aan beide zijden van de tafel zaten de twee 

adviseurs, experts in veiligheidszaken. De adviseur links van haar was een 

kleine, gedrongen man met een kalend, nogal hoog voorhoofd. Hij was 

nerveus, verlegen, of allebei. Hij droeg smalle ringen in de kleuren van een 

veertiger om zijn nek. De adviseur rechts van Drianna was lang en tenger. 

Zijn ringen verraadden dat hij achter in de vijftig was. 

Terwijl ze de adviseurs bekeek en toeknikte, hield ze vanuit haar 

ooghoek de plaatsvervangend minister in de gaten. Hij bekeek 

ongegeneerd en nadrukkelijk haar lichaam. Hij had geen ringen om zijn 
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nek en dat was een vreemde gewaarwording in een wereld waarin iemands 

leeftijd alleen aan het aantal en soort ringen viel af te lezen. 

Ze keek hem indringend aan, met als enige effect dat een vreemde 

glimlach op zijn gezicht verscheen. Op dat moment wist ze dat ze er maar 

wat goed aan had gedaan om sobere en slobberige kleren aan te trekken. 

Ze wilde hem niet de minste aanleiding geven. Langzaam zakte ze nog wat 

verder onderuit, alsof ze dekking zocht onder het tafelblad. 

De plaatsvervangend minister verplaatste zijn blik naar het voorwerp dat 

bij Drianna op het tafelblad lag. Haar prototype. Beschermend legde ze er 

een arm omheen. 

‘De minister heeft het druk. U zult het met mij moeten doen. Vertelt u 

waarvoor u bent gekomen. Beperkt u zich tot de hoofdlijnen.’ 

Ze schraapte haar keel. ‘De dood loert overal. Op ons werk, op straat, en 

zelfs in huis. We hebben ons leven erop aangepast. We weten niet beter 

meer.’ 

De twee experts keken aandachtig toe, maar de plaatsvervangend 

minister trommelde ongeduldig met zijn vingers op het tafelblad. 

Geïrriteerd stak hij een hand op. ‘Stop, stop, stop! Ik ben bekend met het 

gevaar. Waar komt u voor.’ 

Ze voelde kwaadheid opborrelen. Haar wangen gloeiden en in haar hals 

klopte een ader onder een van haar jaarringen. Ze had een heel verhaal 

voorbereid en daar hoorde nu eenmaal een pakkende introductie bij. Dat 

moest ze nu maar overslaan. Ze pakte het prototype op. ‘Ik ben hier voor 

mijn uitvinding. Uiteraard.’ 
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‘Wat is het?’ Onverhulde gretigheid straalde uit zijn ogen. Hij wist meer 

dan hij deed voorkomen. Uiteraard. Want net als ieder ander had Drianna 

haar bezoek moeten aankondigen én motiveren. Anders had ze hier niet 

gezeten. 

‘Het geeft mij zekerheid: ben ik hier veilig – of moet ik als de bliksem 

maken dat ik wegkom.’ 

‘Geeft u eens een demonstratie. Hoe werkt het? Is het getest? Hoeveel 

levens zijn ermee gered?’ 

‘Zoveel vragen en zo weinig tijd,’ mompelde ze gespeeld teleurgesteld. 

Precies op dat moment veranderde een verklikkerlampje op het apparaat 

subtiel van kleur. Drianna was meteen op haar hoede. Er dreigde gevaar. 

Meteen dacht ze aan Jzasha’s waarschuwing. Dus probeerde ze te doen 

alsof er niets aan de hand was, maar haar hoofd bonkte en het zweet brak 

haar uit. En veel tijd zou ze niet krijgen, dat was wel zeker. Gespeeld kalm 

en berekenend keek ze de aanwezigen om beurten aan. Was het de 

plaatsvervangend minister? De kleine expert links of de magere expert 

rechts? Hoe snel kon ze bij de deur zijn? Kon ze die wel op tijd bereiken? 

‘Mevrouw? Gaat u alstublieft door.’ 

Ze schrok van de venijnige klank in de stem van de plaatsvervangend 

minister. Ze aarzelde. Moest ze verder gaan, nu ze eindelijk hier zat? Nee. 

Ze kon deze waarschuwing niet negeren. Ze moest de kamer uit. 

En wel nu! 

Een stoel werd met kracht achteruitgeschoven, viel om en kwam met een 

klap op de vloer terecht. Drianna reageerde razendsnel, bijna werktuiglijk. 
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Ze zette zich met haar voeten af, liet zich met stoel en al achterovervallen, 

duikelde een paar keer over de vloer en kwam in gevechtshouding weer 

overeind. 

Bliksemsnel overzag ze de situatie. De kleine expert zat als versteend in 

zijn stoel. De magere expert stond naast de tafel. Zijn stoel lag een stuk 

verderop plat op de vloer. De man staarde als in trance omhoog. Met de 

blik van een waanzinnige in zijn ogen en schuim rond zijn mondhoeken. 

Hij klauwde met zijn handen in het niets, alsof hij tegen een onzichtbare 

muur krabde, langzaam en met lange halen. Een rilling trok door zijn lijf, 

terwijl hij zich naar zijn collega draaide, die nog steeds als versteend op 

zijn stoel zat. Pas nu kwam de man in beweging, maar het was al te laat. 

Als een dolgedraaid beest wierp de waanzinnige zich over de tafel 

bovenop zijn panisch gillende collega, zette zijn tanden in diens hals en 

beet zonder enige moeite zijn strot door. De mond van het slachtoffer 

sperde zich wijd open in een geluidloze gil. Daarna klonken rochelende 

geluiden en bloed vermengd met weefsel en luchtbelletjes welde op vanuit 

zijn keel. 

Nog steeds liet de bezetene zijn slachtoffer niet los. Een hand met de 

vingers gestrekt zodat het pijlpunten leken, schoot naar voren en 

doorboorde de maagwand van de kleine man. Het lichaam schokte. In één 

beweging stootte de hand door tot diep in de borstkas en trok hart en 

longen mee op zijn weg terug naar buiten. Het getergde lichaam schokte 

nog een laatste keer. De ogen, inmiddels gebroken, puilden uit het hoofd. 
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En nu zag hij haar. De tot monster ontpopte expert liet het ontzielde 

lichaam van zijn collega achteloos vallen. Met katachtige sprongen kwam 

hij op haar afgerend. Gebogen rug en gekromde armen die als peddels door 

de lucht zoefden. Ze wist dat ze niet aan hem kon ontkomen en haalde in 

een snelle beweging de kleine personenvernietiger tevoorschijn die ze 

onder haar oksel verborgen had gehouden. Ze richtte en drukte zonder met 

haar ogen te knipperen af. 

Een flits schoot de kant van de bezetene uit. Een klein projectiel drong 

de inmiddels verharde borstkas van de man binnen en een dof geluid klonk 

op het moment dat het tegen de ruggengraat aanbotste. De man sperde zijn 

felgele ogen open en slaakte een monsterlijke kreet, waardoor 

bloedspetters en stukjes weefsel van zijn slachtoffer in het rond sproeiden. 

Drianna kneep haar ogen dicht en wendde haar hoofd af. 

Een doffe explosie blies de man achterwaarts. Met een klap kwam hij 

tegen een muur tot stilstand. Een spoor van bloed en lichaamsdelen liep 

van Drianna´s voeten tot aan het lijk bij de wand. Ze veegde met een 

mouw haar gezicht schoon en stopte de personenvernietiger weg. 

‘Mooi schot,’ zei de plaatsvervangend minister toonloos. ‘Hopelijk heb 

je nu geen probleem.’ 

Drianna liep zwijgend terug naar de tafel, er zorgvuldig op lettend niet 

op menselijke resten te trappen. Ze pakte haar uitvinding op, inspecteerde 

het kort en liep naar het lichaam bij de muur. De plaatsvervangend 

minister kwam geruisloos naast haar staan. Ze duwde de spitse kant van 
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het apparaat tegen de hals van de dode. Een serie lampjes begon te 

knipperen en de verklikker gloeide paars op. 

Ze hield de plaatsvervangend minister het apparaat voor. ‘Ziehier het 

bewijs. Uw adviseur heeft de Aankondiging ondergaan. Ik heb hem terecht 

uitgeschakeld. Helaas pas nadat hij zijn collega had vermoord.’ 

‘Dan heeft u verdomd veel geluk gehad. Althans dat hoop ik voor u, 

want uiteraard voeren wij ook nog onze eigen analyses uit.’ 

Ze trok een gezicht. ‘Er is geen twijfel mogelijk, zeker niet na wat zich 

hier heeft afgespeeld.’ 

De plaatsvervangend minister wendde zich af. ‘Al met al is het hier wel 

een bende.’ 

Ze wees op haar uitvinding. ‘Dit is nog maar een prototype. Het échte 

model schiet een microscopische kogel af. Als je geraakt wordt voelt het 

aan als een muggenbeet. Een biobot, een robot die weefsel en bloed 

analyseert. Is de conclusie dat er geen gevaar dreigt, dan gebeurt er niets. 

Maar nadert de persoon in kwestie de Aankondiging, dan scheidt het 

kogeltje ogenblikkelijk een dodelijke stof af. Een meltdown van het 

lichaam volgt binnen seconden. Nog voor het monster is ontwaakt, zal het 

alweer zijn ingeslapen. Een slachtpartij zoals die van daarnet, kan zo 

voorkomen worden.’ 

De plaatsvervangend minister slenterde naar het raam, waar hij met zijn 

rug naar haar toe gekeerd bleef staan. ‘U heeft er duidelijk over nagedacht. 

En ik neem aan dat u een flinke voorraad nanokogels in uw experimentele 

wapen onderbrengt? Want ik begrijp dat u van plan bent om in het wilde 
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weg om u heen te gaan schieten. Ziet u het voor u? Een samenleving vol 

angstige en nerveuze mensen die elkaar over en weer met kogeltjes 

doorboren?’ 

De spottende toon irriteerde haar. Ze plantte haar handen in haar zij. ‘Dit 

is mijn uitvinding en hier zult u het mee moeten doen. Met dit apparaat 

kunnen miljoenen levens worden gered. Beter nog, het zal de manier 

waarop wij met elkaar leven totaal veranderen. Het kan de Aankondiging 

met bijna absolute zekerheid voorspellen, iets dat tot vandaag onmogelijk 

leek.’ 

De man draaide zich om. Hij leek niet echt onder de indruk en nam 

uitgebreid de tijd om zijn blik langs haar lichaam te laten glijden. Ze bleef 

hem al die tijd zelfverzekerd aankijken. Toen hij klaar was, zei ze: ‘Dus 

als de minister meer wil weten, weet hij mij te vinden.’ Ze beende de 

kamer uit, stormde het dak op en dook een klaarstaande Robotax in. 

Vijftien minuten later zat ze in haar werkkamer, veilig achter de dubbele 

deur van de derde kelder. 
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De plaatsvervangend minister keek uit het raam naar de vertrekkende 

Robotax. Achter hem kwam een man met een zilvergrijze baard de kamer 

binnen. De minister keek hoofdschuddend naar de ravage in de kamer. 

‘Dat heb je niet handig aangepakt, plaatsvervanger.’ 

De plaatsvervangend minister wreef over zijn ringloze nek en draaide 

zich om. Zijn ogen schoten vuur. ‘We moeten van haar af.’ 

De minister, die ook geen ringen droeg, knikte. ‘Dat kan niet al te 

moeilijk zijn.’ 

Een vreugdeloos lachje. ‘Dat dacht ik ook, maar moet je zien wat ervan 

terecht is gekomen. Beide experts moesten gelijktijdig de Aankondiging 

ondergaan. Zij zou er midden tussenin zitten. Er kon niets misgaan dachten 

we, maar ik had beter moeten weten. De Aankondiging is niet te 

voorspellen. Dat zouden we onderhand moeten weten.’ 

‘Schakel haar gewoon uit zonder al die poespas.’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik stel voor dat we ons geheime wapen 

inzetten.’ De ogen van de plaatsvervangend minister twinkelden. ‘Lente-

aroma. We zorgen ervoor dat ze vanavond zin heeft in sex. Haar man zal 

niet weten wat hem overkomt. Geen van beiden zal het daglicht zien. Kan 

niet mislukken.’ 

De minister zuchtte. ‘Schiet haar toch gewoon overhoop en laat iemand 

met een lage rang ervoor opdraaien. Trommel wat getuigen op om het echt 

te laten lijken. We hebben het eerder gedaan.’ 
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‘Nee. Ze moet haar eigen graf graven. Ze moet sterven in het besef dat 

ze gefaald heeft.’ 

‘Haar uitvinding werkt, beste plaatsvervanger, ze is gewoon geniaal.’ 

‘Ze tekent ons doodvonnis.’ 

De minister schudde zijn hoofd. ‘Ik leef al te lang om mij door een 

eendagsvlieg bang te laten maken.’ 

‘Een eendagsvlieg? Ik weet het niet. Ze is in ieder geval gevaarlijk.’ 

De minister haalde zijn schouders op. ‘Je hebt mijn volmacht. Gebruik 

hem verstandig en doe wat nodig is. Doe het desnoods op je eigen 

omslachtige manier.’ Zijn glimlach verdween alsof hij er nooit was 

geweest. ‘Maar ik waarschuw je, als je faalt, sterf je een gruwelijke dood.’ 

Hij draaide zich langzaam terug naar het raam, waar de Robotax een 

verdwijnend stipje in de verte was. ‘Ik weet het. De Aankondiging in 

isolatie,’ mompelde de plaatsvervangend minister, met matte stem en 

starend in het niets. 
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De Robocent had zijn ochtendprogramma afgerond en de kinderen zaten 

elkaar achterna in de leerruimte. Jzasha was ingespannen bezig in zijn 

werkplaats, dus Drianna besloot hem met rust te laten. Hij dacht de robots 

binnenkort af te hebben en aangezien Drianna ze hard nodig had om haar 

uitvinding te vervolmaken, leek het haar beter hem niet te storen met haar 

slechte nieuws. 

Ze keek op haar pinknagelhorloge en stond op het punt om de kleintjes 

even gedag te zeggen voordat de volgende serie lessen begon, maar ze 

bedacht zich meteen. Als volwassene mocht ze nooit in haar eentje in de 

buurt van de kinderen komen. Dat was veel te gevaarlijk. Stel dat de 

Aankondiging plotseling aanbrak! De kleintjes zouden geen enkele kans 

hebben en de Robocent was alleen ontworpen om te onderwijzen, niet om 

kinderen te beschermen tegen een doorgedraaide volwassene. 

Ze bleef nog een tijdje vanachter het gepantserde glas naar de kinderen 

kijken en daalde daarna met tegenzin af naar de derde kelder. Uren later 

lagen de onderdelen van het prototype over haar werktafel uitgespreid. Ze 

had het ding zorgvuldig gedemonteerd en alle beveiligingsmechanismen 

ontmanteld. De geheime kern, zo klein en plat als een vingernagel, had ze 

eruit gehaald. Ze kneep in een tube geleidende pasta en plakte het schijfje 

op de scanplaat van het computersysteem. Meteen stroomde een schat aan 

gegevens vanuit het microgeheugen van de geheime kern haar computer 

binnen. 
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Vol trots keek ze naar het glimmende plakje dat in het plasje pasta op de 

scanner lag. Het was haar gelukt. Het was haar écht gelukt. Haar 

uitvinding had de Aankondiging zien aankomen. Het apparaat werkte dus. 

Natuurlijk had ze niet verwacht vandaag al een Aankondiging van dichtbij 

mee te maken, zeker niet terwijl ze op audiëntie was bij de minister, maar 

met de informatie die ze nu in één klap had weten te verzamelen, moest het 

mogelijk zijn haar uitvinding veel eerder dan verwacht te vervolmaken. 

Het zou de nodige uren kosten om de gegevens te verwerken, ze te 

combineren met alles wat ze al eerder had vastgelegd en het resultaat in 

een nieuw prototype te verwerken. Tot die tijd kon ze niets anders doen. 

Voorzichtig informeerde ze bij Jzasha hoe de zaken ervoor stonden en 

stelde ze voor om elkaar in de eetkamer te ontmoeten. 

Drianna kwam als eerste boven. Ze dimde de lichten, programmeerde de 

kamerbrede gepantserde glasplaat zodat het uitzicht naar buiten plaats 

maakte voor een berglandschap bij ondergaande zon, met in de hoek een 

bescheiden houtvuur. Virtuele vlammen likten aan een stapel 

boomstronken, er klonk geknetter en een frisse luchtstroom voerde de geur 

van brandend hout mee. Ze zette thee. Gewoon, op de ouderwetse manier, 

zoals dat eeuwen geleden werd gedaan. Er klonk een signaal bij de 

schacht. Jzasha stapte van het zweefplateau en liep met een bedrukt 

gezicht naar haar toe. Hij nam haar bij de handen. ‘Het is niet goed 

gegaan, ik zie het aan je.’ 

Ze schudde haar hoofd en kuste zijn hals, vlak onder de jaarringen. ‘Het 

was een ramp. Een fiasco.’ 
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Hij keek haar indringend aan. ‘Werkte het niet? Nee, dat kan niet!’ 

‘Eigenlijk werkte het beter dan ik had durven dromen.’ Ze gaf een korte 

samenvatting. ‘Dus technisch gezien was mijn presentatie een doorslaand 

succes. De plaatsvervangend minister leek alleen niet al te blij met mijn 

uitvinding.’ 

‘Dat meen je niet.’ Jzasha keek haar verbijsterd aan en stak zijn handen 

in de lucht. ‘Onbegrijpelijk. De Aankondiging van de Dood ontwricht al 

meer dan een eeuw onze samenleving. Het verandert een volwassen mens 

van het ene op het andere moment in een monster. Alle hogere 

hersenfuncties vallen uit en een wezen met maar één oerdrift blijft over: 

alles wat op zijn weg komt moet dood, vernietigd worden.’ 

‘En dat dankzij een simpele manipulatie van onze genen. Een foutje 

noemen ze het nog wel.’ Ze keek verbitterd. ‘Dat de mensheid dit risico 

liep vertelden de geleerden er niet bij, toen ze ons ruim een eeuw geleden 

onsterfelijkheid aanboden.’ 

Hij gromde. ‘Een foutje? Ik geloof nog steeds in opzet.’ 

‘Ach, jij ook altijd met je complottheorieën. Wie zou ons nou bewust 

zoiets aandoen? En met welk doel? Welk belang kan iemand hebben?’ 

‘Hoe moet ik dat weten? Maar kijk dan toch! Jij bent onze redder in 

nood en ze wijzen je gewoon de deur.’ 

Ze staarde voor zich uit. ‘Het is inderdaad vreemd, want we zijn 

letterlijk wandelende tijdbommen.’ 

‘En iemand wil verdomd graag dat het zo blijft.’ 
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Ze keek hem met grote ogen aan. ‘Ik ben bang voor wat er komen gaat.’ 

Hij keek grimmig. ‘We zijn er klaar voor, schat.’ 

Ze schudde haar hoofd. ‘Ik draai juist een nieuwe analyse voor de 

verbeterde versie van mijn uitvinding. En ik heb vanaf nu al je robots 

nodig. Ik durf het bijna niet aan je te vragen, maar je moet iets voor me 

doen. Ik wil ze rechtstreeks besturen, zonder klakgeluiden.’ 

‘Het spijt me, Drianna. Je tijd is op.’ Hij bracht haar naar een 

muurscherm en riep een bericht op. Het was nog maar net binnengekomen. 

‘Ik heb de kinderen al ingelicht via de intercom. Die redden zich wel 

zonder ons. De Robocent heb ik nieuwe instructies gegeven en de 

bewaking van de woning is tijdens onze afwezigheid opgevoerd tot het 

allerhoogste niveau. We moeten over ongeveer een uur weg.’ 

Drianna voelde zich door de vloer zakken. ‘Ik vroeg me al af hoe je zo 

snel van mijn fiasco afwist.’ 

Op het scherm stond een onheilspellend bericht: ‘Oproep tot het 

bijwonen van een executie.’ 
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Het bericht was duidelijk: “Iedere volwassene vormt een potentieel gevaar 

voor de samenleving. Een volwassene die de Aankondiging van de Dood 

ondergaat, verandert in een nietsontziende moordmachine. Een 

onvoorspelbaar en onomkeerbaar proces. 

U heeft het recht zich te verdedigen. U mag een Aangekondigde ten 

allen tijden doden, op welke manier en met welke middelen dan ook. Maak 

echter niet de vergissing een gezond mens uit te schakelen. Dat is moord, 

het zwaarst denkbare misdrijf in onze samenleving. De straf die u als 

moordenaar ten deel valt, is onverbiddelijk. 

U heeft kortgeleden een Aangekondigde gedood, de volwassen leeftijd 

bereikt, of bent getuige geweest van het elimineren van een 

Aangekondigde. Dientengevolge ontvangt u een oproep tot het verplicht 

bijwonen van de executie van een moordenaar. Wij wensen u een 

aangename en vooral leerzame ervaring toe.” 

Drianna en Jzasha werden ontvangen in de observatieruimte naast de 

executieruimte. Drianna keek naar haar man die naast haar liep. Zijn 

voorhoofd glom en zijn handen trilden. Zelf voelde ze zich minstens even 

rot. Een vergissing was snel gemaakt, dat wist ze uit ervaring. Dood een 

Aangekondigde en iedereen is je dankbaar, maar dood een gezond mens en 

je bent een moordenaar. Niet uit je woorden komen, onsamenhangend 

praten, stotteren, vergeetachtigheid, beven en trillen, niet logisch kunnen 

nadenken, het waren stuk voor stuk symptomen van de naderende 

Aankondiging. Voldoende reden dus om op je hoede te zijn als iemand in 
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je omgeving deze symptomen vertoonde. En om er als het even kon als een 

speer vandoor te gaan. Voor de wat nerveuzere types was het helaas vaak 

aanleiding om tot roekeloze acties over te gaan. 

Ze gingen bij het gepantserde raampje staan dat uitzicht bood op de 

executieruimte. De vrouw van bijna dertig die geboeid naar binnen werd 

geleid was zo’n pechvogel. Ze had een voorbarige conclusie getrokken en 

midden op straat een man gedood die vlak naast haar uit zijn Robotax 

stapte. De man stotterde al zijn hele leven. Aan die mogelijkheid had ze 

moeten denken. Helaas schoot ze de man direct aan flarden. De conclusie 

van de analyse die na zijn dood werd uitgevoerd was vernietigend: ze was 

een moordenaar en moest ter dood worden gebracht. 

Drianna had tijdens haar audiëntie geluk gehad. Naast het overduidelijke 

gewelddadige gedrag van de expert en de alarmerende lampjes op haar 

uitvinding, had de analyse van het ministerie onomstotelijk aangetoond dat 

de man midden in de Aankondiging zat. De vergevorderde staat waarin de 

arme man verkeerde verbaasde haar achteraf gezien nogal. Bij 

binnenkomst had hij een heel normale indruk op haar gemaakt. Zo bleek 

eens temeer dat de Aankondiging volledig onvoorspelbaar was. 

De vrouw die het dodelijke schot had gelost verzette zich hevig terwijl 

ze een chemisch goedje in haar arm kreeg ingespoten. Na een gemene trap 

tegen haar achterste sloten ze haar op in de stalen container. De 

executieruimte. De toegang werd vergrendeld en hermetisch dichtgelast. 

Doelloos bleef de vrouw in het midden van de container rondhangen, met 

haar handen nog steeds geboeid. 
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De injectie diende slechts één doel: het oproepen van de Aankondiging. 

Van deze afgrijselijke metamorfose, die normaal gesproken volkomen 

onvoorspelbaar was, waren slechts een paar feiten bekend. Allereerst kon 

het proces door heftige emoties worden opgewekt. Daarom probeerde 

iedereen die angstvallig te vermijden. Daarnaast, hoe ouder je werd, hoe 

groter de kans dat het moment van de Aankondiging aanbrak. Oudere 

mensen waren dus per definitie een risico, maar aangezien iedereen een 

jong lichaam hield tot (bijna) aan zijn dood, had je niets aan die wijsheid. 

Vandaar de jaarringen om de nek, zodat iedereen zijn kansen kon 

inschatten. Hoe meer ringen en des te feller de kleuren, hoe ouder iemand 

was en dus hoe meer reden er was om die persoon te mijden. 

De samenstelling van de vloeistof die de vrouw geïnjecteerd kreeg was 

geheim, maar beïnvloedde op een of andere manier haar lichaamschemie, 

haar emotionele balans, waarmee het een sluimerende functie van de 

cellen deed ontwaken. De vrouw, deze moordenares, was veroordeeld tot 

het ‘in afzondering ondergaan van de Aankondiging’. Dat was een 

onmenselijke marteling. Een zwaardere, ondraaglijkere en onmenselijkere 

straf bestond niet. En toch hadden de beulen iets bedacht om het nóg erger 

te maken. 

Eerst liep ze nog wat doelloos rond door de container, keek een paar 

keer onrustig naar het gepantserde raam, waar vanaf haar kant niets door te 

zien was. Het volgende moment tekenden hevige emoties het gezicht van 

de vrouw en werd ze plotsklaps zo uitgesproken agressief, dat een Klingon 

er jaloers op zou zijn. Een hysterische huilbui volgde, waarna het haar 

moeiteloos lukte om haar handboeien en waarschijnlijk ook de nodige 
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botten tegen een wand te verbrijzelen. Na ongeveer een half uur vertoonde 

de vrouw de eerste tekenen van opkomende waanzin. 

Ze begon te schreeuwen en te krijsen. Het was dwars door de stalen 

wand van de container te horen. Kreten van onmacht, woede en onbegrip. 

Haar cellen muteerden nu in een snel tempo. Haar huid verhardde, de 

nagels groeiden uit tot vlijmscherpe messen, haar vlees veranderde in 

krachtig spierweefsel en de borstkas verhardde zich tot een pantser. Ze 

rukte de laatste flarden kleren van haar lijf. 

Het was zo ver. De Aankondiging was een feit. Het laatste etmaal in het 

leven van deze vrouw was aangebroken. 

Op dat moment werden de holografische projecties opgestart. Op 

willekeurige plaatsen in de container verschenen mensen. Vrolijk lachend. 

Lonkend. Tartend. Huilend. Het monster verstijfde, spande alle spieren en 

dook op volle vaart op een van de projecties af, om voluit tegen de wand te 

knallen. En zo ging het maar door, keer op keer. De Aangekondigde bezat 

in deze staat nog minder intelligentie dan een krokodil en er was geen 

sprake van een leereffect. Uur na uur zou het op spoken blijven jagen en 

na elke mislukte aanval nam de felheid van de driften van het monster toe. 

Het was een onmenselijke marteling. Vooral omdat er tussen 

Aankondiging en dood altijd exact vierentwintig uur zat. 

Eindelijk was de doodsstrijd dan afgelopen. Drianna was helemaal 

kapot. Jzasha zag eruit als een geest. De beulen openden de container met 

een snijapparaat en duwden Drianna als eerste naar binnen, direct gevolgd 

door Jzasha. De dikke stalen wanden leken met zware machines bewerkt te 
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zijn. Overal zaten deuken en butsen en scheuren. De scharnieren van de 

zware deuren waren vermorzeld. Nu begreep ze waarom het stalen 

gevaarte zo grondig was dichtgelast. Ergens in een hoek lag een 

onwezenlijk iets, met de spichtige armen en benen strak tegen het lijf 

opgetrokken. Een klein en zielig hoopje. Na exact een etmaal was deze 

machine des doods in stilte gestorven. 

Zwijgend verlieten ze de container. De plaatsvervangend minister 

wachtte hen op. Hij keek hen aan met een satanische twinkeling in de 

ogen. 

Na het doden van een Aangekondigde was het wettelijk verplicht om de 

executie van een moordenaar bij te wonen. Als waarschuwing. Om 

roekeloos gedrag de kop in te drukken. Drianna wist het. Jzasha wist het 

ook. Elke volwassene was met deze gruwelijke regel bekend. Maar allebei 

beseften ze dat het in hun geval ook een boodschap was. Een niet te 

negeren waarschuwing. 
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De dag na de executie kleedden ze zich pas laat op de morgen aan, stegen 

naar bovenkelders en liepen grinnikend de eetkamer in. Drianna keek haar 

man aan. Zijn ogen glommen en hij zag er goed uit. Net zo goed als toen ze 

elkaar leerden kennen. Over een jaar of tien, dan waren ze pas écht oud, 

ook al zouden ze er dan nog steeds hetzelfde uitzien, net als vijftien jaar 

geleden, of over dertig jaar. 

Lichamelijk gezien stond vanaf het twintigste levensjaar de tijd stil bij 

alle volwassenen. Een leven lang een jong lichaam houden, zonder er 

moeite voor te hoeven doen, het was de normaalste zaak van de wereld. 

Althans, tot het moment waarop de Aankondiging zich aandiende, een 

metamorfose die je in luttele seconden in een afzichtelijk monster 

veranderde. De mutatie van de genen, meer dan honderd jaar geleden voor 

het eerst uitgevoerd, was bedoeld om onsterfelijkheid te bereiken, maar 

hield in de praktijk in dat je heel lang een mooi en jong lichaam hield, 

maar dat je uiteindelijk nog steeds doodging. Als een afzichtelijk monster. 

Je mocht al blij zijn als je de zestig of zeventig haalde. Verre van 

onsterfelijk dus. 

Hij keek haar op zijn speciale manier aan. ‘Dat was lang geleden,’ zei 

hij. 

Ze knikte ‘Veel te lang.’ Verlegen verbrak ze het oogcontact en keek 

naar de vloer. 

‘Van mij mag het snel weer gebeuren. Ik voel mij goed, ik heb er echt 

weer zin in.’ 
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Ze voelde het ook. Het leek in de lucht te hangen. ‘Het is te riskant, dat 

weet je.’ 

‘Riskant is het altijd al geweest.’ 

‘Het is ook zo’n gedoe, dat ontneemt mij meteen de zin. Zoals de 

kinderen inlichten, zodat ze extra goed opletten.’ Ze slaakte een zucht. 

‘Het is gewoon gênant. Het idee dat ze het weten. Bah!’ 

‘Ze weten het niet, schat. Ze weten alleen dat ze op moeten letten.’ 

‘Later zullen ze het snappen. Als de oudste het nu al niet snapt.’ 

Vannacht was het na lange tijd weer eens gebeurd. Ze hadden samen 

geslapen, in één kamer. Een groot risico voor hen allebei, en vooral voor 

de kinderen. Voor de zekerheid hadden ze twee van Drianna’s speciale 

pillen ingenomen. Ze waren experimenteel en de werking was verre van 

gegarandeerd, maar Drianna hoopte met de pillen het ontwaken van de 

Aankondiging te kunnen onderdrukken. Samen met het prototype van de 

verklikker moesten ze de wereld veranderen. 

Het duizelde Drianna. Na het bijwonen van de executie waren ze 

gebroken geweest. Een etmaal aan gemiste slaap, vol met negatieve 

emoties, dat ging je niet in je koude kleren zitten. Toch was het 

onvermijdelijke gebeurd. Het was bizar, zo vlak na de executie, maar hun 

gevoelens waren te sterk geweest. Op aandringen van Drianna had Jzasha 

de boodschap aan de kinderen overgebracht. Daarna hadden ze samen de 

deur van de kinderkamer gebarricadeerd en elk apart nog eens extra 

gecontroleerd. 
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Ze hadden zich in Drianna’s slaapkamer opgesloten en elk een 

personenvernietiger bij de hand gehouden. De nacht die hen te wachten 

stond was er een vol met risico’s. Sex, of lustgevoelens in het algemeen, 

zowel echte als ingebeeld als die in een droom, stonden vooral op latere 

leeftijd vrijwel garant voor het in gang zetten van de Aankondiging. 

Gelukkig was dit keer alles goed gegaan. De Aankondiging had zich bij 

geen van beiden aangediend. Ze hadden geluk gehad – en misschien 

hadden Drianna’s pillen er ook bij geholpen. 

Drianna’s aandacht werd getrokken door een muurscherm. Daar was 

ineens een opvallend rond hoofd met bolle wangen en een sik op 

verschenen, terwijl ze het scherm bij binnenkomst nog helemaal niet had 

aangezet. 
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Die avond zaten ze bovengronds in de eetkamer, toen het zover was. 

Jzasha bladerde door een virtueel boek met informatie en afbeeldingen van 

de allernieuwste robots. Drianna neuriede zacht een liedje en keek met 

dromerige ogen voor zich uit. 

Er klonk een dreun en het huis trilde op zijn grondvesten. Het volgende 

moment klonk een nieuwe versplinterende klap. De gepantserde ramen 

verpulverden en de neus van een Robotax schoof de kamer in. De stank 

van gesmolten kunststoffen en een vleug buitenlucht vulden de ruimte. De 

Robotax klapte open en drie monsterlijke gestalten sprongen eruit 

tevoorschijn. De wezens doken direct op hun doelwit af. 

Drianna was al met het plateau op weg naar de veilige kelders. Jzasha 

dekte haar aftocht. Wijdbeens stond hij tussen haar en de belagers in. Met 

beide handen omklemde hij een dubbelloops personenvernietiger. Hij 

kneep een oog dicht en tuurde langs de loop. Als één man sprongen de drie 

monsters op hem af. Hij vuurde. Een doffe klap en een belager spatte 

uiteen. Jzasha werd door de luchtdruk achterover geblazen. De twee 

overgebleven belagers stortten zich direct bovenop hem. Toen ze met hem 

klaar waren, verbrijzelden ze het veiligheidsveld van de liftschacht en 

lieten zich een voor een in het gat vallen. 

Drianna hoorde de klap. Ze had amper de tijd om zich achter de dubbele 

deuren van haar werkkamer in de derde kelder te verschansen. Het 

muurscherm liet de twee naderende monsters in de gang erachter zien. Nu 

ze wist hoe de zaken ervoor stonden, moest ze het verder alleen zien op te 
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knappen. Tijd om daar lang bij stil te staan was er niet. Een 

Aangekondigde liet zijn blik langs de deurpost gaan. Zijn ogen bleven op 

een punt naast de toegang hangen. In een snelle beweging haalde hij uit 

met zijn vuist. Even dacht ze een schok door de muur te zien gaan, maar 

dat was vast haar verbeelding. De dubbele kelderdeuren die openzwaaiden 

waren echter geen hersenspinsel. Met opmerkelijke kalmte betraden de 

twee Aangekondigden haar kelder. 

Het klopte niet. Het klopte van geen kanten. Aangekondigden werkten 

niet samen. Nooit. Dat konden ze simpelweg niet. Het waren monsters, 

bloeddorstige reptielen zonder intelligentie. Ze waren niet in staat om 

samen te werken, laat staan een aanval als dit te coördineren. En toch 

gebeurde het. Het waren domme monsters. En toch had een 

Aangekondigde zojuist doelbewust het controlepaneel naast de deur 

verbrijzeld. 

Haar blik viel op de arm van een van haar belagers. Het hing slap tegen 

het lichaam. De hand was verdwenen en stukken bot, de restanten van de 

onderarm, staken alle kanten uit. Finaal aan flarden geslagen tegen het 

controlepaneel van de deur. Drianna zat diep in de problemen. 

Ze richtte haar nieuwste prototype en stelde een zo breed mogelijke 

straal in. Het zou haar dertig procent van haar voorraad dodelijke kogeltjes 

kosten, maar ze mocht geen risico nemen. Vol vertrouwen drukte ze af. 

Het was alsof ze een trap tegen haar hand kreeg. Het wapen viel op de 

grond en een zwerm minuscule balletjes stuiterde wild over de grond. 

Perplex staarde ze naar haar vijanden. Waarom werkte haar wapen niet? 

Het was onmogelijk. Er moest iets anders aan de hand zijn. De 
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Aangekondigden moesten over een geheime verdediging beschikken. Een 

veld, een stoorzender, iets anders. Maar hoe kwamen ze daar dan aan? Ze 

had geen tijd om erover na te denken. Want de twee zetten onmiddellijk de 

aanval in. 

Ze rende dieper de kelder in, griste in haar vlucht een voorwerp mee dat 

naast het gedemonteerde prototype op de werkbank lag. Ze wist dat ze niet 

snel genoeg kon ontkomen en draaide zich al rennende razendsnel om. Een 

monster klapte tegen haar aan. Armen die aanvoelden als de poten van een 

kreeft en handen als scharen grepen haar beet. Ze kromp ineen van de pijn 

en spoot in een reflex de tube geleidende superlijm leeg over het gezicht 

van het monster dat nu angstaanjagend dichtbij was. De Aangekondigde 

knipperde in een reflex met zijn ogen. 

Of knipperen? De ogen bleven meteen gesloten. De lijm vloeide 

razendsnel uit en werkte meteen. Hij trok met zijn lippen, zonder ze nog 

van elkaar te krijgen. Panisch greep het beest naar zijn gezicht. Onbedoeld 

takelden de scharen het onherstelbaar toe. Knipten de neus door met een 

gemak alsof het nooit had vastgezeten. Een weggeknipte wang toonde een 

mondholte vol vlijmscherpe tanden. Kwijl vermengd met bloed gutste naar 

buiten. 

Drianna was ondertussen enkele passen achteruit gestapt, maar kon haar 

ogen niet van het onmenselijke ding losmaken. Het takelde zichzelf steeds 

wanhopiger toe. Een klauw zat inmiddels vastgeplakt tegen zijn hals. De 

tweede klauw schoot er doelgericht op af. Drianna wist wat er ging komen 

en wendde haar gezicht snel naar de grond. Dat laatste was dom. Het 
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afgeknipte hoofd kwam precies daar voorbijrollen. Een straal bloed spoot 

er achteraan. 

Haar maag kwam in opstand. Ze kokhalsde en vervolgde struikelend 

haar weg, stapte over de mismaakte kop, voelde haar eigen hoofd tollen en 

probeerde haar evenwicht te hervinden, terwijl ze met een arm steun zocht 

tegen een werkbank. Een nieuwe golf zuur welde op, verbrandde haar 

slokdarm. Ze spuugde het meeste uit en slikte een restje zuur door. 

Ze keek op en staarde in het gezicht van de laatst overgebleven 

Aangekondigde die haar geruisloos vanaf de andere kant was genaderd. 

Stom. Ze had zich laten afleiden en had niet goed opgelet. Een dodelijke 

fout. Vaag dacht ze hem ergens van te kennen. 

Een beweging. Snel en dodelijk. Ze kon niets anders doen dan toekijken. 

Een klauw die als een zeis door de lucht flitste. Drianna had niet eens tijd 

om achteruit te springen, het was al te laat. Met een schok drong er iets tot 

haar door. Ze wist wie het was die voor haar stond. Het was de 

plaatsvervangend minister, veranderd in een monster. 

De klauw doorkliefde haar lichaam. Ze voelde niets. Het licht ging 

gewoon uit. Zomaar ineens. Terwijl haar onderlichaam nog even in wankel 

evenwicht rechtop bleef staan, kantelde haar bovenlijf en viel zijdelings 

weg. De laatst overgebleven Aangekondigde strekte zijn lichaam en liet 

een onheilspellend gehuil horen, die door het verder lege huis echode. 

Daarna sloeg het de hand aan zichzelf. 
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8 

Een andere locatie, aan de andere kant van de stad. Toen de laatste kreet 

wegstierf, bleef het angstaanjagend stil. Het muurscherm was zwart, op 

een enkel puntje na dat nog heel even grijs oplichtte. Niemand van de 

aanwezigen sprak een woord. 

Maskar, de man met een bolle hoofd, plukte bedachtzaam aan zijn sikje 

en zuchtte diep. ‘Het is voorbij.’ Hij draaide zich langzaam om en keek 

naar een ander muurscherm waarop drie kinderen te zien waren die zich 

prima vermaakten met een mengelmoes van tikkertje, verstoppertje en 

voetbal. Maskar glimlachte. ‘Of moet ik zeggen: laten we beginnen!’ 

Hij keek de aanwezigen een voor een aan. Het was een kleine groep 

voornamelijk jonge mensen. Ze droegen een uniform van Free Life. Een 

mysterieuze, ondergrondse verzetsbeweging. Ze waren allemaal jong, op 

twee mensen na. Dat waren een man en een vrouw, die zwijgend en met 

lijkbleke gezichten naar het donkere muurscherm staarden. Ze zaten dicht 

tegen elkaar aan en hielden elkaars hand vast. Ze huilden ongegeneerd, 

beefden en rilden over hun hele lichaam. 

De signalen waren overduidelijk geweest. De doorgeslagen adviseur op 

het ministerie. De plotselinge lustgevoelens die ene avond, het waren 

duidelijke symptomen van het verboden wapen Lente-aroma. Er was geen 

twijfel mogelijk. Het ministerie van veiligheid was niet geïnteresseerd in 

Drianna’s uitvinding. Sterker nog, Drianna en Jzasha moesten worden 

opgeruimd. Het was duidelijk dat een nieuwe aanslag niet lang op zich zou 

laten wachten. 
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Maskar liep naar het tweetal toe en legde bij elk een hand op de 

schouder. ‘Het waren gevoelloze robots. Ze hebben echt niet geleden. Zij 

zijn vervangbaar en jullie zijn dat niet. We hebben jullie harder nodig dan 

ooit.’ 

Jzasha huiverde en keek hem met een lege blik aan. ‘Zo eenvoudig ligt 

het voor mij niet.’ 

‘Het is vreselijk om door hun ogen mee te maken hoe je als een beest 

wordt afgeslacht,’ zei Drianna op zachte toon. Ze wiegde lichtjes heen en 

weer. 

‘Want zo hebben wíj het ervaren. Jullie keken alleen maar naar dat 

daar.’ Jzasha wees naar het zwarte muurscherm, ‘Een koud en kil scherm. 

Wij hebben het écht meegemaakt.’ Hij tilde een bundel snoeren met 

zuignapjes aan de uiteinden op. ‘Wij hebben ze vanaf deze plek bestuurd. 

Niet alleen door hun ogen meegekeken, maar de inval en de slachtpartij 

ervaren alsof we er echt bij waren en het ons overkwam.’ 

Drianna keek Maskar emotieloos aan. ‘Zij, dat waren wij. De regering 

wilde ons uitschakelen. Welk geheim beschermen ze? Wat rechtvaardigt 

dit alles?’ 

Na een lange en pijnlijke stilte nam Maskar het woord. ‘Laten we voor 

nu hopen dat de regering denkt dat ze erin geslaagd zijn om jullie uit de 

weg te ruimen. Voor dat wat ze geheimhouden gaat niets te ver, geloof mij 

maar.’ Hij wees naar het muurscherm, dat weer tot leven kwamen. ‘Het 

was even zoeken naar de informatie, want er is behoorlijk veel moeite 
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gedaan om alle bewijzen te wissen, maar hier en daar zijn nog wat 

interessante fragmenten overgebleven.’ 

Een vreemde serie beelden trok op het muurscherm voorbij. Het waren 

oude journaalbeelden. De landing van de eerste mens op Mars. De 

ontginning van de maan. Kortstondig contact met een buitenaards 

nomadenras. Gebeurtenissen van honderd jaar en ouder. 

‘Hé,’ zei Drianna. ‘Dat is raar.’ 

‘Zie je iets?’ vroeg Maskar gespeeld neutraal. 

‘Wat is het?’ Jzasha keek ingespannen naar de beelden en vroeg zich af 

wat hij gemist had. 

‘Daar!’ Drianna wees. Haar gezichtsspieren waren tot het uiterste 

gespannen. 

Maskar liet het beeld stilstaan en zoomde in op een detail. 

‘Krijg nou wat,’ riep Jzasha. 

In beeld was een man te zien met een zilvergrijze baard. 

Maskar zei: ‘Kennen jullie hem? Dat lijkt me sterk, de man moet al 

minstens een halve eeuw dood zijn.’ 

Stilte. 

Maskar hield zijn hoofd een tikje schuin. ‘Of niet?’ 

Ze sloeg zich voor het hoofd. ‘Het is allemaal zo simpel!’ 

‘Ehh... wat?’ vroeg Jzasha aarzelend. ‘Helder denken gaat me 

momenteel niet zo goed af.’ 
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‘De jaarringen! De Aankondiging! Mijn experimentele wapen. De 

bevrijding van de mensheid.’ 

Nu knikte Jzasha enthousiast en hij keek Drianna opgetogen aan. 

‘Vrijheid. Maar niet voor iedereen!’ 

‘Mag ik vragen wat jullie ontdekt hebben?’ De leider van Free Life keek 

hen geamuseerd aan. 

Drianna wees. ‘Die man daar, dat is de minister van veiligheid. Achter 

hem, half verborgen in de schaduw, staat de plaatsvervangend minister.’ 

Maskar keek geamuseerd. ‘Welnee. Hoe kunnen ze nou op historisch 

materiaal staan.’ 

Jzasha viel haar bij ‘De fout in onze genen waardoor we wel jong blijven 

maar niet onsterfelijk worden. Het is geen fout. Mijn complottheorie is 

juist.’ Hij wees naar het scherm. ‘Want zij sterven niet. Ze leven zonder de 

Aankondiging te ondergaan. Heb ik gelijk, of niet?’ 

Maskar knikte. ‘Ze leven al zó lang, dat ze denken dat niets ze nog kan 

tegenhouden. Ze zijn arrogant geworden en dragen zelfs geen jaarringen 

meer. Niets bedreigt ze, hun leven speelt zich af binnen de beschermde 

muren van het ministerie. Ze hebben en houden de macht doordat niemand 

ooit oud genoeg wordt om een serieuze bedreiging te vormen. En: ze 

hebben hun eigen manieren om selectief mensen uit te schakelen.’ 

Drianna rilde. ‘Door er een Aangekondigde op af te sturen.’ 

Maskar knikte. ‘Of door ze zelf de Aankondiging te laten ondergaan, via 

geheime wapens zoals Lente-aroma.’ Drianna en Jzasha keken elkaar 

veelbetekenend aan. 
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‘Een ding snap ik niet,’ zei Jzasha. ‘De plaatsvervangend minister was 

bij de aanval op ons huis betrokken. Waarom wilden ze hem kwijt?’ 

‘Ik weet er het fijne niet van.’ De ogen van Maskar glansden in het licht 

van de muurschermen. ‘Maar het betekent wel dat we ze aan het wankelen 

hebben gebracht. Het imperium begint scheuren te vertonen. Snap je nu 

waarom we zo in jou geïnteresseerd zijn, Drianna?’ 

Ze keek hem schuin aan, maar zei niets. Afwisselend boog en strekte ze 

haar vingers. 

‘De mensheid heeft je nodig. Jouw pillen die de Aankondiging kunnen 

onderdrukken. En je verklikker, die op tijd alarm slaat als iemand toch de 

Aankondiging ondergaat. Dezelfde verklikker die projectielen afvuurt 

waarmee het monster snel, veilig en gemakkelijk kan worden 

uitgeschakeld. Blijf bij ons. Maak hier je uitvindingen af Drianna.’ 

Drianna leek wat afwezig. Ze had een dromerige blik in haar ogen. 

Aarzelend stak ze een hand in haar gewaad en haalde de volgende 

generatie van haar verklikker tevoorschijn. 

Maskar wendde zich tot Jzasha. ‘En laten we jouw kennis van 

robottechnologie niet vergeten. Die is ongeëvenaard. Free Life stelt zijn 

laboratorium graag aan jou beschikbaar. Kortom, we zijn blij jullie in ons 

midden te hebben. Laten we samenwerken. Laat ons de mensheid 

verlossen van de Aankondiging – en van de machthebbers die ons ermee 

hebben opgescheept!’ 

Alle aanwezigen juichten en applaudisseerden. Behalve Drianna en 

Jzasha. Met toenemende verbazing keek Maskar hen afwisselend aan, 
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terwijl het applaus en gejuich langzaam wegstierf. Wat gek, ze leken hem 

niet eens op te merken, ze staarden allebei gebiologeerd naar hetzelfde 

punt. Maskar kon niet goed zien wat het was en hurkte bij hen neer. Alle 

drie keken ze vervolgens als in trance naar de verklikker in Drianna’s 

handen. Wat hij zag deed zijn hart verkrampen. 

Er knipperde een verklikkerlampje. Nerveus. Alarmerend. Geschokt 

rukte Maskar zijn blik los van de verklikker en liet zijn ogen langs de 

aanwezigen flitsen. Iemand stond op het punt om de Aankondiging te 

ondergaan. Maar wie?! Wie van zijn groep was het? Die persoon moest 

direct geïsoleerd worden, want anders kwam er een slachtpartij en was er 

geen verzetsbeweging meer over. Of was hij het misschien zelf? Hij, de 

leider van Free Life, kon de ondergang van zijn eigen geheime groepering 

in gang zetten. Of zou het... 

Op het moment dat Maskar het begreep, was het al te laat. De 

Aankondiging werd vaak door heftige emoties in werking gesteld. En 

welke twee personen waren zojuist ondraaglijk emotioneel belast? Zo erg 

dat ze er nog steeds van zaten te trillen en weinig spraakzaam waren? 

Drianna en Jzasha! 

Maar ze hadden hem verzekerd dat ze een extra zware dosis van haar 

nieuwe pillen hadden ingenomen. Die pillen waren alleen wel 

experimenteel, flitste door hem heen. Er was geen enkele garantie dat ze 

ook echt werkten. Hij wilde overeind springen en er als de bliksem 

vandoor gaan, al vluchtende zijn groep waarschuwen, zodat in ieder geval 

een deel gespaard kon blijven, maar zijn verkrampte spieren werkten niet 
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mee. O mijn God, dacht Maskar, wie van de twee is het. Wie van de twee, 

of misschien zijn ze het wel allebei! 
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Karl schrok wakker van de wekker, gaf er een dreun op en keek verwilderd 

om zich heen. Het duurde even voordat tot hem doordrong waar hij was, 

maar toen schoot hem te binnen wat hem de laatste tijd allemaal was 

overkomen. 

Nou ja, de laatste tijd, dat was relatief. Karl kon een glimlach niet 

onderdrukken. Energiek sprong hij uit bed en handelde gedachteloos zijn 

ochtendritueel af. Nog geen half uur later slofte hij op zijn pantoffels door 

de woonkamer en ging breeduit op de bank zitten. Hij pakte de 

afstandsbediening erbij, opende er de gordijnen mee, liet een rustig 

muziekje aanzwellen en deed toen het allerbelangrijkste: hij activeerde het 

koffieapparaat. 

Een blik uit het raam leerde hem dat het buiten heerlijk weer was. De 

zon scheen op het vers gemaaide gazon, bomen wuifden in een zacht 

briesje en er hipten een paar eekhoorntjes behendig het bos achter zijn huis 

in en uit. Hij drukte op een knopje en liet het raam opengaan. Onmiddellijk 

klonk het getjilp van vogels en het ruizen van de wind. Karl kon een gaap 

niet onderdrukken. Hij had het prima naar zijn zin hier. Hoewel hij best 

wel besefte dat hij dit luie leventje niet lang kon volhouden. Op een 

gegeven moment moest hij de handen uit de mouwen steken. Wilde hij iets 

voor deze maatschappij terugdoen, in plaats van alleen maar te profiteren 

van de gulheid van anderen. 
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Hij schrok van een luide zoemer. De televisie floepte aan en een 

vriendelijk gezicht verscheen in beeld. ‘Karl, hoe is het kerel,’ vroeg zijn 

weldoener opgewekt. 

‘Prima, John. Ik moet zeggen dat jullie een meer dan hartelijk ontvangst 

verzorgd hebben en ik stel het enorm op prijs dat jullie mij de tijd gunnen 

om te acclimatiseren.’ 

‘Graag gedaan, Karl, we hebben het graag voor je over. Vergeet niet dat 

je heel wat hebt doorstaan in je poging ons te bereiken. Niet iedereen was 

bereid die risico’s te nemen en van degenen die het aandurfden, ben je een 

van de weinigen die het hebben gehaald. Jouw inspanning vraagt om een 

gul ontvangst.’ 

Karl wist zich geen raad met zoveel mooie woorden. ‘Ach,’ mompelde 

hij verlegen. ‘Het was geen moeite.’ 

‘Dit keer moet ik ook iets zakelijks met je bespreken,’ vervolgde John. 

‘Er zijn een aantal mensen die jou graag willen ontmoeten. Heb je daar zin 

in? Kun je dat al aan? Het is maar een klein groepje hoor,’ 

verontschuldigde John zich snel. ‘Misschien kun je ze kort uitleggen hoe 

de procedure in zijn werk ging, een paar interessante weetjes over het 

dagelijkse leven vertellen en toelichten hoe je alles wat je momenteel 

overkomt ervaart.’ 

‘Geen enkel probleem. Het lijkt mij juist leuk en iets anders heb ik hier 

toch al niet te doen. Geef me even de tijd om me voor te bereiden.’ 

‘Vijf minuten?’ vroeg John voorzichtig. ‘Maak er niet te veel werk van 

hoor.’ Hij gebaarde wild in het rond met zijn armen. ‘Ga niet van alles en 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 135 van 203 

nog wat zitten voorbereiden. Het zijn maar drie gasten en je hoeft het niet 

langer dan tien minuten te maken.’ 

‘Dat is dan wel een bliksembezoek,’ mompelde Karl verrast. 

‘Ik stuur ze over enkele minuten bij je langs. Enne, nog bedankt hè.’ 

Het scherm werd donker. 

Karl stond op en maakte een rondje door het huis om zich ervan te 

verzekeren dat alles er netjes uitzag. Gelukkig woonde hij hier nog maar 

net en had hij nog niet de kans gehad om er zijn gangbare puinhoop van te 

maken. De deurbel ging. Nu al? Karl liep naar de voordeur, keek in het 

voorbijgaan in de spiegel of zijn haar een beetje redelijk zat en opende de 

deur. Niet drie maar vier gasten keken hem verwachtingsvol aan. Ze waren 

opvallend gekleed. Alle vier op hun eigen manier. Want iedereen wilde 

tegenwoordig niets liever dan zijn of haar eigen identiteit benadrukken. 

‘Kom toch binnen,’ zei Karl, terwijl hij een uitnodigend gebaar maakte 

en opzij stapte. Zonder treuzelen liepen ze langs hem heen, ondertussen 

nieuwsgierig rondkijkend. De verbazing viel van hun gezichten te lezen. 

Voor Karl was dit allemaal bekend en vertrouwd. Voor zijn gasten moest 

het uitermate vreemd zijn. Hij voelde zich hier thuis, zijn gasten stonden 

een beetje onwennig met hun voeten te schuifelen. 

‘Nou, hier ben ik dan,’ zei hij in een poging het ijs te breken. ‘Jullie 

staan oog in oog met een dinosaurus.’ Eigenlijk moest hij zich onwennig 

gedragen, aangezien er vier opvallend uitgedoste vreemdelingen voor zijn 

neus stonden. Een vreemd en bont gezelschap dat bestond uit drie vrouwen 

en een man. Althans, zo leek het. Ze hadden alle vier ongeveer dezelfde 
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lengte, zo’n één meter zeventig. De linker van de vier trok de stoute 

schoenen aan en liep nieuwsgierig de woonkamer in, waarbij hij 

behoedzaam om de aanwezige objecten heen liep. ‘Raak het gerust aan 

hoor en pak op wat je wilt bekijken. Alles is verzekerd,’ riep Karl hem 

achterna. 

De man leek te verstijven, draaide zich abrupt om en staarde hem met 

wijd opengesperde ogen aan. 

‘Het is allemaal niet van mij,’ voegde Karl daar timide aan toe. ‘Alles is 

van mijn gastheer. Ik bedoel, het is nagemaakt, dus je hoeft niet bang te 

zijn dat je per ongeluk een artefact beschadigt.’ 

De man maakte een lichte buiging. Hij had een felblauwe cape aan die 

bijna tot aan de grond reikte. De punten van zijn schoenen staken er een 

stukje onder vandaan. Een felrode en een gele. Tijdens het lopen had Karl 

gezien dat hij ook twee verschillende sokken aanhad. Karl kon er wel om 

lachen. Ook nu nog had de mode zo zijn eigen regels en eigenaardigheden. 

Als hoed had de man een soort boek op zijn hoofd liggen, dat ergens 

halverwege was opengeslagen. Hoe het ding op zijn hoofd bleef liggen, 

was Karl een raadsel. 

‘Koffiemachinerie?’ vroeg de man, die inmiddels naar een klein wit 

apparaat was gelopen waarop een rood lampje brandde. 

Karl was helemaal vergeten dat hij koffie aan het zetten was. Het 

onverwachte beeldbericht van John had hem volledig van de wijs gebracht. 

‘Koffieapparaat,’ corrigeerde hij. ‘Hebben jullie die tegenwoordig niet 

meer?’ 
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De man keek hem glazig aan. 

Een vrouwelijke gast liep naar de man bij het koffieapparaat, onderwijl 

met haar vingers op een klein plat voorwerp trommelend. Het leek op 

zakcomputer, maar dan platter en kleiner dan hij uit zijn eigen tijd kende. 

Vast een of ander naslagwerk of een notitieboekje, vermoedde Karl. ‘Leuk 

dingetje,’ zei hij, meer tegen zichzelf dan tegen de vrouw. 

Ook zij zag er behoorlijk merkwaardig uit. Toen ze daarnet naar binnen 

liep, dacht Karl heel even dat ze volledig naakt was. Pas toen hij zijn 

schaamte had overwonnen en wat beter keek, bleek dat ze wel degelijk 

kleren aanhad. Nauwsluitende kleren, waarop een vrouwenlichaam was 

afgebeeld. Het was niet van echt te onderscheiden. Zo kon je dus in je 

nakie rondlopen, terwijl je toch aangekleed was. Verbaasd vroeg hij zich 

af of het natuurgetrouw haar eigen lichaam weergaf, of dat van iemand 

anders. 

Karl schrok op uit zijn gepeins. ‘Er is mij verteld dat jullie tijd beperkt is 

en daarom zal ik in het kort vertellen waar ik vandaan kom.’ Hij schraapte 

zijn keel. De overige twee gasten kwamen er ook bij staan. ‘Ik kom uit het 

jaar 1999. Vlak voor het nieuwe millennium aanbrak, heb ik de knoop 

doorgehakt en vandaar dat ik nu voor jullie sta, in het jaar 2349 als ik mij 

niet vergis. Zo te zien heeft de mensheid de millenniumbug dus toch 

overleefd. Misschien kunnen jullie me er straks meer over vertellen. Wat 

ging er fout, welke rampen zijn er gebeurd, hoe is de mensheid er 

uiteindelijk weer bovenop gekomen, enzovoort. Het moet een enorme 

chaos zijn geweest, lijkt mij.’ 
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De twee gasten bij het koffieapparaat keken verveeld om zich heen. Eén 

van hen liep naar de televisie, bekeek het apparaat van alle kanten en 

haalde de schouders op. Vragend keek hij naar de vrouw met de platte 

handcomputer. 

Karl richtte zich daarom maar op de andere twee gasten. Die leken 

tenminste geïnteresseerd in wat hij te vertellen had. ‘Hoewel het in mijn 

tijd nog niet op grote schaal werd toegepast, ben ik ingevroren. Ik was 

kerngezond, had geen ziekte waar op dat moment geen behandeling voor 

bestond, maar ik voelde mij gewoon niet thuis in de tijd waarin ik leefde. 

Ik wist dat ik in een verre toekomst beter tot mijn recht zou komen. En hier 

sta ik dan!’ Karl spreidde zijn armen, alsof hij zich aan een groot publiek 

voorstelde. 

‘Gi be-nie vanweeg dusendwisselings-ankst to-di beslis gekoom?’ De 

vraag werd gesteld door een vrouw in een prachtig zwart kostuum. Het 

leek verdacht veel op het pak van een vertegenwoordiger uit Karl’s eigen 

tijd, maar dan achterstevoren gedragen. De stropdas, die nogal veel op de 

tong van een slang leek, droeg ze echter weer aan de voorkant, dus op de 

rug van de colbert. 

‘Wat zeg je?’ vroeg Karl verbaasd. 

De vrouw streek even langs haar hals. ‘Sorry. Ik vroeg of je vanwege de 

eeuwovergang bent gevlucht. Het nieuwe Millennium. Ik vroeg mij af of je 

bang was.’ 

Karl werd een beetje rood en voelde zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd 

ontstaan. Beschaamd keek hij naar de grond. ‘Gevlucht voor iets wat 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 139 van 203 

blijkbaar uiteindelijk toch is goed gekomen,’ zei hij zacht. Hij kuchte en 

keek de twee aan. ‘Wat jullie hier zien, is een woonkamer zoals die er in 

mijn tijd uitzag. Eventueel kan ik de rest van het huis ook laten zien. Het is 

niet groot, dat zeg ik er maar alvast bij.’ 

Er werd driftig met hoofden geschud. 

‘Oké, ook goed. Dan zal ik in het kort nog wat over mijzelf vertellen. Ik 

voel mij uitstekend en heb volgens mij geen nadelige gevolgen aan mijn 

winterslaap overgehouden. Ik begrijp van John, mijn gastheer, dat het een 

wonder is dat ik nog leef en er ongeschonden ben uitgekomen. Veel van 

mijn tijdgenoten hebben het er minder goed vanaf gebracht. Deze ruimte is 

speciaal voor mij ingericht, als overgangsfase, tot ik gewend ben, klaar ben 

om mij als gelijke onder jullie te begeven.’ Hij wreef in zijn handen. ‘Ik 

kan bijna niet wachten tot ik een eigen huis krijg en mijn gewone leven 

weer kan oppakken.’ 

De gasten wisselden schichtige blikken uit. 

Karl maakte een afwerend gebaar. ‘Ik weet wat jullie willen zeggen: 

Doe rustig aan Karl. Geef je lichaam even de kans om te herstellen. Wacht 

tot je het emotioneel aankunt.’ Hij gooide zijn gulste glimlach in de strijd. 

‘Het gaat echt prima met mij. Het duurt heus niet lang meer voor ik zover 

ben. Neem dat maar van mij aan.’ 

Heel even dacht Karl een blik van medelijden te zien bij een van zijn 

gasten. Hij stond er niet te lang bij stil. Het was slechts een gedachte die in 

een flits bij hem opkwam en meteen weer weg was. Hij werd te veel 

afgeleid door de kledij van zijn vierde en laatste gast. Een vrouw. Hoewel? 
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Hij had het sterke vermoeden dat het een man was, hoewel hij niet wist 

waarom hij dat dacht. Ze of hij had een enorme bos donkerbruin haar, die 

achter haar of zijn hoofd bij elkaar werd gehouden doordat het in een 

paarse koker was gestopt. De koker reikte bijna tot aan haar billen. Onder 

aan de buis kwam een plukje haar nog net uitdagend uit de koker 

tevoorschijn. Verder was haar kleding redelijk saai en kleurloos. Het leek 

nog het meest op een ochtendjas die wild om haar heen wapperde zodra ze 

door de kamer liep. 

Alsof er een geheim signaal werd gegeven, draaiden de gasten zich 

collectief naar hem toe. ‘Het is tijd om te gaan,’ zeiden ze in koor. 

‘Bedankt voor de ontvangst en de boeiende toelichting.’ 

Ze liepen in colonne naar de voordeur, keken ondertussen nog wat rond 

en spraken met elkaar in een voor Karl onverstaanbaar gebrabbel. 

Gedrieën verlieten ze het huis. De deur viel in het slot. 

Uitgeput liet Karl zich op de bank ploffen. Wat een raar stel gasten, 

bedacht hij zich verbaasd. Diep in gedachten keek hij naar de eekhoorntjes 

in de tuin, die druk in de weer waren om nootjes op te scharrelen. 
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‘Waar zit dan een fout?’ snauwde John geïrriteerd. 

‘Nou, hier bijvoorbeeld.’ De hoofdtechnicus wees naar een punt in de 

holografische projectie. ‘Hier is hij ineens vergeten dat hij koffie heeft 

gezet.’ 

‘Nou en?’ John kon zijn woede bijna niet in bedwang houden. ‘Vergeet 

jij nooit iets, Theo?’ 

‘Het is geen gewone vergeetachtigheid,’ zei Theo kalm. ‘Kijk hier maar 

eens naar.’ De hoofdtechnicus gebaarde met zijn hand. In de projectie was 

te zien hoe Karl zijn gasten binnenliet. 

John keek Theo wanhopig aan. ‘Ik zie niets vreemds. Waar moet ik op 

letten?’ 

‘Op het eerste oog lijkt alles goed te gaan, maar er zitten verborgen 

fouten in. Hier zegt hij bijvoorbeeld: “leuk dingetje” tegen een bezoeker.’ 

Theo’s arm maakte een zwierige beweging door de lucht. ‘Ik zal je zijn 

interne dialoog even laten horen, dus wat hij op dat moment denkt.’ 

John hoorde Karl’s stem ineens heel duidelijk zeggen: “...ze heeft een 

soort handcomputer in haar handen, een heel plat dingetje...” Hij keek 

Theo verbouwereerd aan. 

‘Zie jij iets in haar handen?’ 

John schudde zijn hoofd. Hij kreeg het benauwd. ‘Er is mij verteld dat 

zijn geest volledig intact en onbeschadigd was. Zijn lichaam was niet meer 

te redden, maar zijn hersenen waren nog prima in orde. Het is dat we hem 
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niet in onze maatschappij kunnen opnemen, want wat moeten we nou met 

iemand die denkt zoals mensen dat drie eeuwen geleden deden, anders 

hadden we hem met gemak in een nieuw lichaam kunnen hijsen. De enige 

zinnige mogelijkheid die overbleef, was het koppelen van zijn hersenen 

aan het hoofdsysteem van het museum. Telkens als we zijn geest activeren, 

denkt hij dat hij nog maar net is ontwaakt en dat alles prima is verlopen.’ 

‘Precies!’ beaamde Theo. ‘Iemand die aan het dagelijkse leven van 1999 

is gewend, past niet in onze moderne maatschappij. Wat hebben we aan zo 

iemand? Wat kan hij voor ons betekenen? Helemaal niets. Nog sterker, zo 

iemand is ons alleen maar tot last.’ 

‘Hij bezorgt ons nu ook veel last,’ zei John zuur. ‘Het museum heeft 

hem voor enorm veel geld aangeschaft en zelfs een compleet virtueel huis 

voor hem opgezet in het hoofdsysteem. Hij denkt dat hij zich nu in onze 

wereld bevindt en hartelijk is ontvangen. Een mooiere kans om het leven 

uit die tijd tentoon te stellen bestaat er gewoonweg niet. Waar anders heb 

je de kans om je in de wereld van drie eeuwen geleden te verplaatsen en 

kennis te maken met een écht mens uit die tijd? Geen computeranimatie, 

maar een authentieke menselijke geest. Iemand die voor zijn gevoel via 

een diepe vriesslaap in een oogwenk drie eeuwen heeft overbrugd.’ 

‘Dan moet hij het wel doen,’ zei Theo zuur. 

‘Zo op het eerste oog lijkt hij best goed te werken,’ antwoordde John. 

‘Misschien valt het allemaal wel mee.’ 
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Nu raakte Theo geïrriteerd. ‘Heb je dit stukje dan niet gezien? Hier, 

waar hij afscheid neemt van de bezoekers. Volgens zijn interne stem denkt 

hij DRIE gasten uit te zwaaien. Niet vier, maar drie.’ 

John zat met de handen in het haar. ‘Nee hè. Het probleem lijkt met de 

minuut erger te worden. Straks valt hij nog helemaal uit elkaar. Het 

museum kan er zelfs aan failliet gaan, gezien de enorme investering die in 

hem is gedaan,’ riep hij wanhopig. 

‘Ik heb denk ik wel een noodoplossing. Zolang we het deelsysteem elke 

vijftien minuten resetten lijkt het allemaal nog wel mee te vallen.’ 

John knikte bedachtzaam. ‘Elk kwartier worden er nieuwe bezoekers in 

zijn virtuele wereld toegelaten, dus dat zou perfect passen. Treden de 

fouten dan niet op?’ 

Theo schudde zijn hoofd. ‘Nauwelijks. Maar niet langer dan vijftien 

minuten per sessie. Vijf minuten vanaf zijn zogenaamde ontwaken tot het 

aanbellen door de bezoekers, daarna maximaal tien minuten om de gasten 

te woord te staan.’ 

‘Laten we het dan een tijdje proberen. Ik vind het prima, maar pas wel 

op,’ zei John streng. ‘Hij mag er zelf niets van merken, Theo.’ 

‘Uiteraard niet. Aan het begin van elke cyclus van vijftien minuten 

activeert het hoofdsysteem een bundel voorgeprogrammeerde 

herinneringen. Zijn zogenaamde warme ontvangst in onze tijd hebben we 

al eerder in het systeem ingevoerd. Zodra hij in de woonkamer op de bank 

gaat zitten, volgt jouw standaardbegroeting. Die hebben we nu ook in het 

systeem opgeslagen. Van voorgaande cycli herinnert hij zich helemaal 
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niets. Hij kan dus nooit doorhebben dat het niet echt is wat er gebeurt. En 

wat de bezoekers betreft, niemand merkt dat er iets niet klopt. Iedereen is 

zo onder de indruk van de vreemde leefomgeving uit 1999, dat ze er met 

open ogen intuinen. Het lijkt of Karl echt in het museum leeft.’ 

John leek nog niet helemaal overtuigd. ‘Laten we het hopen, Theo. Nu je 

toch bezig bent, haal dan gelijk dat irritante stukje over het millennium 

eruit, geen bezoeker die daarin geïnteresseerd is. Maak het wat vlotter en 

laat hem wat spannende dingen vertellen. Verzin het desnoods.’ 

‘Geen probleem,’ antwoordde Theo afwezig, hij was al aan de slag 

gegaan. 

John pakte zijn arm vast en keek hem onzeker aan. ‘Kun je zijn geest 

niet ergens in opslaan voordat hij het begeeft?’ vroeg hij aarzelend. ‘Alles 

uit zijn hersenen overpompen naar zo’n bio-chip in het hoofdsysteem? Is 

dat nog een ideetje? Het is misschien de investering waard.’ 
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Karl schrok wakker van de wekker, gaf er een dreun op en keek verwilderd 

om zich heen. Het duurde even voordat tot hem doordrong waar hij was, 

maar toen schoot hem te binnen wat hem de laatste tijd allemaal was 

overkomen. 

Nou ja, de laatste tijd, dat was relatief. Karl kon een glimlach niet 

onderdrukken. Energiek sprong hij uit bed en handelde gedachteloos zijn 

ochtendritueel af. Nog geen half uur later slofte hij op zijn pantoffels door 

de woonkamer en ging breeduit op de bank zitten. 
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Het was een druilerige dag. De weermensen van het lokale televisiestation 

hadden stralend weer voorspeld, maar daar kwam weinig van terecht. Ik 

staarde uit het raam van mijn kantoor, op de vierde etage van een oud pand 

in Amsterdam Zuidoost en volgde een regendruppel die langzaam over het 

glas naar beneden rolde. Verveeld probeerde ik te raden welke route het 

tussen de andere druppels zou volgen. Ik was er niet echt goed in. Het 

leidde in ieder geval af van de saaie zaak die ik onderhanden had. 

Waar haalden ze het lef vandaan, om een oude rot als ik op een ordinaire 

autokraak te zetten. Er waren de laatste tijd genoeg jonkies aangenomen 

die erop ingezet konden worden. Die jonge agenten zaten vol bruisende 

energie en wilden zich maar al te graag bewijzen, in de hoop dat ze pijlsnel 

carrière zouden maken. Reden temeer om ze juist de rotklussen te geven. 

Ze grepen toch alles aan om op te vallen. 

‘Bertus Casters, dit is dé kans. Grijp hem met beide handen aan,’ zei 

mijn mentor ooit tegen mij. ‘Een prachtige uitdaging. Je doet er veel 

ervaring mee op en vestigt de aandacht op jezelf.’ Uiteraard wist ik toen 

nog niet dat het de standaardsmoes was om werk dat je zelf niet wilde doen 

naar een argeloze beginneling door te schuiven. Ik was jong. Ik was naïef. 

Nu schoof ik zelf de rotklussen door naar de broekies. 

Ik snoot mijn neus en staarde naar het beregende raam, toen er zachtjes 

op de deur werd geklopt. Ik wilde net een snauw die kant opwerpen, naar 

wie het ook was die het in zijn of haar hoofd haalde om mij tijdens mijn 

filosofische gepeins te storen, toen de deur een stukje werd opengeduwd. 
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Ik draaide mij om en herkende het silhouet van Watson achter het matglas. 

Hij stak zijn hoofd om de hoek, keek mij schaapachtig aan en kwam 

aarzelend mijn kantoor in. 

‘Casters?’ 

‘Wat is er, knul?’ 

Inderdaad. Nu was ik mentor. Erger nog, ik was zijn mentor. Hij was net 

in de twintig, vers van school, jong en onervaren. Ik noemde hem Watson, 

maar natuurlijk niet waar hij zelf bij was. John van der Moolen was zijn 

echte naam. 

‘Zou je mij misschien willen helpen, Casters?’ Het joch keek vandaag 

wat bedrukt viel mij op, terwijl hij er anders zo zelfverzekerd en 

zelfvoldaan uitzag. 

‘Waarmee, John?’ 

‘Met mijn zaak.’ 

Aha! Met de zaak die meneer zo nodig moest hebben. Gisteren was hij 

haantje de voorste geweest toen ze iemand zochten die volledig 

vrijgemaakt kon worden voor een bankroof. Hij leek er nu al spijt van te 

hebben. Des te beter en eigen schuld. ‘Oké, knul, praat me maar bij.’ 

John kwam met zijn handen diep in zijn broekzakken gestoken naast mij 

staan bij het raam. Samen staarden we even naar het verkeer dat onder ons 

over het natte wegdek krioelde. Hier en daar waagde een voetganger de 

gevaarlijke oversteek, al dan niet bewapend met een paraplu. Ik pakte een 

verse sigaar uit de houten doos op mijn bureau, stak hem aan en liep terug 

naar het raam. 
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‘Eigenlijk moet ik daarbuiten zijn.’ Ik blies een enorme rookwolk uit. 

‘Voor onderzoek. Navraag doen bij omwonenden. In een week tijd zijn er 

verderop maar liefst vijf auto’s opengebroken. Interessante zaak.’ 

‘Vast wel,’ mompelde John afwezig. Hij zuchtte en daarna zwegen we 

een tijdje. Ik wilde net een regendruppel over het glas volgen, toen hij zijn 

keel schraapte. 

‘Ik kom er niet uit,’ begon hij. Zacht, amper hoorbaar. Er lag berusting 

in zijn stem. Dat was het eerste dat mij opviel. ‘Ik krijg de zaak niet rond. 

Ik denk dat ik me eraf laat halen.’ 

‘Kom, kom!’ sprak ik hem vermanend toe. ‘Op het meest uitzichtloze 

moment is de oplossing nabij.’ Die zin heb ik de afgelopen dertig jaar vaak 

gebruikt en bij veel mensen, maar dit keer leek mijn toehoorder niet 

overtuigd. ‘Misschien moet je een andere invalshoek proberen.’ 

‘Weet je, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar ik kom er gewoon niet 

achter wat er gebeurd kan zijn. Ik kom werkelijk geen stap verder. Niet 

eens een kleine.’ 

Ik keek hem spottend aan. Hij was nog niet eens een dag met het 

onderzoek bezig. Die jongelui van tegenwoordig waren zó ongeduldig. ‘Je 

hoeft het niet meteen vandaag op te lossen, John.’ 

Met hangende schouders liet hij zijn voorhoofd tegen het raam rusten en 

bleef zo staan. Watson leek het echt te hebben opgegeven. 

‘Weet je wat?’ zei ik in een poging hem op te beuren. ‘Ik help je een 

eindje op weg. Vertel me gewoon wat je weet en laat de bewijsstukken 

zien die je hebt verzameld.’ Ik had dit kunstje al zo vaak gedaan, ik kon 
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het makkelijk even voor hem op de rails zetten. Maar dat ging ik natuurlijk 

niet doen. Een klein duwtje in de goede richting was prima, maar ik ging 

niet alles voorkauwen, waarna hij lekker met de veren kon pronken. 

John maakte zich los van het glas en keek mij schuldbewust aan. 

‘Bewijsstukken?’ Hij had ineens last van een nerveus trekje bij zijn oog en 

ik zag rode vlekken in zijn nek verschijnen. Hij stotterde lichtjes. ‘O. Ik zal 

het even halen.’ Daarna liep hij op een drafje de kamer uit. 

‘Het?’ mompelde ik verbaasd. ‘Het bewijsstuk?’ 

Een paar tellen later was John weer terug. Hij gaf me een videoband en 

verbaasd las ik het etiket: “Videobewaking, camera drie.” Als dit uit een 

videotheek kwam, had John een behoorlijk slechte smaak. 

‘Een video van een bewakingscamera,’ zei ik verbaasd. ‘Is dat alles?’ 

Hij knikte schichtig en bestudeerde daarna de neuzen van zijn schoenen. 

‘Nou, begin dan maar met je toelichting.’ 

‘Goed, Casters. De grote lijnen van de zaak ken je natuurlijk al, maar 

toch vat ik alles nog even voor je samen.’ 

Die kende ik helemaal niet, maar dat hoefde hij niet te weten. Ik gromde 

wat, gaf met een handgebaar aan dat hij voort moest maken en blies verse 

sigarenrook in zijn richting. 

‘Het gaat om een bankkluis waaruit dertig goudstaven zijn verdwenen.’ 

Ik knikte bemoedigend en spoorde hem aan met een handgebaar. 
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‘Het moet ‘s nachts zijn gebeurd. Want ‘s avonds was alles nog in orde. 

En zoals je weet waren de goudstaven ‘s morgens ineens spoorloos 

verdwenen.’ 

‘Ho even, Wats... John. Ineens verdwenen, zei je?’ 

‘Jawel. Compleet foetsie.’ Hij kuchte en schraapte zijn keel. ‘Een eerste 

inspectie heeft geen sporen van braak aan het licht gebracht.’ 

Ik haalde mijn schouders op, wilde iets zeggen, maar John schudde 

resoluut zijn hoofd. 

‘Niemand heeft zich de vorige dag opgesloten in de bank, dat weten we 

honderd procent zeker. De bank was absoluut leeg. Verder heeft niemand 

het pand met dertig goudstaven op zak verlaten. Er is geen tunnel onder de 

bank en ook geen dakluik of iets dergelijks gebruikt om buiten te komen.’ 

Ik nam de sigaar uit mijn mond en keek hem strak aan. ‘Iémand moet ze 

daar hebben weggehaald, John,’ zei ik spottend. 

‘Dat zou je wel denken.’ John zag mijn steelse blik op de videoband en 

zei snel: ‘Uiteraard heb ik alle banden een paar keer afgespeeld. Als 

iemand de bank in of uit is geweest, of als iemand een etmaal onder een 

bureau of in een bezemkast heeft gezeten, met of zonder goud, dan moet 

het door een van de vele bewakingscamera’s geregistreerd zijn. 

‘En er staat niemand op,’ concludeerde ik. 

‘Niemand. Nog geen muis.’ 

‘Laten we nauwkeuriger zijn,’ zei ik met nadruk. ‘Je bedoelt dat 

niemand, vanaf het moment dat de bank aan het einde van de dag sloot, tot 
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het moment waarop de bank de volgende dag weer openging, op de banden 

te zien is?’ 

John knikte. 

‘En dat goud, staat dat er toevallig ook op? Stond er een camera op 

gericht?’ 

‘Nou, dat is het hem nu juist.’ 

‘Nee hè. Het is toch te gek voor woorden. Camera’s door het hele pand, 

behalve daar waar het ertoe doet,’ zei ik hoofdschuddend. 

John keek ineens nogal typisch uit zijn ogen en leek meer tegen zichzelf 

dan tegen mij te praten. ‘Eigenlijk heb ik nooit geweten dat er nog steeds 

banken bestaan waar goudstaven worden bewaard. Alles wordt 

tegenwoordig toch met computers gedaan? Nog even en er bestaat alleen 

nog maar digitaal geld. Dat dacht ik althans.’ John keek mij opeens recht in 

de ogen. ‘Uiteraard stond er ook een camera op het goud gericht. In die 

kluis worden veel waardevolle spullen bewaard. Waardepapieren, 

diamanten. En tot voor kort dus goudstaven.’ 

‘En die diamanten en papieren?’ 

‘Die zijn er nog.’ 

‘Vreemd.’ 

‘Zeg dat wel.’ 

‘Als die staven netjes in beeld waren, de videocamera zijn werk deed en 

jij een onbeschadigde band van de bewaking hebt gekregen, mag je wat 
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mij betreft een stukje positiever zijn. Dus vertel op, wat hebben de beelden 

je geleerd?’ 

John keek mij opnieuw met die typische blik in zijn ogen aan. ‘Ik denk 

dat het beter is als je het zelf ziet.’ 

Wat was dit nu weer voor vaag gedoe! Maar goed. Ik haalde mijn 

schouders op. Als John per se mysterieus wilde doen, kon hij wat mij 

betreft zijn gang gaan. En dus bekeken we de bewuste videoband. Ik was 

de trotse eigenaar van een eigen videorecorder in mijn kantoor. Dat was 

iets wat andere inspecteurs nooit gelukt was. Het had mij toentertijd heel 

wat moeite gekost om de juiste argumenten aan te voeren om het er bij de 

leiding doorheen te krijgen. 

Tegenwoordig wilde niemand er meer eentje hebben, want wie gebruikte 

er nog videobanden. Maar nu kwam het toch maar mooi uit dat ik er wel 

eentje had. John zocht het bewuste stukje op en terwijl ik naar de beelden 

keek, zag ik vanuit een ooghoek dat John mij gespannen als een veer in de 

gaten hield. Ik denk dat hij mij zag reageren zoals hij verwacht had. 

‘Wat is dat voor geklungel!’ riep ik op luide toon. ‘Wie heeft er met die 

beelden lopen klooien?’ Ik keek John nijdig aan. ‘Ze hebben een stuk uit 

de band geknipt, knul. Zo kun je toch geen onderzoek doen. Ga terug en 

vraag de complete opname van die camera.’ Met de afstandsbediening 

drukte ik het apparaat uit en na een flits ging het scherm op zwart. 

John bleef staan waar hij stond en schudde zijn hoofd. ‘Kijk nog een 

keer en let op de tijdcode, rechts onderin beeld.’ 
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Gepikeerd wilde ik hem de les lezen. Alsof ik niet wist hoe je naar 

videobeelden moest kijken. Maar John was te rustig en te geduldig en dat 

maakte mij argwanend. Er moest meer aan de hand zijn. Dus schakelde ik 

het apparaat weer in en bekeek het stukje band opnieuw en meteen daarna 

nog een keer en nog een keer. In uiterste wanhoop doorliep ik het cruciale 

fragment van de band daarna ook nog eens beeldje voor beeldje. Ik kon 

maar één conclusie trekken. De band was compleet. Er was niets 

uitgesneden. Nog geen beeldje. 

Ik nam een flinke trek van mijn sigaar en staarde zwijgend voor mij uit. 

John hield wijselijk zijn mond. Ik durfde mijn ogen niet te geloven, want 

op de opname was duidelijk te zien dat de goudstaven van het ene op het 

andere moment verdwenen. De complete stapel. Allemaal. Zomaar ineens. 

De camera nam op met vijfentwintig beeldjes per seconde en van het ene 

op het andere moment was de stapel ineens weg. Magie. Pure tovenarij. Of 

een verdomd goede goocheltruc. 

‘Gebruikt de dader een apparaat waarmee hij de camera stoort?’ vroeg ik 

John. ‘Een ding waarmee hij de camera blokkeert, als het ware tijdelijk 

bevriest. Bestaat zoiets eigenlijk? Dat zou verklaren waarom de band 

ononderbroken lijkt. Het interne klokje heeft dan een tijdje stilgestaan.’ 

John schudde zijn hoofd. ‘Oké, stel dat iemand de bewakingscamera’s 

misleidt. Prima, de techniek staat voor niets. Maar dan? Die persoon moet 

nog steeds al dat goud de bank uit zien te krijgen zonder dat het wordt 

opgemerkt. Hoe doet hij dat?’ 
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Dat was waar. Met alleen een camera uitschakelen was je er niet. ‘Dit 

kan echt niet, John. Hier klopt niets van. Neemt een collega je misschien in 

de maling?’ 

‘Een bankroof in scène zetten en mij een gemanipuleerde band 

toespelen? Dat gaat wel erg ver voor een practical joke.’ Hij schudde 

ongelovig zijn hoofd. 

Ik moest toegeven dat het vergezocht was. ‘Weet je wat? Ik laat het even 

op mij inwerken en dan zien we wel verder.’ 

‘Je moet het geloven, Casters. Dit is het enige bewijsstuk. Verder is er 

helemaal niets. Niets op video, geen sporen van braak, niemand verstopt in 

een schuilplaats, geen vingerafdrukken, nergens een sigarettenpeukje. 

Helemaal niets.’ 

‘En geen goudstaven.’ Ik schudde mijn hoofd. Ik kon het nog steeds niet 

geloven. ‘Goud verdwijnt niet zomaar, John. Het lost niet op in het niets.’ 

‘Daar lijkt het anders wel op.’ 

‘Er moet een logische verklaring voor zijn,’ hield ik vol. 

Ik nam een besluit. Er was maar één manier om te weten te komen wat 

er gebeurd was. Dus doofde ik het stompje sigaar, parkeerde het voor later 

gebruik in de glazen asbak op mijn bureau en gebaarde John mij te volgen. 

Ik griste mijn jas van de kapstok en liep met stevige passen de gang door 

in de richting van de lift. John glipte snel zijn eigen kantoortje in om er 

meteen weer uit te duiken met een jas en een paraplu in zijn handen. Op 

een drafje kwam hij achter mij aangerend. Ik nam niet de moeite hem te 

vertellen waar we heengingen. Dat begreep hij zo ook wel. 
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De lift stond klaar en we doken erin. 

‘John! Casters! Wacht!’ 

Snel stak ik een voet tussen de liftdeuren. Cynthia, onze meest ervaren 

medewerkster, kwam aanrennen. ‘We krijgen net een melding binnen. Ik 

zet de gegevens wel even door naar je wagen, Bertus.’ Ze leek te schrikken 

en richtte een onzekere blik op John. ‘Ik bedoel Casters. Want ik neem aan 

dat jullie nu samen aan deze zaak werken?’ 

Ik knikte, maar Watson staarde haar met openmond aan. Snel trok ik 

mijn voet tussen de liftdeuren vandaan. Blij dat ik tenminste voor even niet 

aan die saaie autokraak hoefde te werken. 

‘O, en het gaat opnieuw om een verdwijning,’ riep ze ons na. 

‘Weer goudstaven?’ vroeg John meteen. 

‘Nee. De complete bank.’ 

‘De wat?’ riep ik, maar de deuren hadden zich al gesloten. 
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Vanuit de verte was al te zien dat er iets niet klopte. Het bedrijventerrein 

bestond uit een plukje gloednieuwe kantoorpanden, het ene gebouw nog 

mooier dan het andere. Midden tussen al dat glinsterende glas, staal en 

marmer ontbrak iets. Een compleet gebouw was verdwenen. Een van de 

kleinere vergeleken met alle pracht en praal die er nog wel stond, maar het 

was wel degelijk weg, een opvallende leegte achterlatend. Of beter gezegd, 

een kleurloos niets. Naast mij mompelde John iets onverstaanbaars. Hij 

boog zich naar voren en keek met grote ogen door de voorruit. 

Een kleurloos niets dus. Ik kan het denk ik het beste omschrijven als een 

intense zwarte vlek die al het licht leek te absorberen. Alsof er ineens een 

groot gat in de wereld zat. Het had de vorm van een rechtopstaande schijf, 

waarvan de onderste helft in de grond was weggezakt. Toen ik wat beter 

keek kwam ik tot de conclusie dat het niet zozeer een schijf was, maar een 

perfect gevormde bol. Al bleven mijn hersenen eigenwijs volhouden iets 

anders te zien. Dat kwam vast omdat er geen details op het oppervlak te 

zien waren en ook de omgeving er niet op reflecteerde. Daardoor leek het 

eerder een platte, tweedimensionale schijf die altijd precies naar je 

toegekeerd bleef, waar je je ook bevond. 

Op ongeveer honderd meter afstand van het gevaarte stonden agenten 

die zo vriendelijk waren het rood met witte lint voor ons omhoog te tillen. 

Vijftig meter verderop stopte ik bij een vijftal voertuigen die kriskras op de 

weg geparkeerd stonden. Na een blik op de lucht stapte ik uit. Het asfalt 

was nog nat, maar het was zowaar droog geworden. Een waterig zonnetje 
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scheen door de dunne bewolking. Een heel eind verderop stond een 

groepje mensen. Scherp afgetekend tegen de diepzwarte achtergrond die 

nu hoog boven ons uittorende. Het groepje agenten leek op weg te zijn 

naar het niets, maar iets aan hun houding leek niet te kloppen. 

Ik merkte een beweging op achter de zijruit van een van de auto’s naast 

ons. Het was een agent. Hij stak zijn hand op. Gehaast stapte hij de auto uit 

en kwam naar ons toe gerend, terwijl hij ondertussen zijn portofoon 

terughing aan zijn broekriem. 

‘Ik was ter plaatse toen het gebeurde,’ viel hij met de deur in huis. Ik 

schudde hem de hand. John was inmiddels ook de auto uit en knikte de 

agent toe. ‘Ik reed hier toen plotseling de lichtinval veranderde. Eerst dacht 

ik nog dat er een zware regenwolk voor de zon schoof, maar nee. Ik zag 

het bankgebouw vervagen en die zwarte vlek ervoor in de plaats komen.’ 

Hij rilde. ‘De bank lijkt compleet van de aardbodem te zijn weggevaagd. 

Gelukkig was ik niet in de buurt, anders had ik er ook zo bijgestaan.’ Hij 

trok een vies gezicht en gebaarde in de richting van het niets. 

Ik keek opnieuw naar het groepje agenten, dat nog steeds op weg leek te 

zijn naar de verdwenen bank. Plotseling begreep ik wat er niet klopte. Ze 

stonden stil. Sterker nog, ze leken wel bevroren. Ze stonden niet zomaar 

gezellig wat met elkaar te kletsen en naar de bol te kijken, nee, ze stonden 

als versteend. Bevroren in de tijd. 

De agent keek mij angstig aan. ‘Het enge is, dat ze daarnet nog gewoon 

leefden.’ 

‘Leefden?’ Ik rilde. 
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‘Ze liepen in de richting van dat ding daar en naarmate ze verder liepen, 

gingen ze steeds langzamer lopen. Als in slow-motion, snap je? Of een 

auto die steeds langzamer rijdt zodra de motor is afgeslagen. Vlak voordat 

jullie arriveerden bewogen ze nog, hoewel in super slow-motion, maar nu 

zie ik helemaal geen beweging meer.’ 

‘Wat niet wil zeggen dat ze dood zijn,’ zei ik met nadruk, vooral om 

mijzelf te overtuigen. 

‘Is er iemand die we naar ze toe kunnen sturen?’ vroeg John. ‘Is al 

bekend wat ze tegenhoudt? Is het giftig, gevaarlijk?’ 

De agent haalde zijn schouders op. ‘Ik zat aan de portofoon, en het lijkt 

mij niet verstandig om er nu nog heen te lopen.’ 

‘Ik zou ook maar gewoon hier blijven,’ zei ik tegen John. ‘Ik denk niet 

dat je ze kunt helpen.’ 

Plotseling stak een felle windvlaag op en begon de zon feller te schijnen. 

In de verte achter ons begonnen mensen achter het lint te joelen. Snel keek 

ik naar de bol, maar tot mijn verrassing was hij verdwenen. In plaats 

daarvan stond het bankgebouw glinsterend in het zonnetje alsof er nooit 

iets gebeurd was. Het groepje agenten dat net nog als bevroren had gestaan 

leek even in verwarring te zijn. Toen draaiden ze zich om en kwamen op 

hun gemak teruglopen. Ze waren in ieder geval springlevend, dat was een 

zorg minder. 

We wachtten ze geduldig op en bij terugkomst bleken ze een 

opmerkelijk verhaal te hebben. Stuk voor stuk beweerden ze al die tijd op 

weg naar de bol te zijn geweest. Ja, ze vonden zelf ook wel dat ze er wat 
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lang over deden. Toen John hen vertelde dat ze lange tijd als versteend op 

dezelfde plek hadden gestaan, keken ze hem ongelovig aan. Daarna keken 

ze hulpeloos mijn kant uit. Ik wist niets anders te doen dan mijn schouders 

ophalen. Ze lachten een beetje en deden het af als onzin. Ze hadden zich 

gewoon op de afstand verkeken en waren teruggekomen toen de bank 

plotsklaps weer was verschenen. 

Ik stelde voor dat we de bank bezochten om uit te zoeken wat er gebeurd 

was. De ongeveer vijftig klanten die zich in het gebouw bevonden keken 

verbaasd op toen John en ik met een legertje agenten in ons kielzog het 

pand binnenstormden. Ook het personeel begreep niet wat er aan de hand 

was. Niemand had een alarmknop ingedrukt of het alarmnummer gebeld. 

Ik keek wat rond in de lichte en ruime hal waar zich een tiental lokketten 

bevond, maar zag niets bijzonders. De bezoekers werden een beetje 

nerveus onder zoveel aandacht, maar de baliemedewerkers deden alsof er 

niets aan de hand was en bleven stoïcijns doorwerken. Niemand leek zich 

ervan bewust te zijn wat hier zojuist gebeurd was. Dat verbaasde mij. Op 

een afzichtelijke digitale wandklok zag ik dat het inmiddels bijna lunchtijd 

was. 

‘John.’ Ik wenkte hem. ‘Vertel eens wat je hier ziet.’ 

Hij keek spiedend rond. ‘Ik kom niet zo vaak in een bank. Eigenlijk 

nooit. Ik pin altijd, buiten bij de automaten. Ik zie in ieder geval niets 

vreemds. Jij?’ 

Ik hield me op de vlakte. ‘Laten we de beveiligingsbanden bekijken.’ 

John trok een zuur gezicht. ‘Nog meer banden. Waarom?’ 
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Ik haalde mijn schouders op. ‘Ze passen goed in onze verzameling.’ 

Via een personeelsdoorgang liepen we naar de kamer van de directeur. 

Ik klopte aan en liep zonder erbij na te denken meteen door de kamer in. 

De bankdirecteur keek op van zijn laptop. Ik vroeg hem of er signalen 

waren van een mogelijke bankroof. Hij schudde zijn hoofd. Alle deuren, 

ramen, kluizen en andere belangrijke ruimtes waren inmiddels zorgvuldig 

gecontroleerd. Nergens was braakschade. Nergens ontbrak iets. Nergens 

was iets verdachts aangetroffen. Niemand hield zich verborgen. 

Goudstaven lagen hier niet, verzekerde de directeur ons, nadat John hem 

er herhaaldelijk naar had gevraagd. De directeur begreep al helemaal niet 

waar alle belangstelling voor zijn bank zo ineens vandaan kwam. Er was 

immers niets gebeurd. Het zorgde alleen maar voor onrust en negatieve 

aandacht en daar zat hij niet op te wachten. 

Na enig heen en weer gepraat kreeg John een stapeltje videobanden mee 

van beveiligingscamera’s, maar pas nadat ik een verklaring had 

ondertekend en de man plechtig beloofde alles in ongeschonden staat weer 

bij hem terug te bezorgen. Niet veel later stapten John en ik in de auto. De 

kartonnendoos vol videobanden vond een plekje op de achterbank. Na door 

een cordon van politie-, brandweer- en ziekenauto’s te zijn gelaveerd, 

gingen we op weg naar het bureau. ‘Wat vond je ervan?’ vroeg ik. 

‘Als ik dat van dat zwarte ding even buiten beschouwing laat, is er 

weinig bijzonders gebeurd.’ 

‘Is je nog iets speciaal opgevallen?’ 

John zweeg. 
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‘In de kamer van de bankdirecteur bijvoorbeeld?’ 

‘Een beetje een neurotisch type. Een Pietje precies. Heb je gezien hoe 

hij zijn schrijfblok, agenda en pennen rangschikt? Tot op de millimeter 

nauwkeurig als je het mij vraagt.’ 

‘Dat is juist het vreemde,’ beaamde ik. 

John keek mij vol belangstelling aan. ‘Wat bedoel je?’ 

‘Alles aan die man is precies. Zijn pak zonder pluisjes. Zijn stropdas 

netjes recht. Zijn haar in model, de scheiding exact in het midden. Zijn 

bureau netjes. Nergens een onregelmatigheid.’ 

‘Behalve?’ gokte John. 

‘Het klokje op zijn bureau. Smetteloos schoongepoetst, het display mooi 

helder en zonder vette vingers of stofjes. Maar het liep wel vijfendertig 

minuten achter.’ 

John haalde zijn schouders op. ‘Nou en? Misschien gebruikt hij zijn dure 

polshorloge of zijn telefoon om te zien hoe laat het is.’ 

‘Daar gaat het niet om. Het is een perfectionist, John.’ 

Hij zweeg. 

‘In de hal van de bank hangt een afzichtelijke digitale wandklok. Zo’n 

radio-gestuurde klok die altijd gelijkloopt, ken je die?’ 

‘En die klok liep nu ook achter,’ gokte John. 

‘Nee. Dat ding liep exact goed. En dat is het hem nu juist.’ 

John keek mij bedachtzaam aan. ‘Dus de batterij van het klokje van 

meneer de directeur is leeg en daar maakt jij je druk over.’ 
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Zwijgend reden we verder. Ik had in ieder geval voldoende om over na 

te denken. Nog geen kwartier later had ik mijn stomp sigaar weer 

aangestoken en zaten John en ik klaar om naar een nieuwe videoband te 

kijken. De antieke videorecorder in mijn kantoor bracht vandaag wel zijn 

geld op. 

‘Uit welke camera’s kunnen we kiezen?’ vroeg ik aan Watson. 

John bekeek een vodje dat de directeur had meegegeven. ‘Hoofdingang, 

achteringang, pinautomaten, kluis in de kelder. Camera’s bij de balies in 

de hal waar de klanten worden ontvangen.’ 

Er was niets verdwenen, dus de kluis bekijken leek mij weinig zinvol. 

‘Doe eentje van die laatste dan maar. Is er toevallig een camera op de 

wandklok in de hal gericht?’ 

John keek me onderzoekend aan en haalde niet begrijpend zijn 

schouders op. ‘We zullen alle camera’s uit de hal moeten proberen, als je 

het echt wilt weten.’ 

Ik knikte. ‘Laat van elke camera een paar seconden zien.’ 

Na heel wat banden heen en weer gespoeld te hebben, bleek geen van de 

camera’s op de muur met de wandklok te zijn gericht. Jammer, maar het 

was te verwachten. ‘Ga nog eens naar de beelden van camera twee, John.’ 

John plaatste de band en drukte op wat knoppen. Deze camera was op 

enkele balies gericht. Medewerkers zaten verscholen achter dikke 

kogelwerende glasplaten en er stonden mensen te wachten op hun beurt. 

Af en toe drentelde iemand door het beeld. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes 

en liep naar het scherm. Ik zakte een stukje door mijn knieën. Zag ik daar 
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iets? Hopelijk was het wat ik zocht. Ik wees het John aan en ook hij hurkte 

nieuwsgierig naast me neer. 

De omgeving weerspiegelde op het glas van de balies. Alleen via dit 

standpunt was een stuk van de tegenoverliggende muur te zien waar de 

wandklok hing. Wat een geluk. Helaas was maar een klein gedeelte te zien. 

Wel de minuten en de seconden, maar niet de uren. En uiteraard in 

spiegelbeeld. We moesten het er maar mee moeten doen. 

‘Hoe laat begon dat feest daarnet, John? Rond twaalf uur, als ik mij goed 

herinner?’ 

‘Vijf voor.’ 

‘Oké, spoel naar dat tijdframe toe.’ 

John protesteerde niet. Het tellertje rechts onderin het scherm racete als 

een wilde terwijl John de band versneld doorspoelde. Op het moment dat 

John naar de normale afspeelsnelheid overschakelde, stond de teller op zes 

voor twaalf. Het ging bijna gebeuren. Wat het ook was. 

‘Vanwaar de wandklok? De tijd staat toch op de band zelf? Je ziet het 

rechts onderin het scherm.’ 

‘Klopt. En ze geven allebei dezelfde tijd aan, op een paar seconde na. 

Dat wilde ik even weten.’ 

‘O. Dat wilde je even weten. Mooi. En nu?’ 

‘Kijk zelf maar.’ 

Ingespannen tuurden we naar het scherm. Een man liep weg bij de balie 

en de volgende in de rij, een oudere vrouw, liep er naartoe. 
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‘Zet hem nu maar op pauze, John. Ik weet genoeg.’ 

John drukte op een knop en zweeg afwachtend. 

‘Heb je het gezien?’ vroeg ik dan maar. 

Een korte pauze. ‘Eh? Wat?’ 

‘Zag je niet wat er met de tijd gebeurde?’ 

John tuurde naar het scherm en schudde zijn hoofd. ‘Vier voor twaalf, 

twee minuten later dan daarnet. Ik snap niet wat je bedoelt.’ 

John had het belangrijke stukje informatie gemist. Jammer, maar het was 

te verwachten geweest. Toch had hij het moeten zien, als hij goed naar mij 

geluisterd had. ‘Niet de tijd die de videocamera aangeeft, John. De klok 

man, de klok!’ 

‘O, de wandklok!’ riep hij verschrikt. Hij tuurde naar het scherm. ‘Krijg 

nou wat! Half één!’ 

‘Exact! De wandklok geeft half één aan. Maar de tijd op de band staat 

op vier voor twaalf.’ 

‘En daarnet liepen ze nog gelijk,’ dacht John hardop. 

‘Als je goed had opgelet, had je gezien dat enkele beeldjes terug de 

minuten op de wandklok in één ruk vooruitschoten terwijl die mevrouw 

naar de balie liep. De uren zijn niet in beeld, maar dat is geen probleem.’ 

‘Hè? Hoe kan dat? Ik snap er werkelijk niets van.’ 

‘Wat ik niet snap, is wat er gebeurd is in het half uur dat op de band 

ontbreekt.’ 

‘Missen we dan toch een stuk band?’ 
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Ik schudde meewarig mijn hoofd. Ik zou het tot in detail uit de doeken 

moeten doen voor hem. ‘Bij ons bezoek aan de bank viel die lelijke 

wandklok mij op,’ begon ik dus maar. ‘Gewoon, vanwege de lelijkheid in 

een verder prachtig pand.’ 

‘Ja, dat ben ik wel met je eens.’ 

‘Zodra zo’n ding verkeerd loopt, stelt het zich automatisch bij, omdat het 

naar een radiosignaal luistert van een atoomklok. Het kan dus nooit lang op 

de verkeerde tijd blijven staan. Enkele seconden of een paar minuten 

misschien. Het klokje op het bureau van de bankdirecteur en de 

beveiligingscamera’s kunnen dat niet, zichzelf herstellen.’ 

Er begon iets te dagen bij John, ik zag het aan zijn ogen. ‘Die klokjes 

blijven een afwijking houden,’ zei hij vol vuur. ‘Dankzij de radio-

gestuurde klok in de hal hebben we dus bewijs dat er meer dan een half 

uur aan tijd ontbreekt op de videoband. Ik durf te wedden dat dit bij de 

videoband met de verdwenen goudstaven ook zo is. Dus iemand haalt dat 

beeldmateriaal eraf.’ 

Ik schudde mijn hoofd. ‘Er is geen materiaal weg. We zijn al die tijd in 

verwarring gebracht doordat het klokje op het scherm netjes doortikt. We 

hebben nooit gecontroleerd of de tijd in de beveiligingscamera’s wel klopt. 

Al die klokken moeten een tijdje hebben stilgestaan en lopen nu achter. 

Alleen een klok met een radio-ontvanger herstelt zichzelf.’ 

‘Maar het is toch onmogelijk dat alle klokken in de bank gelijktijdig een 

half uur stilstaan? Hoe doe je zoiets?’ 
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‘Ja, dat is nu net de vraag. We hebben in ieder geval een vreemde zwarte 

bol gezien. Klokken lopen sindsdien verkeerd, maar er is geen sprake van 

een individu die stukken uit videobanden knipt. Die mevrouw liep 

bijvoorbeeld zonder horten of stoten naar het loket. Hier is iets heel 

vreemds aan de hand. Het klinkt misschien wat zweverig, maar het lijkt 

erop dat we met een onverklaarbare hapering in de tijd te maken hebben, 

John.’ 

John veerde op. ‘Je hebt gelijk! Daarom stond dat groepje mensen als 

aan de grond genageld!’ 

Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. 

‘In mijn studietijd heb ik boeken van Stephen Hawkins gelezen over 

zwarte gaten. In de buurt van een zwart gat staat de tijd stil. Als iemand er 

naartoe reist, stel dat het mogelijk is, dan denkt die persoon dat hij er 

oneindig lang over doet om er te komen, maar hij komt er nooit aan. Voor 

een buitenstaander, iemand op aarde bijvoorbeeld, lijkt het of die persoon 

steeds langzamer gaat naarmate hij het zwarte gat nadert. Tot hij 

uiteindelijk stil lijkt te hangen in de ruimte. Herken je dat?’ 

Het groepje agenten dat had ontkend dat ze stilstonden. Ze deden er 

alleen wat langer over dan ze verwacht hadden, zeiden ze nog. Ik schudde 

ongelovig mijn hoofd. ‘Sinds wanneer kan iemand een zwart gat op aarde 

laten verschijnen? Zonder dat het de hele planeet opslurpt? Ik lees geen 

boeken van Stephen Hawkins, maar volgens mij kan dat nooit van zijn 

leven niet.’ 
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‘Misschien is het geen echt zwart gat, maar heeft het soortgelijke 

eigenschappen.’ 

Ik sloeg John joviaal op de schouders. ‘Gefeliciteerd, je hebt het 

opgelost, kerel.’ 

John keek mij verheugd aan, zijn gezicht straalde. 

‘Nu hoef je nog maar één ding te doen.’ 

Zijn gezicht betrok een beetje. ‘O?’ 

‘Je hoeft nog maar één raadsel voor me op te lossen: wie gebruikt er een 

zwart gat om goud te stelen.’ Ik keek hem geamuseerd aan. ‘Of dacht je 

soms dat je al klaar was?’ John zag er de humor niet van in en keek een 

beetje zuur terug. In ieder geval had mijn laatste opmerking hem weer met 

beide benen op de grond gezet. 

‘Kop op jongen, ik help je, akkoord?’ 

John leek niet overtuigd. ‘We zijn geen wetenschappers, hoe kunnen wij 

deze zaak nou oplossen. We hebben te maken met een natuurverschijnsel 

dat de mensheid nog helemaal niet onder controle heeft.’ 

‘Daar zou ik niet te hard op rekenen, John. Een natuurverschijnsel heeft 

geen voorkeur voor goudstaven. Misschien is het uiteindelijk toch minder 

complex dan we nu denken en past de dader een heel simpel trucje toe.’ 

‘Laten we het hopen,’ zei hij mat. Hij leek het zelf niet te geloven. 

‘Luister. Ik garandeer je dat de dader of daders binnenkort terugkomen 

om de kluis leeg te roven. Of in ieder geval om goud te stelen. Ik heb een 

fantastisch idee om hem, haar, of hen te betrappen.’ 
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Opnieuw waren John en ik op weg naar de bank. Ditmaal om een 

opmerkelijk voorstel te doen bij de directeur. Ik was er inmiddels van 

overtuigd dat iemand probeerde zijn bank te beroven. Ik wist alleen niet 

wie het was en hoe hij het wilde gaan doen. Wel was ik er vrij zeker van 

dat de dader vannacht nog zou terugkomen. 

Het bezoek eerder op de dag was vast een eerste verkenning geweest. 

Een oefening, of, veel aannemelijker, er was iets misgegaan. Zomaar 

midden op de dag een enorme zwarte bol op een bedrijventerrein laten 

verschijnen was niet iets dat je deed als je ongemerkt een bank wilde 

beroven. De kans dat hij komende nacht stilletjes zou terugkomen achtte ik 

dan ook aanzienlijk groot. Om hem te betrappen moesten we eerst weten 

waar de dader op uit was. Afgaande op de eerdere mysterieuze bankroof, 

was ik er vrij zeker van dat het hem om goud ging. Alleen lagen er geen 

goudstaven in dit potentiële doelwit. Waar kwam hij dan voor? Of was 

juist dat de reden geweest waarom er vandaag niets verdwenen was en 

kwam hij dus helemaal niet meer terug? Het zou allemaal kunnen. 

‘Videocamera’s zijn niet bruikbaar,’ zei John toen we opnieuw in het 

kantoortje van de bankdirecteur zaten. ‘We hebben nu een aantal banden 

waarop niets te zien is. Aan nog meer heb ik geen behoefte.’ 

Ik knikte bevestigend. Op de valreep had ik John daarnet nog even 

contact laten opnemen met de beide banken, voordat we het bureau 

verlieten. Ze bevestigden mijn theorie. Alle klokken die niet radio-gestuurd 

waren, dus ook die in de beveiligingscamera’s waar wij de banden van 
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hadden, liepen flink achter. ‘Of het nu om een speling van de natuur gaat, 

of een doelbewuste actie om camera’s uit te schakelen, in beide gevallen 

kunnen we niet op de techniek vertrouwen. Dat is dan ook de reden dat ik 

voorstel dat John hier de nacht doorbrengt.’ 

John draaide met een ruk zijn hoofd mijn kant op. ‘Dat ik wat?’ Hij keek 

mij met grote ogen aan en schudde heftig zijn hoofd. 

‘Heren!’ kwam de bankdirecteur tussenbeide. ‘Dat kan ik echt niet 

toestaan. Niemand mag na sluitingstijd in mijn bank achterblijven.’ 

Ik keek hem ernstig aan. ‘Dan zou ik vanmiddag nog maar even een 

rondje maken om ervan te genieten dat alles nog netjes in de kluizen ligt.’ 

De directeur keek mij emotieloos aan. 

Ik wist wel een manier om daar verandering in te brengen. Een trucje dat 

ik al jaren gebruikte en dat altijd werkte. ‘Zeg John, jij hebt stagegelopen 

bij die verzekeringsmaatschappij, toch? Weet jij nog hoe ze daar denken 

over bankdirecteuren die zomaar waardevolle spullen onbeheerd laten 

rondslingeren?’ 

De directeur werd al iets nerveuzer. 

‘Zoiets als grove nalatigheid dacht ik,’ vulde John aan. ‘Het was in ieder 

geval niet bevorderlijk voor hun carrière, dat weet ik nog wel.’ 

‘Ach, houd toch op, ik hou niet van dat soort trucjes,’ zei de directeur 

ietwat houterig. ‘Laten we het dan maar gewoon doen. Wie weet wat we zo 

te weten komen. Je zult wel de hele nacht in een koude en hermetisch 

afgesloten kluis moeten doorbrengen, want hij gaat morgenochtend pas 

weer open.’ De man keek John scherp aan. 
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John knikte. Niet overtuigend, maar hij knikte. 

‘Zullen we al het moois daarbeneden dan maar eens gaan bekijken?’ 

stelde ik enthousiast voor. 

We liepen het kantoortje uit, een brede trap af en drongen steeds dieper 

het gebouw binnen. We passeerden een dikke metalen deur. Erachter 

vertakte de gang zich. Overdag stond de zware deur open, maar na 

sluitingstijd werd de ruimte erachter hermetisch afgesloten, verzekerde de 

directeur ons. We liepen een gang in. Iets verderop bevond zich een stalen 

hek met vuistdikke spijlen. Er stonden twee bewakers bij. Het hek werd 

geopend en meteen weer achter ons gesloten. 

We bevonden ons in een ovale ruimte. In de wanden bevonden zich 

lange rijen kluisjes, van de vloer tot aan het plafond aan toe. Mijn blik 

gleed over de vloer. Linoleum, nog niet zo lang geleden aangebracht. 

Glimmend, de naden netjes aaneengesloten. Ik snoof de kenmerkende geur 

op. Een vage herinnering uit mijn schooltijd kwam ongevraagd naar boven 

drijven. Een korte flits en het was meteen weer weg, maar een naar gevoel 

bleef achter. Ik heb nooit graag op school gezeten. 

Ik viste een sigaartje op uit mijn binnenzak en zocht in mijn jaszakken 

naar mijn aansteker. Voor ik hem gevonden had, verdween de sigaar uit 

mijn hand. Verontwaardigd keek ik opzij, recht in het boze gezicht van de 

directeur. Hij wees naar een bordje met “verboden te roken” en daarna, 

geheel ten overvloede, naar de brandmelders en sprinklers onder het 

plafond. 
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Ik zuchtte, bespaarde me de moeite om met hem in discussie te gaan en 

hield mijn hand op. Na enige aarzeling plaatste hij de sigaar in mijn 

geopende hand. Hij keek me bestraffend aan, tot ik het kleinood terug 

stopte in mijn binnenzak. 

Ik liep verder de ruimte in. In het plafond was een rijtje tl-lampen 

aangebracht. De ruimte was goed, maar vooral koud en kil verlicht. In het 

midden van de vloer stond een tiental manshoge kratten van triplex op een 

kluitje bij elkaar. Kratten die in een kluis werden bewaard, daar moesten 

wel waardevolle spullen inzitten. Vragend keek ik de directeur aan. 

‘Kunstvoorwerpen,’ zei hij. ‘Tijdelijk opgeslagen. Er zitten behoorlijk 

wat voorwerpen bij van puur goud. Sommige ingelegd met fraaie 

edelstenen. Over enkele dagen worden ze naar Amerika verscheept. Ze 

mogen hier eigenlijk niet staan. Hout en brandveiligheid en zo, hè.’ 

Ik keek John veelbetekenend aan. Geen goudstaven, had de directeur 

eerder op de dag gezegd. Ik liep naar een wand, bekeek enkele kluisjes van 

dichtbij en bleef in gedachten verzonken staan. Ondertussen gleed mijn 

blik over de vloer. Linoleum. Bij een van de kratten zag de vloer er een 

stuk minder nieuw uit. Ik liep er naartoe, zakte door mijn knieën en bekeek 

de diepe groeven die er zaten. Hier en daar kwam zelfs de onderliggende 

betonnen vloer tevoorschijn omdat het linoleum volledig verpulverd was. 

De groeven leken verdacht veel op schuif- of sleepsporen. Ze waren 

maar zo’n twintig centimeter lang en eindigden allemaal bij een en 

dezelfde krat. Ik verzamelde wat van het houtschraapsel dat op de vloer 
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lag. Scherpe splinters triplex. Ik keek op. De zijkant van de kist die voor 

mij stond was vlak boven de vloer flink beschadigd. 

John kwam samen met de directeur aanlopen. Verbaasd keken ze op mij 

neer. Mijn knieën knakten terwijl ik opstond en ik het stof van mijn 

broekspijpen afklopte. ‘Hopelijk zitten er geen breekbare spullen in die 

krat,’ zei ik, wijzend op de vloer. 

Nu zag de directeur het ook. Zijn ogen vergrootten zich. ‘Dat moet het 

transportbedrijf hebben veroorzaakt,’ zei hij met kwade stem. ‘Moet ik dan 

overal op letten, moet ik overal bij zijn. Het is toch niet te geloven.’ 

Ik plaatste mijn rug tegen het hout en duwde uit alle macht tegen de krat, 

maar kreeg hem niet van zijn plek. ‘Hoe worden die kratten hier naar 

binnen gebracht?’ 

‘Met een kleine vorkheftruck en zo te zien hebben ze deze krat 

hardhandig neergekwakt.’ 

John verscheen vanachter een andere krat. ‘Alleen die ene krat is maar 

beschadigd, alle andere kratten staan netjes in het gelid, met overal precies 

vijftig centimeter tussenruimte. Het was vast de laatste klus van de dag en 

zo te zien wilden ze erg graag naar huis.’ 

Ik bromde om aan te geven dat ik hem gehoord had, maar wilde er niet 

op ingaan. Ik kreeg een ingeving. ‘Zijn er hier nog meer kluizen?’ vroeg ik 

aan de directeur. 

‘Jazeker,’ zei hij en gebaarde met zijn hoofd. ‘Een stukje verderop is er 

nog eentje. We kunnen er naartoe gaan.’ 
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Dat verklaarde de vertakking die ik achter de stalen deur had gezien. Ik 

knikte en we gingen op weg. ‘Wat bewaren jullie daar?’ 

‘Voornamelijk valuta, sierraden en waardepapieren.’ 

‘Geen kratten?’ vroeg ik verbaasd. 

‘Uiteraard staan ze daar ook. Uit veiligheidsoverwegingen worden de 

kunstvoorwerpen verspreid opgeslagen.’ 

‘Hoeveel van dit soort kluizen zijn er in totaal?’ vroeg John met 

benauwde stem aan de directeur. 

‘Twee stuks. Het is puur voor risicospreiding.’ 

‘Goh,’ zei John terwijl er een grijns op zijn gezicht verscheen. ‘Dan ziet 

het ernaar uit dat wij vannacht allebei uit logeren gaan. Toch Casters?’ 

Ik knikte kort. ‘Dat lijkt mij inderdaad het beste.’ 

John leek teleurgesteld dat ik geen bezwaar had. Feit was dat ik juist blij 

was met deze tweede kluis. Het gaf mij het perfecte excuus om hier ook de 

nacht door te brengen, zonder John voor het hoofd te stoten. 

De tweede kluis werd afgesloten door eenzelfde hekwerk, waar ook 

weer twee bewakers bij stonden. Ik keek er kort rond, maar zag niets 

bijzonders. Rijen kluisjes in de wanden. Een aantal kratten in het midden 

van de vloer. Stuk voor stuk onbeschadigd en netjes in het gelid. 

‘Is het nodig dat jullie allebei hier blijven?’ vroeg de directeur 

voorzichtig. ‘Kan één persoon niet beide ruimten bewaken?’ 

John schudde heftig zijn hoofd van niet. 
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‘Aangezien we niet weten waar of hoe de roof gepleegd wordt, mogen 

we geen risico nemen,’ zei ik. ‘Daarnaast worden beide kluizen afgesloten 

door een eigen hekwerk. Dus tenzij die openblijven en alleen de dikke deur 

’s nachts gesloten wordt, moeten we het met z’n tweeën doen. We doen het 

trouwens graag hoor,’ zei ik spottend, met een schuine blik op John. 

‘Ik kies voor deze kluis,’ zei John. 

Ik keek hem ietwat verbaasd aan, begreep niet waar zijn voorkeur 

vandaan kwam. ‘Uitstekend, John. Wat jij wil.’ Het kwam mij uitstekend 

uit. Onbedoeld gaf John mij namelijk precies mijn zin. Ik wendde mij tot 

de directeur. ‘Kan ik de beschadigde krat inspecteren?’ 

‘U komt er toch net vandaan?’ 

‘Ik bedoel de binnenkant.’ 

‘O.’ De directeur dacht even na en knikte toen. ‘U mag straks 

meekijken. We moeten hem nu toch leeghalen om te bepalen welke schade 

de inhoud heeft opgelopen, zodat ik de verzekering en de eigenaren kan 

inlichten voordat de boel op transport gaat.’ Zijn gezicht betrok. 

‘Is het heel erg veel gevraagd om de inhoud van de krat elders onder te 

brengen? Verspreid over een paar andere kratten misschien? Ik bedoel, de 

beschadigde krat moet toch worden leeggemaakt.’ 

De directeur knikte. ‘Zolang het maar in een kluis ligt vind ik het prima.’ 

‘Bedankt. Ik ben u erg erkentelijk,’ zei ik tevreden. 

En zo gebeurde het dat John en ik die nacht allebei de wacht hielden in 

onze eigen kluis. Met de hulp van enkele bankmedewerkers en wat 
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gereedschap van een bouwcentrum in de buurt, hadden we ’s middags een 

paar kijkgaten in de nu lege beschadigde kist geboord en het gevaarte 

daarna op zijn kant gelegd, zodat ik er makkelijk kon inkruipen. Het leek 

mij namelijk geen goed idee als ik open en bloot in de kluis ging zitten. 

Ik had de directeur gevraagd een tweede kist leeg te maken, maar daar 

wilde hij niets van weten. Voor John was daarom een zithoekje ingericht 

onder een zwaar eikenhouten bureau, dat speciaal voor dit doel in een hoek 

van de tweede kluis werd neergezet. Een paar lege kartonnen dozen 

moesten hem uit het zicht houden. Uiteraard hadden we allebei wat te eten 

en te drinken bij ons, want het beloofde een lange nacht te worden. 

Het was dus nacht. De bank gesloten, de kluizen vergrendeld, de lichten 

gedimd. Ik ging verzitten, nam een hap van een donut en keek door een 

gaatje uit mijn kist. Ik vroeg me af hoe het John verging en nam contact 

met hem op via de portofoon. Elk half uur hielden we elkaar op de hoogte 

en zo probeerden we tegelijkertijd te voorkomen dat iemand van ons in 

slaap viel. Of beter gezegd, zo probeerde ik te voorkomen dat Watson in 

slaap viel. Uiteraard had hij niets te melden. Ik trouwens ook niet. 

Vlak na drie uur merkte ik dat er iets niet klopte. Ik wist zeker dat ik 

geen moment was ingedommeld. Dat was me nog nooit overkomen. 

Ontelbare keren heb ik ergens gepost en wachtgelopen, nooit ben ik ook 

maar één minuut in slaap gesukkeld. Ik keek op mijn horloge. Het was tien 

over drie. De fluorescerende wijzers bevestigden dat ik de hele tijd wakker 

was geweest, want om drie uur hadden John en ik nog contact gehad via de 

porto. Mijn instinct vertelde mij dat er iets fout zat. Voorzichtig gluurde ik 
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door een kijkgat. Ik zag alleen een paar kisten. Verder was er niets te zien 

of te horen. 

Alhoewel? Er leek wel degelijk iets te zijn veranderd. Ik draaide me om 

en tuurde door een ander kijkgat aan de achterkant van de kist. Ik had 

gelijk. Nu zag ik wat het was: het licht was anders. Dit was geen koel tl-

licht. Dit licht was zachter en warmer. Daarnaast drong het ineens tot mij 

door dat ik nergens meer kluisjes zag. Er was alleen nog een egaal grijze 

muur te zien. De wand met kluisjes was nergens meer te bekennen. 

Voorzichtig drukte ik de oproepknop van de portofoon in. Ik kreeg geen 

antwoord en drukte opnieuw. Niets te horen. Zelfs geen ruis. 

Ik schoof het deksel opzij en kroop uit de kist. Dat ging niet echt soepel, 

ik had veel te lang in een ongemakkelijke houding gezeten. Ik ging rechtop 

staan, rekte en strekte mijn spieren en keek aandachtig om mij heen. De 

enige voorwerpen die ik herkende waren de houten kratten. Verder was 

alles om mij heen veranderd. De wanden waren egaal grijs en ik werd 

omhuld door een zacht en warm licht. Nergens zag ik tl-verlichting. Het 

volledige plafond was in een reusachtige lamp veranderd en straalde een 

diffuus licht uit. De vloer was zwart en glad. Weg was het saaie linoleum. 

Het toegangshek was ook weg. Ik was omringd door een grijze wand die 

volledig naadloos rondliep, met mij en de kisten als middelpunt. Naast 

mijn kist stond een soort Amsterdammertje, maar dan dunner en langer. De 

paal was opvallend geel van kleur. Ik liep een rondje om het groepje kisten 

en ontdekte dat er op alle vier de hoekpunten zo’n vreemd paaltje stond. 

Waar kwamen die ineens vandaan? Terwijl ik er eentje wat nader 
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bestudeerde kreeg ik ineens sterk de behoefte aan een lekkere sigaar. 

Onwillekeurig keek ik naar het plafond. Niet alleen de tl-balken waren 

verdwenen. De brandmelders en sprinklers ook. 

Ik bedacht mij geen moment, graaide in mijn binnenzak en stak met een 

tevreden grijns op mijn gezicht de sigaar aan die de directeur eerder nog 

uit mijn handen had gegrist. Daarna blies ik een vrijwel perfecte rookkring 

de ruimte in. Genietend van mijn sigaar liep ik nogmaals langs en tussen 

de kisten door. Alles zag er nog intact uit, behalve natuurlijk mijn tot 

schuilplek omgetoverde kist. Ik eindigde weer bij een geel paaltje. Was het 

verbeelding, of bewoog het? 

Plotseling klonk een snerpend geluid en het paaltje begon rond te 

draaien. Tegelijkertijd begonnen de haartjes op mijn armen te kriebelen. 

Niet figuurlijk, maar letterlijk. Ik schoof een mouw opzij en zag dat de 

haartjes rechtop stonden, alsof ze statisch geladen waren. Ook op mijn 

hoofd nam ik beweging waar. Plukjes haar schoten rechtop. Op het 

moment dat ik een lichtpaarse gloed om mij heen ontdekte, alsof ik in een 

fijne nevel was gehuld of midden in het Noorderlicht stond, nam ik een 

duik naar de grijze wand en drukte mij er met mijn rug tegenaan om 

mijzelf zo klein en plat mogelijk te maken. De stomp sigaar hing half uit 

mijn mond. 

Ik was nog maar net op tijd. 

Het snerpenede geluid nam toe en ik drukte mijn handen tegen mijn 

oren. Keiharde knallen klonken. Als elektrische ontladingen, of dikke 

boomtakken die als lucifers doormidden werden gebroken. De ruimte 
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baadde afwisselend in een groen en dan weer paars licht. Voor mijn ogen 

versplinterden de houten kratten. Of beter gezegd, ik zag ze desintegreren. 

Alsof iemand met een enorme houtschaaf in een moordend tempo 

flinterdunne plakjes van het hout verwijderde. Ze fileerde, laagje voor 

laagje. 

Dwars door een restje flinterdun hout kon ik nu de inhoud van de kratten 

zien. Beelden, klokken, serviesgoed, vazen, ik ving er alleen een glimp van 

op, voordat ook dat voor mijn ogen desintegreerde. Het gebeurde allemaal 

zó snel, in hooguit twee seconden was alles voorbij. Het snerpende geluid 

stierf weg. De gele paaltjes kwamen tot stilstand en de groen-paarse gloed 

in het midden van de ruimte doofde uit. De vloer lag bezaaid met kleine 

voorwerpen die glansden en glommen in het plafondlicht. 

Op het nippertje was ik buiten de door paaltjes afgebakende rechthoek 

gesprongen, besefte ik. Want daar, op de zwarte vloer, lag nu alleen nog 

een goudkleurig laagje. Het enige dat nog over was van de kisten en hun 

inhoud. Al het goud leek met ongekende precisie van de objecten uit de 

kisten gefileerd te zijn en lag nu in een onregelmatig patroon over de vloer 

verspreid: brokjes, flinters, schilfers. Ik vroeg mij af wat er met mij 

gebeurd was als ik iets later uit de kist was geklommen, of in de rechthoek 

was blijven staan. Lagen mijn vergulde kronen en mijn trouwring dan op 

de grond? Ik rilde. 

Voordat ik wist wat er gebeurde, smolt het goud en stroomde uit alle 

richtingen vandaan traag naar het midden van de ruimte. Daar vormde zich 

een respectabele plas edelmetaal. Even gebeurde er niets. Toen liep het 

goud weg via een gat in de vloer. De ruimte was nu volledig leeg, op mij 
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en de gele paaltjes na dan. Vlak voor mijn voeten lag nog wel een klein 

voorwerp. Ik bukte en raapte de stomp sigaar op, die blijkbaar uit mijn 

mond was gevallen. Ik doofde hem zorgvuldig en stopte hem terug in mijn 

binnenzak. 

Amper van de schrik bekomen stond mij een nieuwe verrassing te 

wachten. In de rechthoekige ruimte tussen de vier paaltjes verscheen een 

soort damp. De mist verdichte zich en er werd een tafereel zichtbaar. Ik 

kan het nog het beste omschrijven als een holografische foto, maar dan 

veel realistischer. Ik zag houten kisten en een bureau deels verscholen 

achter kartonnen dozen. Ik waande mij terug in de bank, maar dit keer was 

het niet mijn eigen kluis. Dit was de kluis waarin John de wacht hield. 

De gele paaltjes begonnen hevig te trillen en er klonk een ratelend en 

knarsend geluid. Even was ik bang dat ze uit de grond gerukt zouden 

worden, zo hevig gingen ze te keer. Tot ze plotseling tot rust kwamen en 

het angstvallig stil werd. 

Ik had wel een idee wat er zou volgen. Dus moest ik John waarschuwen, 

voordat er niets van hem overbleef. Angstvallig liep ik om het door gele 

paaltjes afgebakende gebied heen, waarbij het mij eens te meer opviel dat 

het leek of ik naar een driedimensionale foto keek. Tegelijkertijd zag het er 

op een of andere manier nogal doods uit. Platgeslagen in de tijd. Meteen 

moest ik denken aan de missende beelden op de videoband van de 

beveiligingscamera. En aan de bevroren agenten op weg naar de zwarte 

bol. Alles zag er vreemd kleurloos uit. Alhoewel, ook weer niet helemaal 

zonder kleur, maar meer zoals een ouderwetse foto. Sepia-kleurig noemden 

ze dat, herinnerde ik mij ineens. 
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John zat inderdaad onder het bureau en keek mij recht in de ogen. Of 

althans, dat leek zo. In werkelijkheid staarde hij naar een vast punt. Ik 

zwaaide naar hem, riep zijn naam, maar hij leek bevroren. Hij liet mij geen 

keuze en ik stapte de rechthoek binnen. Snel liep ik naar het bureau. Zelf 

bevroor ik niet, te laat dacht ik eraan dat mij dat had kunnen overkomen. 

Het zou een fatale fout zijn geweest. Ik probeerde John wakker te 

schudden, maar naarmate mijn hand dichterbij kwam, werkte een 

onzichtbare weerstand mij tegen. Hoe harder ik probeerde, hoe meer 

weerstand ik voelde. Ik mocht John niet aanraken, daar kwam het op neer. 

Het bureau en de kartonnen dozen ervoor trouwens ook niet. Rondlopen 

was geen probleem, maar iets aanraken zat er niet in. Het leek net of ik mij 

in een levensechte driedimensionale sepiakleurige foto bevond. 

Ik hoorde iets en bespeurde een beweging bij de plek waar ik 

kortgeleden plat tegen de wand had gestaan. Snel dook ik weg naast het 

bureau, achter de dozen. Er was een ovale opening in de wand verschenen, 

waardoor een gelig licht naar binnen viel. Een goudkleurige gedaante 

kwam langzaam aanlopen. Het leek of hij een hittebestendig pak aanhad en 

op het vizier van zijn eveneens goudkleurige helm reflecteerde de 

omgeving. De gedaante hield iets vast met zijn gouden handschoenen. Het 

leek op een jachtgeweer, maar dan met een loop die eindigde in iets wat 

leek op de sproeikop van een douche. 

Na even om zich heen te hebben gekeken - om zich te oriënteren, of 

vermoedde hij soms dat hier iemand was? - liep hij naar de kisten en begon 

ze een voor een te “besproeien”. Met lange halen bewoog hij de kop van 

het apparaat langs het hout en al sproeiende schuifelde hij rond de kisten. 
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Langzaam maar zeker kwam hij op mijn schuilplaats af. Er kwam niets 

zichtbaars uit de sproeikop, maar toch, vertrouwen deed ik het niet. 

Overal waar hij was geweest, leek de omgeving echter te worden. Hoe 

moet ik het noemen? Meer aanwezig? De vage sepiakleur veranderde in 

een normale kleur en er werd mij plotseling iets duidelijk. Om het zeker te 

weten, moest ik iets uitzoeken, maar dat kon alleen door risico’s te nemen. 

De vreemdeling was druk bezig met sproeien en zolang hij dat deed, had 

ik er wel vertrouwen in dat John relatief veilig was. De komende paar 

minuten zou hij vast niet in het niets verdwijnen. Zodra de gouden 

gedaante even uit het zicht verdween achter een manshoge kist, sloop ik bij 

het bureau vandaan, maakt gebukt een omtrekkende beweging en dook 

door de opening in de wand. 
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Ik kwam in een soort controleruimte terecht. Met langs een wand een 

paneel waarboven lichtjes en figuren zweefden. Het meest opvallende was 

een bolvormig object ter grootte van een flinke skippybal. Er zaten half 

transparante vlakken en symbolen op in allerlei kleuren. Ze dreven niet 

alleen aan de oppervlakte, maar zweefden ook kriskras door de bol heen. 

Alleen de kern ter grootte van een tennisbal was opvallend leeg. 

Twee stukjes van de overvloed aan informatie die in en op de bol 

zweefde waren leesbaar en begrijpelijk voor mij. Het eerste was een 

datum, al lag het wel heel ver in de toekomst: 31 januari 2138. Het tweede 

was de huidige datum: 10 juli 2002. De nacht dat John en ik in de kluis van 

de bank overnachtten. 

Naast beide datums stond een tijdsaanduiding. Opvallend was dat de 

seconden bij de datum in de toekomst netjes opliepen, terwijl bij mijn 

eigen heden alle cijfers eigenwijs stilstonden op tien over drie ‘s nachts. 

Het exacte moment waarop ik merkte dat er iets niet klopte en ik uit mijn 

kist kroop. Op mijn eigen horloge was het inmiddels vijf voor halfvier. Dat 

klokje tikte rustig verder, in tegenstelling tot de klok die ik op het bureau 

van de bankdirecteur had gezien. Ik gromde tevreden. De gouden gedaante 

had dus echt de tijd in zijn macht. Hij kon de tijd in de bol stilzetten en 

daarna selectief dingen naar zich toe halen met het vreemde sproeiwapen. 

De wand tegenover het instrumentarium was transparant en bood 

uitzicht op wat een woonvertrek kon zijn. Ik zag een overvloed aan 

blinkende objecten. Wanden, meubels, voorwerpen, echt alles was van 
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blinkend goud en alles glom en schitterde. Waar was ik aanbeland? Zonder 

er erg in te hebben, rommelde ik in mijn jaszak en vond het stompje sigaar. 

Het was niet veel, maar het was beter dan niets. Ik stak het aan en blies een 

mooie rookwolk uit. 

Opnieuw bestudeerde ik het instrumentarium, uiteraard zonder iets aan 

te raken, maar al gauw gaf ik mijn poging er iets van logica in te ontdekken 

op. Ik liep naar de transparante wand en zocht naar een deur. Lang hoefde 

ik niet te zoeken. Op elke willekeurige plek kon ik er zo doorheen stappen. 

Er verscheen direct een ovale opening. Ook vanaf de andere kant bleek de 

wand transparant, want ik kon de controleruimte nog gewoon zien. Wel zat 

er een uiterst dun goudlaagje op de muur gedampt die een fractie licht 

tegenhield. 

Nu bevond ik me dus in de woonkamer. Vluchtig raakte ik enkele 

voorwerpen aan. Wat bezielde iemand om alles van een laagje goud te 

voorzien? Peinzend keek ik hoe de rook van mijn sigaar omhoog kringelde. 

Met mijn ogen volgde ik het lange rookspoor vanaf de stomp van mijn 

sigaar, tot het punt waar het zich zo met de omgevingslucht vermengd had 

dat je er amper nog iets van zag. 

Op iets dat op een bureau leek vond ik holografische foto’s van een voor 

mij onbekende man. Aan het postuur te zien kon het heel goed de man in 

het gouden pak zijn. Eén van de holografische foto’s liet in een snelle 

cyclus zien hoe hij opgroeide van baby tot kind tot volwassene. Grappig, 

zo’n “groeifoto” in je huiskamer. Ik volgde het proces een tijdje en raakte 

de afbeelding aan op het moment dat de baby in beeld was. Meteen hoorde 

ik een baby huilen en de troostende stem van een vrouw die ongetwijfeld 
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zijn moeder was. Ik trok mijn hand terug en het geluid verstomde. Meteen 

flitste de beeldencyclus weer voorbij. Nu raakte ik de foto van de 

volwassen man aan. Een raamwerk van twee meter breed en één meter 

hoog verscheen voor mij in de lucht, gevuld met duizenden kleine 

driedimensionale foto’s. Ik deinsde geschrokken achteruit. Man, ik kon het 

bijna niet geloven, ik had een heus dagboek ontdekt! 

Voorzichtig legde ik mijn stomp sigaar neer en raakte het laatste icoontje 

in het raamwerk aan. Dat bevatte vast en zeker de meest recente informatie 

die de man had opgeslagen. Een nerveus klinkende stem klonk en ik zag 

een man met grijs haar bij het paneel in de controleruimte. Ik keek hem op 

de rug en gokte dat hij een jaar of tachtig was. Zijn handen vlogen over de 

driedimensionale pictogrammen en de stem ratelde maar door en ondanks 

de vele onbegrijpelijke termen, die ongetwijfeld technische aanduidingen 

waren, begreep ik dat er iets verkeerd liep. Ik ving iets op van een fout in 

een berekening. Verschoven tijdscoördinaten op het grid, wat het ook zijn 

mocht. Kwantumpijlers op de verkeerde plaats en tijd. Schade aan de 

croppers. Wartaal was het voor mij. 

Dezelfde stem klonk plotseling een stuk harder, maar nu vooral ook heel 

boos, heel dichtbij en vanuit een andere richting. Razendsnel draaide ik 

mij om en keek recht in de gouden glans van een vizier. De vreemdeling 

hield zijn sproeiwapen dreigend op mij gericht. Bewegingloos bleef ik 

staan. 

‘Hoe ben je hier gekomen?’ vroeg hij op barse toon, met een sterk accent 

dat mij niet bekend voorkwam. 
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Ik gebaarde achter de controleruimte. ‘Uit de grijze ruimte met die maffe 

paaltjes.’ 

‘Dat snap ik, oudling. Ik merk het aan je kleding, je manier van doen en 

aan je spraak.’ 

Er klonk een zachte pieptoon uit de helm. Met een geroutineerde 

beweging trok hij het ding van zijn hoofd, waarna hij hem achteloos op de 

grond liet vallen. Het was inderdaad de man uit het dagboek. Grijs haar, 

geen snor of baard, vlekkerige en gerimpelde huid, vermoeide zwarte ogen. 

Hij leek in de tachtig, maar zijn ogen deden anders vermoeden. Voor mij 

stond een man die héél oud was. Ouder dan iemand uit mijn tijd ooit kon 

worden. Hij bestudeerde me van top tot teen en trok een vies gezicht. 

‘Zo. Dus jij bent ongeveer een eeuw later geboren dan ik,’ zei ik kalm, 

terugdenkend aan de datum die ik op de zwevende bol had gezien. 

Hij liet een spottend lachje horen en zweeg. 

Ik wierp een blik op de controleruimte achter de transparante muur. ‘Je 

hebt daar trouwens een paar leuke speeltjes.’ 

‘Als die speeltjes goed hadden gewerkt, stond jij hier niet, oudling.’ 

‘Aha. Je bent vast met zo’n geel paaltje bovenop een houten kist 

geknald,’ gokte ik. Ik dacht terug aan de sleepsporen op het linoleum, de 

beschadigde kist en de houtsplinters. 

‘De croppers zijn inderdaad beschadigd. Dus nu moet ik veel met de 

hand doen.’  

Ik keek hem vragend aan. 
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‘Normaal open ik een poort en daarna gebeurt alles automatisch. De 

croppers weten wat ik wil hebben en halen het hiernaartoe.’ Hij bewoog 

het sproeiapparaat door de lucht. ‘Nu moet ik alles met de hand markeren 

en naar deze tijd toehalen. Het uiteindelijke extracten lukt gelukkig nog 

wel automatisch.’ 

‘Eén botsing met wat kunstwerken en hij doet het al niet meer?’ vroeg ik 

spottend. 

‘Ha! Noem je dat kunst! Alleen het laagje purium heeft waarde voor mij, 

de rest is waardeloze damp!’ 

‘Mij had je ook graag zien verdampen, neem ik aan. Het gaat je alleen 

maar om het goud.’ Ik keek om mij heen en maakte een wijds gebaar door 

het vertrek. ‘Heb je nog niet genoeg?’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Je begrijpt het niet. Net zoals ik niet snap 

waarom ik de moeite neem om het aan een oudling uit te leggen.’ Hij 

bromde iets onverstaanbaars en rolde met zijn ogen. ‘In mijn tijd, ver in 

jouw toekomst, is er een nijpend tekort aan purium. Goud noemen jullie 

het inderdaad. Jullie smeren het op metalen voorwerpen, die jullie om je 

vinger of om je nek of in je oor dragen. Allemaal onzin toepassingen. Voor 

ons is purium een medische noodzaak. Wij hebben het nodig om te 

overleven.’ 

‘Het wordt gebruikt in medische apparaten,’ vatte ik samen. 

Hij schudde meewarig zijn hoofd. ‘Het menselijke immuunsysteem is 

erg gevoelig. Veel mensen uit mijn tijd zijn overgevoelig voor 
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verontreinigingen. Door onze lichamen er zo weinig mogelijk aan bloot te 

stellen, houden we het langer vol.’ 

Ik snapte er niets van. 

‘Kijk om je heen. Zie je niets vreemds?’ 

‘Het glimt hier behoorlijk.’ 

Hij keek me kwaad aan. ‘Geen stofje zul je hier aantreffen, dat is wat ik 

bedoel. Geen zand, geen schilfertje huid, geen giftige rook of 

uitlaatgassen.’ 

Ik deed mijn mond open, maar slikte mijn opmerking snel weer in. Deze 

ruimte deed inderdaad erg steriel aan. Veel te netjes. Nergens troep, geen 

stof, geen vliegjes. Eng schoon. 

‘Jij bent voor mij ook vervuiling. Jouw onbehandelde huid schilfert. Je 

adem en je kleren ruiken naar een vieze eeuw.’ Hij gebaarde naar de 

controleruimte. ‘Het is beter dat je hier niet te lang blijft rondhangen.’ 

Ik slenterde naar de transparante wand. ‘Jij reist volgens mij regelmatig 

naar mijn tijd. Is dat niet ongezond voor je?’ 

Hij wees op zichzelf. ‘Dit pak houdt alles buiten. Als ik maar snel 

genoeg werk en terug ben voordat het filter verzadigd is. Daarnaast spring 

ik naar een heel precies tijdstip en een nauwkeurig bepaalde plek.’ 

‘Hoe kun jij je bewegen als de tijd tussen die gele palen stilstaat?’ 

‘Palen?’ Hij schaterde het uit van het lachen. ‘Croppers heten die 

dingen.’ 
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We waren inmiddels in de controleruimte aangekomen. De bol met de 

vreemde symbolen zweefde nog steeds boven het bedieningspaneel. 

‘Je springt naar een bevroren punt in ruimte en tijd. Waarom sta jij daar 

niet stil?’ 

Hij hield een hand voor zijn mond en kuchte een paar keer. ‘Ik kom uit 

een andere tijd, of was je dat vergeten? Ik ben onderhevig aan de krachten 

uit mijn eigen tijd, waar en wanneer ik mij ook bevind.’ 

Ik dacht even over die opmerking na. ‘En ik dan?’ vroeg ik, en nog 

terwijl ik het vroeg, begreep ik het. Met croppers bakende de vreemdeling 

een stukje af binnen de enorme zwarte bol. Nu de gele paaltjes deels kapot 

waren, gebruikte hij het apparaat met de vreemde sproeikop om alle 

gouden voorwerpen naar zijn eigen tijd te trekken. ‘Je hebt mij onbedoeld 

besproeid, omdat ik in een krat zat. Daarom sta ik nu hier, terwijl mijn 

collega als versteend onder een bureau zit. Want dat meubelstuk in de hoek 

heb je vast niet behandeld. Daar zit geen goud in.’ 

‘Anders liepen hier nu twee oudlingen rond.’ De man keek mij grijnzend 

aan en gebaarde dat ik door moest lopen naar de grijze ruimte. Naar John 

en de kluis in mijn eigen tijd. De ruimte tussen de gele paaltjes was nu 

inderdaad leeg. Al het goud was geoogst, de rest vernietigd. In de hoek zat 

John nog steeds als versteend onder zijn bureau. Hij was in ieder geval niet 

besproeid en gefileerd. Dat was een opluchting. 

Ik keek de vreemdeling aan. ‘En nu?’ 

‘Ik stuur je terug naar jouw tijd, wat dacht je dan?’ Hij wees naar het 

gebied tussen de croppers. ‘Ga daar staan, dan maak ik in de 
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controleruimte de juiste instellingen.’ Hij wreef in zijn ogen. Ze zagen er 

wat geïrriteerd uit. Rood langs de omtrek en ik zag traanvocht glinsteren. 

Ik wees. ‘Je bedoelt in het midden van die zwarte rechthoek daar?’ 

Hij moest hoesten. Het klonk alsof zijn keel droog was. Opnieuw hoestte 

hij. De man trok even een vies gezicht en bleef daarna een tijdje hoesten 

alsof hij wanhopig probeerde iets uit zijn keel te krijgen dat was blijven 

steken. ‘Klopt,’ zei hij enigszins schor. ‘Daar.’ Hij knikte naar de plek 

tussen de croppers. 

‘Bedankt maat,’ zei ik met gespeelde dankbaarheid. ‘Ook voor de uitleg. 

Misschien zien we elkaar ooit nog eens. Dat lijkt mij leuk.’ Ik stak mijn 

hand uit. ‘Tot ziens.’ 

Het was niet dat hij deze oude gewoonte niet kende of herkende dat zijn 

ogen plotseling groot werden van ontzetting en ik een uitdrukking van 

afschuw op zijn gezicht zag verschijnen. Hij staarde naar mijn uitgestoken 

hand. Naar het restje sigaar dat daar lag na te smeulen. Zijn mond viel 

open. Meteen kreeg hij een enorme hoestbui. Hij sloeg een hand tegen zijn 

mond en proestte het uit. Tussendoor haalde hij gierend adem. Het klonk 

allemaal niet best. Een stuiptrekking trok door zijn lijf, hij klapte dubbel en 

het wapen kletterde tegen de grond. 

In een reflex dook ik eropaf. Helaas bleek de vreemdeling genoeg 

energie over te hebben om zich bovenop mij te storten. Hij drukte mij plat 

tegen de vloer, greep mijn polsen en sloeg mijn armen tegen de vloer, in 

een poging het wapen dat ik net had opgeraapt weer uit mijn handen te 
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dwingen. Zijn greep verslapte eventjes door een nieuwe hoestbui. 

Behendig als een slang wrong ik mij onder hem vandaan en rolde weg. 

Liggend op de vloer wierp ik een snelle blik op het vreemde wapen. Het 

lag lekker in de hand, dat wel, maar het zat vol met vreemde 

aanraakvlakjes waar ik werkelijk niets van begreep. Er was geen tijd, ik 

moest erop vertrouwen dat het al op scherp stond. Hij hield mij er daarnet 

niet voor niets mee onder schot. 

De vreemdeling kwam moeizaam overeind en keek mij met een woeste 

blik in zijn ogen aan. ‘Dit komt allemaal door jou, oudling! Je hebt vieze 

vervuiling meegenomen waar mijn longen niet tegenkunnen.’ Kuchend en 

proestend draaide hij zich om en strompelde richting controleruimte. Mij 

volkomen negerend, liggend op de grond met het vreemde wapen nog 

steeds op hem gericht. 

Op dat moment besefte ik dat ik tijdens onze worsteling midden in het 

zwarte vlak was beland. Ik voelde het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. 

Op hetzelfde moment gooide de man zich door de ovale opening - en ik 

wist natuurlijk meteen wat hij van plan was. Ik moest hem tegenhouden, 

maar dat ging ik nooit redden. Ik kon gewoon niet op tijd bij hem of zelfs 

maar buiten het bereik van de gele paaltjes zijn. Dus drukte ik in een 

uiterste wanhoopsdaad blindelings op de plek waar bij een pistool of 

revolver of geweer de haan zit. 

Er klonk geen geluid. Ik zag geen lichtflits. En ik voelde ook geen 

terugslag. Teleurgesteld liet ik het wapen uit mijn handen vallen. Het was 

uitgeschakeld, of deed in ieder geval niet wat ik gehoopt had dat het zou 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van te huiveren - pagina 192 van 203 

doen. De vreemdeling was achter de opening verdwenen, dus alles was 

verloren. Maar ik mocht niet opgeven! Zolang ik leefde kon ik iets doen. 

Of althans proberen te doen. 

Snel krabbelde ik overeind. Ik rende naar de opening, mijn blik 

angstvallig op het dichtstbijzijnde gele paaltje gericht. Ik was verbaasd en 

vooral opgetogen dat ik het redde. Ik smeet me door de opening in de wand 

en scheerde rakelings langs een groot voorwerp, dat vlak naast de 

doorgang stond. Ik wist zeker dat daar eerder niets had gestaan. Het was de 

man en hij stond doodstil. Bevroren in de tijd. Het was me gelukt! Mede 

dankzij het sigaartje, dat ik een tijdlang angstvallig in mijn hand verborgen 

had gehouden. Door langzaam maar zeker de ruimte te vervuilen, had ik de 

gouddief een zware hoestbui en een astmatische benauwdheid bezorgd. 

Zoveel goud en dan nog ziek worden, ik moest hardop lachen. 

Nu de man toch in een standbeeld was veranderd, greep ik de 

gelegenheid met beide handen aan om uitgebreid in de vreemde woning 

rond te snuffelen. Eerst ging ik op zoek naar iets te eten en te drinken. Ik 

vond iets dat op een keuken leek en het lukte me zelfs om een hete brij uit 

een apparaat te persen. Helaas smaakte het nergens naar. Ook vond ik iets 

wat op water leek, maar het rook muf en ik durfde er geen slok van te 

nemen. Dat bracht mij op een behoorlijk belangrijk punt. Ik had geen idee 

voor hoeveel tijd er eten en drinken in de woning aanwezig was. Dus ik 

stond voor een groot probleem. 

Ik kon proberen de woning te verlaten en hulp in te schakelen. Maar 

hoe? Nergens ontdekte ik een deur. Bij wat volgens mij de buitenmuren 

waren, stapte ik vol goede moed op de wand af, maar er verscheen geen 
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opening. Ik knalde telkens tegen een muur aan. Terug in de controleruimte 

probeerde ik wijs te worden uit het enorme paneel. Kon ik mijzelf 

terugbrengen naar mijn eigen tijd? Nieuwsgierig raakte ik de 

datumaanduiding op de zwevende bol aan. Met een ploppend geluidje 

verdween het uit de bol. Ik stak mijn hoofd om de hoek van de grijze 

ruimte. Ik zag vier croppers, maar John en het bureau waren weg. 

Het was duidelijk dat ik zonder hulp de tijdmachine niet kon besturen. Ik 

snapte werkelijk niets van de figuren en driedimensionale symbolen. Wat 

kon ik nog meer doen? De vreemdeling laten ontwaken? Als ik al wist hoe 

dat moest, bijvoorbeeld met hetzelfde wapen, zou hij me dan levend en 

heelhuids naar mijn eigen tijd terugbrengen? Daarnet stond hij op het punt 

mij in het niets te laten verdwijnen. Hij wilde mij helemaal niet naar mijn 

eigen tijd terugsturen, daar twijfelde ik geen moment aan. Waarom anders 

moest ik tussen de piketpaaltjes gaan staan. 

Een van de weinige dingen die mij in deze toekomstige wereld wel goed 

was gelukt, was het aan de praat krijgen van zijn dagboek. Daarom besloot 

ik, voornamelijk uit verveling, mijn eigen belevenissen dan maar aan het 

dagboek toe te vertrouwen. Zoiets als: “Zodra jij dit leest heb ik mijn doel 

bereikt. Dan zal ik niet in vergetelheid eindigen. Ik ben bang dat het mij 

nooit lukt om uit deze voor mij zo vreemde tijd te ontsnappen. Al is het 

nog niet te laat. Hopelijk vind ik alsnog een manier om deze woning te 

verlaten, om eten en drinken te vinden, om hulp te zoeken. Tot die tijd zal 

ik mijn belevenissen nauwgezet vastleggen in dit dagboek.” 
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Dus daar zat ik dan. Gevangen in andermans tijd. Opgesloten in een 

vreemd huis. Omringd door apparaten waarvan ik het merendeel niet kon 

bedienen. Alleen het dagboek was een eitje. Hoewel, was dat wel zo? Ik 

had zojuist mijn eerste boodschap aan het dagboek toegevoegd. Ik was er 

zo’n driekwartier mee bezig geweest. Terwijl ik mijn opgenomen bericht 

nog eens afspeelde, vroeg ik mij af of het apparaat het nu ook bewaard 

had. Ik wist niet of ik op een “bewaarknop” of iet dergelijks moest drukken 

zoals bij de computers uit mijn eigen tijd, of dat het mijn belevenissen 

automatisch had opgeslagen. 

Omdat ik toch iets moest doen, besloot ik het raamwerk van het dagboek 

te sluiten en weer opnieuw op te roepen, met het risico dat mijn verhaal 

dan meteen in het niets verdween. Tot mijn opluchting verscheen netjes 

een nieuw icoontje naast het panische verhaal van de mislukte tijdreis van 

de nu bevroren vreemdeling. Het icoontje was een close-up van mijn 

gezicht. Blijkbaar zat er ergens een camera in dit gekke ding verstopt. 

Met toch wel een tevreden gevoel liet ik het elektronische dagboek voor 

wat het was. Een blik op mijn horloge leerde me dat ik mij al enkele uren 

in de toekomst bevond, ergens ver weg in de tweeëntwintigste eeuw. Hoe 

zou het er daarbuiten uitzien? vroeg ik mij opnieuw af. Er waren geen 

ramen en ik had nog steeds geen buitendeur ontdekt. Besluiteloos liep ik 

terug naar de controleruimte en staarde een tijdje naar de zwevende bol. 
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Ineens bedacht ik mij dat de vreemdeling misschien iets bij zich droeg 

wat ik nodig had om de bol te bedienen of de woning te verlaten. Hoopvol 

liep ik op hem af. 

Precies op dat moment deed een lichtflits mij mijn ogen toeknijpen. Een 

drietal mannen in witte gewaden verscheen uit het niets. In een fractie van 

een seconde kwamen ze allemaal tegelijk in actie. Eén man drukte mij 

tegen de muur aan, de twee anderen doken op de bevroren bewoner af. Het 

volgende moment waren het tweetal en de man in het gouden pak 

verdwenen. Bleef de derde man nog over, die mij stevig tegen de muur 

drukte. Hij trok mij er weer vandaan, ditmaal minder hardhandig en 

schudde mij breed lachend de hand. ‘Goed werk, inspecteur!’ 

Ik moest hem haast wel schaapachtig hebben aangekeken. ‘Sorry?’ 

stamelde ik. 

‘Bedankt voor je hulp, bedoel ik. We proberen deze man al eeuwen te 

pakken te krijgen, hoewel dat een wat vreemd begrip is in de tijd waar wij 

vandaan komen. Het is een slimme kerel die ons steeds te snel af was. Het 

is jou, een oudling nog wel, eindelijk gelukt wat het IDIOT, het Inter 

DImensionaal OpsporingsTeam, met geen mogelijkheid voor elkaar kreeg. 

Dus nogmaals: goed werk, man.’ 

‘Het wat?’ 

‘Laten we het voor het gemak de moderne variant van de recherche 

noemen, inspecteur.’ 

Ik knikte. Hij was blijkbaar een toekomstige collega van mij. Goed volk 

dus. ‘Waarom is het jullie nooit gelukt?’ 
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‘Deze woning zit vol snufjes. De bewoner brengt hem razendsnel naar 

een andere plek in het grid, zodra hij een melding krijgt dat we hem 

gepeild hebben. We komen dus altijd te laat. Dan is de vogel alweer 

gevlogen, zoals ze geloof ik in jouw tijd zeggen. Hij verbergt zich voor ons 

door in het verleden onder te duiken, hoewel zich dat voor jou nog steeds 

ver in de toekomst bevindt. Door steeds van plek en moment te wisselen 

onderneemt hij zijn bizarre rooftochten tot diep in het verleden.’ 

‘Hij zei dat goud nodig was voor medische doeleinden.’ 

‘Hij rooft alleen voor zijn eigen welzijn. Hij behoort tot een vreemde 

sekte van welgestelde mensen. Ze zijn bang voor van alles en nog wat en 

gebruiken de verzamelnaam “verontreinigingen” om hun complete huis en 

al hun bezittingen van een laagje goud te voorzien. Dat moeten ze eerst 

ergens vandaan zien te halen en in onze tijd is het uiterst zeldzaam. Dus 

wijken bandieten zoals hij uit naar het verleden. In onze tijd levert het op 

de zwarte markt kapitalen op. O, wij komen net als de bewoner 

oorspronkelijk uit 2348. Ik zeg oorspronkelijk, want we vliegen wat heen 

en weer over het grid. Niemand met een beetje geld leeft nog in de 

synchrone tijd.’ 

‘Een ordinaire dief dus, die in het verleden en in mijn heden goud pikt.’ 

‘Precies. En jij hebt hem naast zijn eigen tijdbel geparkeerd met een 

uiterst illegaal apparaat waar hij aan moet hebben geknoeid. Zijn lichaam 

en geest bevinden zich nu in twee verschillende tijden en dat is geen pretje 

kan ik je vertellen. Zodra we terug zijn in onze eigen tijd zoeken we wel 

uit hoe we hem terugkrijgen. Hij heeft een nieuw soort gevangenis voor 
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zichzelf uitgevonden, dus voorlopig kan hij toch geen kant op. Misschien 

krijgen wij hem er ooit weer uit en anders heeft hij gewoon pech.’ 

Ik denk dat ik het een beetje begrijp. In ieder geval voldoende om 

enigszins te bevatten wat er allemaal gebeurt. ‘Jullie kunnen mij hopelijk 

wel naar huis sturen?’ 

‘Uiteraard.’ 

‘Zonder verdampt te worden?’ 

De man begon te lachen. ‘Vooruit dan maar.’ 

‘En de gestolen spullen?’ 

‘Tja, die ben je kwijt.’ 

‘Ik wil alles aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. Zonder spullen ga 

ik niet weg.’ 

De man liet een spottend lachje horen. ‘Rechtmatige eigenaar? Wil je 

beweren dat goud of hout of welk natuurlijk materiaal dan ook eigendom 

kan zijn van één tijdelijk mens? Waarom zou iemand uit jouw tijd er meer 

recht op hebben dan iemand uit mijn tijd? Jullie hebben het goud alleen 

maar opgegraven. Zie het onder ogen, jullie maken helemaal niets zelf. 

Jullie bewerken bestaande dingen, veranderen het alleen van vorm. Zodra 

jullie korte leventjes voorbij zijn, bestaan de meeste voorwerpen nog 

steeds. Goud verandert door de tijd heen constant van eigenaar. En nu zijn 

wij dat.’ 
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Ik haalde mijn schouders op. De kunstvoorwerpen waren sowieso al 

vernietigd. Ik kon moeilijk terugkeren met een brok gestold goud. ‘Een 

laatste vraag. Waarom konden jullie die gouddief nu ineens wel opsporen?’ 

‘Dat hebben we niet gedaan. We hebben jou opgespoord, beste man. Via 

je opname in het dagboek. Vlak nadat de restanten van deze woning in het 

grid werden gepeild, diep verborgen onder de aardkorst. O ja, dat weet je 

natuurlijk niet. Hij verstopt zich niet alleen in het verleden, maar ook nog 

eens ondergronds. Liefst zo ver mogelijk richting aardkern. Waar jullie 

verouderde technologie hem met geen mogelijkheid kan ontdekken. Want 

hij wisselt vaak van tijd, dus komt hij soms ook in jullie heden terecht. 

Maar goed, ik dwaal af. In de resten van de woning kwamen we jouw 

opname tegen. Dankzij die opname hadden we eindelijk een locatie en een 

tijdstip waarop hij ons niet kon ontglippen.’ 

Ik knikte begrijpend. ‘Want ditmaal was hij bevroren en kon niet 

vluchten. Veranderen jullie de geschiedenis niet met dit soort activiteiten?’ 

‘Natuurlijk niet. Wij tweeën verlaten straks deze woning, zodat de resten 

ervan in mijn tijd ontdekt kunnen worden. IDIOT zal nog steeds jouw 

dagboekopname in handen krijgen, zodat wij achter de dief aangaan en jou 

redden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er verandert niets. Alles was al 

zo.’ 

‘Tenzij ik nu mijn bericht wis,’ zei ik uitdagend. 

‘Tenzij jij het bericht wist,’ bevestigde de man ontspannen. 
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Ik begon te glimlachen. ‘Ik snap het. Jullie hebben mijn bericht 

ontvangen. Dus je weet dat ik het niet zal verwijderen. Niet kán 

verwijderen.’ 

‘Het kan wel, maar je doet het inderdaad niet.’ 

Even speelde ik met de gedachte om de uitdaging aan te gaan. Kon ik de 

toekomst veranderen, door als een tegendraads kind het bericht achter zijn 

rug om te verwijderen? Ik zette de gedachte snel weer uit mijn hoofd. Ik 

kon geen nieuwe vijanden gebruiken, ik had hem nodig om naar huis te 

gaan. 

‘Ben ik niet gevaarlijk voor jullie? Kun je me echt naar huis sturen?’ 

De man keek mij verbaasd aan. ‘Waarom niet?’ 

‘Ik heb nogal wat gezien hier.’ 

Een schamper lachje. ‘Alsof iemand jou gelooft.’ 

‘Ja, daar zeg je me wat. Lijkt het of ik nooit ben weggeweest?’ 

‘Helaas. Je bent nu al meerdere uren hier sinds de poort is gesloten. Heb 

jij dat echt voor elkaar gekregen? Of heeft hij dat nog gedaan? Hoe dan 

ook, in jouw tijd is vanaf dat punt evenveel tijd verstreken als hier. 

Iedereen zit gevangen in zijn eigen tijdbel.’ 

Ik dacht dat ik het begreep. In de zwarte bol stond de tijd stil. Via de 

grijze ruimte naast de controlekamer werden vervolgens selectief 

voorwerpen of stukjes ruimte uit het verleden hierheen gehaald. Alles wat 

zich binnen de gele croppers bevond. Of, nu de paaltjes die ene taak niet 

meer konden uitvoeren, handmatig met het apparaat met de sproeikop. Zelf 
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had ik op dezelfde manier de overstap gemaakt, doordat ik was besproeid. 

En dus liep mijn biologische klok in deze tijd meteen weer verder. 

‘Kom, dan stuur ik je terug.’ 

‘Maar hoe verklaar ik straks de twee lege bankkluizen?’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Tsja, dat is jouw probleem.’ 

Terwijl ik de controlekamer uitliep, verwachtte ik de grijze ruimte met 

de gele paaltjes te zien. Maar in plaats daarvan belandde ik direct in de 

kluis, midden op de angstaanjagend lege vloer. Agenten liepen er speurend 

rond. Ik keek recht in het geschrokken gezicht van John. Zijn mond zakte 

open en ik wist dat ik heel snel een goede reden moet bedenken. Voor 

zowel mijn afwezigheid, als mijn spontane verschijning. 
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Flaptekst 

Verhalen om van te huiveren is een verhalenbundel met zes spannende 

science fiction verhalen. Verhalen die lekker weglezen, je op het puntje 

van je stoel laten zitten en die hopelijk af en toe ook een glimlach op je 

gezicht tevoorschijn toveren. 

 

Terence reist in Laatste fase met zijn ruimteschip via een wormgat naar 

een pas ontdekte planeet in een ver zonnestelsel. Hij wordt er hartelijk 

ontvangen door een vriendelijk ras van mensachtige wezens en er wordt 

uitstekend voor hem gezorgd. Behalve overeenkomsten blijken er ook 

cruciale verschillen tussen de rassen te bestaan. Zodra hij daarachter komt 

en hij ook nog eens gevoelens voor een van de wezens krijgt, heeft dat 

onomkeerbare gevolgen voor zijn expeditie. Laatste fase is eerder 

gepubliceerd in het blad SF Terra. 

In Vel over been wordt Bas door inspecteur Casters op het landhuis 

uitgenodigd waar zijn oom onder mysterieuze omstandigheden is 

overleden. Zodra hij de vreemde toestand van het lichaam ontdekt, begint 

Bas verbanden te zien met de opmerkelijke gesprekken die hij met zijn 

excentrieke oom heeft gehad. Heeft de man zijn eigen dood voorspeld en 

wie lopen er nog meer gevaar? Vel over been verscheen eerder in de 

bladen Pure Fantasy Magazine en Fantastische Vertellingen. 

Het kistje vertelt het verhaal van een man die zo geïnteresseerd is in 

tijdreizen, dat hij ervan overtuigd raakt dat hij degene is die de tijdmachine 

zal uitvinden. Daarom gaat hij op zoek naar een bericht van zijn 
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toekomstige ik. Zodra hij dat aantreft, beginnen de tijdlijnen gevaarlijk 

door elkaar te lopen en is het nog maar de vraag of zijn uitvinding een 

zegen of een vloek is. Het kistje verscheen eerder in het blad SF Terra. 

In de verre toekomst van de Aankondiging heeft men de sleutel van het 

verouderingsproces ontdekt. Je lichaam blijft jong, maar dat wil niet 

zeggen dat je het eeuwige leven hebt. Ieder mens is een gevaar voor zijn 

omgeving en dat heeft grote consequenties voor de samenleving. Was het 

een ongeluk, of een bewuste keuze van de machthebbers? Aankondiging 

verscheen eerder in het blad SF Terra. 

Flessengeest vertelt over het lot van een man die zichzelf laat invriezen en 

ontwaakt in een volledig veranderde wereld. In Bankroof vinden 

opmerkelijke bankberovingen plaats. Op onverklaarbare wijze verdwijnt 

van het ene op het andere moment al het goud uit de kluizen. Er is maar 

één manier om erachter te komen wat er aan de hand is. Daarvoor moeten 

inspecteur Casters en zijn hulp John van der Moolen flinke risico’s nemen. 
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