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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 suspense verhalen. 

Sommige zijn eerder gepubliceerd. Je kunt een inhoudsopgave oproepen 

om rechtstreeks naar een verhaal of hoofdstuk te springen. 

 

Maatopnemer 

Geboren om te sterven 

Haarspeldbocht 

Tankstation 

Helpende handen 

Eeuwig samen 
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Maatopnemer 
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1 

De man aan de overkant van de weg viel op door zijn onopvallendheid. Hij 

keek mij strak aan, terwijl ik stond te wachten bij het zebrapad. Zijn blik 

was niet toevallig op mij blijven rusten, nee, daar was zijn blik te 

aandachtig voor, ook al keek hij snel een andere kant op toen ik hem 

betrapte. Het licht sprong op groen en toen een mensenstroom het asfalt 

overspoelde, was ik hem ineens kwijt. Het was alsof het verkeer hem had 

opgeslokt. 

Terwijl ik gehaast verder liep, liet hij mij niet meer los. Ik zocht hem 

overal tussen de mensen en het duurde niet lang voor ik hem opnieuw zag. 

Een gedrongen man met een stijf gestreken maatpak en een brilletje met 

dunne pootjes waarvan de glazen schitterden in het zonlicht. Via de 

reflectie in een etalageruit bestudeerde ik hem aandachtig. Er was geen 

twijfel mogelijk. Hij had belangstelling voor mij, alleen voor mij. 

Onverwachts draaide ik mij om en wilde hem in de kraag grijpen, maar ik 

staarde in het geschrokken gezicht van een nietsvermoedende postbode. 

Opnieuw was hij weg, de gedrongen man. Spoorloos verdwenen. Wat 

wilde hij toch van mij? 

Ik kocht een paar belegde broodjes en haastte mij terug naar kantoor. 

Mijn lunchpauze was bijna voorbij en niet voor het eerst at ik gehaast 

achter het computerscherm. Af en toe keek ik langs mijn beeldscherm naar 

buiten, maar de man liet zich niet meer zien. Hij was weg. Of gewoon 

voorzichtiger geworden. 
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’s Avonds toen ik ons kantoor uitliep, was ik hem alweer vergeten. Tot 

ik vlakbij huis bedrukte stemmen hoorde. Ik was net over een loszittende 

veter gestruikeld en zat hem gebukt naast de voortuin van de buren te 

strikken. Dat was het moment waarop ik het gesmiespel hoorde. 

Ik gluurde over de conifeerhaag en zag iemand met een maatpak bij onze 

voordeur staan. Mijn vrouw Carla stond in de deuropening. Een rilling trok 

over mijn lichaam. Wat deed die vent hier? Ze vertelde hem iets, maar ik 

verstond er niets van. Dus boog ik wat verder over de conifeer in een 

poging het gesprek te volgen. De man hield zijn hoofd een tikje schuin en 

knikte. Aan de beweging van zijn elleboog kon ik zien dat hij iets 

opschreef. Ging het over mij? Ik hoorde Carla´s stem, maar herkende er 

geen woorden in. Als ik nog iets verder naar voren boog, dan... 

Een tak wrong zich in een van mijn neusgaten. Met twee vingers pakte 

ik de spriet beet en boog hem opzij. Helaas had ik geen rekening gehouden 

met de veerkracht van het takje. Dat schoot uit mijn hand en zwiepte met 

kracht terug, precies tegen de brug van mijn neus, daar waar dat het meeste 

pijn deed. Ik kon een gesmoorde kreet niet binnenhouden. 

Carla hoorde het - of zag een beweging - en keek op. Haar gezicht 

verstrakte toen ze mij gebukt tussen de coniferen zag zitten, met een hand 

tegen mijn pijnlijke neus gedrukt. Ook de man keek om. Hij schrok en 

begon zich meteen uit de voeten te maken. Maar eerst deed hij iets 

vreemds. Het leek of hij met een hand langs Carla`s ogen streek, waarop ze 

direct een wezenloze uitdrukking kreeg. 
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Met haastige stappen liep de man het tuinpad af, ondertussen zijn 

notitieboekje dichtklappend. Snel kwam ik tussen de coniferen vandaan en 

posteerde mijzelf breeduit op het tuinpad. Knappe jongen die daar 

langskwam. De man leek niet onder de indruk. In een hand hield hij een 

pen die merkwaardig fonkelde in het zonlicht. Ik moest er wel naar kijken. 

Hij was bijna binnen mijn bereik. Ik dwong mijn blik de pen los te laten 

en keek de man strak aan. Er verscheen een glimlach op zijn gezicht, maar 

daar fonkelde die pen weer. Mijn ogen dwaalden er naartoe alsof er 

elastiekjes aan zaten. Nee! Ik rukte mijn blik los en wilde de man bij zijn 

arm vastgrijpen, maar op dat moment buitelde er iets door de lucht. In een 

reflex ving ik het voorwerp op en precies op dat moment glipte de man 

snel langs mij heen. Verdwaasd keek ik naar wat ik in mijn handen hield. 

Het was een notitieboekje. Niet eens die mooie fonkelende pen. 

Ik rende de tuin uit, maar al na enkele meters gaf ik het op. Ik zag niets 

dan lege straat. Aan de overkant ging een deur open. Een vrouw die ik 

alleen van gezicht kende sleepte een vuilniszak naar de stoeprand. Ik 

knikte afwezig naar haar en bekeek het notitieboekje wat beter. Het stelde 

niet veel voor. Een boekje zoals elk warenhuis ze verkoopt. Wat had de 

man over mij geschreven? Ik klapte het open en bladerde er vluchtig 

doorheen, maar zag niets dan lege blaadjes. En een paar rafelranden waar 

velletjes papier waren uitgescheurd. 

Verward liep ik terug naar huis. Daar stond Carla nog op exact dezelfde 

plaats, op een eilandje van tegels bij de voordeur. Haar handen 

ineengevouwen, een wezenloze blik in haar ogen. Ze zag er ontspannen 
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uit, dat wel. Vredig zelfs. Zo kende ik haar helemaal niet. Ik had er bijna 

een foto van gemaakt. 

‘Carla?’ 

Er kwam geen reactie. 

Ik bekeek haar wat beter. Haar ogen stonden een beetje uit het lood, 

eentje schuin omhoog en de andere schuin omlaag. 

‘Joehoe, Carla?’ 

Haar ogen schoten in het gelid en ze keek mij met priemende ogen aan. 

‘O! Ben je daar eindelijk? Ik zag je niet aankomen, ik stond net...’ 

Verdwaasd keek ze naar haar handen. ‘Ja, wat sta ik hier eigenlijk te 

doen?’ 

Ik wees achter mij. ‘Wie was dat?’ 

‘Wie was wie?’ 

‘Die man!’ 

Ze pakte mijn arm beet. ‘Doe niet zo raar. Kom naar binnen en vertel me 

waarom je zo laat bent. 

‘Ik ben niet laat. Ik ben even op tijd als anders.’ Maar ze trok me al naar 

binnen. Terwijl ik de woonkamer binnenliep vroeg ik opnieuw wie de 

vreemdeling was waar ze mee stond te smoezen, maar ik kreeg geen 

antwoord. 

Ach, eigenlijk wist ik allang hoe het zat. Ze had meneer maatpak 

opdracht gegeven mij te schaduwen. Dat was mij direct duidelijk toen ik 

hem in die winkelruit bestudeerde. Een privédetective die door Carla was 
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ingehuurd, daar twijfelde ik niet aan. Hij was de man die mij moest 

betrappen, de expert die Carla’s vermoedens ging bevestigen. Het was een 

logisch gevolg van haar eeuwige achterdocht, de nooit ophoudende 

argwaan en haar ziekelijke jaloezie. 

En toch knaagde er iets aan mij. Er klopte iets niet. Ze leek de man en 

het voorval totaal te zijn vergeten, dat was echt niet gespeeld - en dan was 

er nog die typische blik in haar ogen. Dromerig. Afwezig. 

Die avond wisten we ons allebei geen raad met de situatie en zeiden we 

weinig tegen elkaar. Zelfs nog minder dan op een gewone avond. Er was 

iets vreemds gaande en geen van beiden wisten we het bespreekbaar te 

maken. Vroeger dan anders gingen we naar bed. 
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2 

Ergens ‘s nachts schrok ik wakker uit een zeurderige droom. Er stond een 

gestalte over mij heen gebogen. Ik knipperde een paar keer, maar het beeld 

verdween niet. Een silhouet was bij het hoofdeinde van mijn bed aan iets 

aan het frunniken. Wat hij daar ook deed, het ging niet naar wens, want hij 

murmelde onverstaanbare woorden en klonk nogal geïrriteerd. 

‘Hé!’ riep ik, terwijl ik met een ruk overeind schoot. Ik knalde tegen de 

borstkas van de man aan en hij klapte achterover. Een voorwerp flitste 

door de lucht, kletterde op de vloer en schoof bij het bed vandaan. 

‘Sodeju!’ piepte de insluiper. 

Ik sprong uit bed, knipte een lamp aan en staarde in het gezicht van de 

man in het maatpak. Zijn brilletje was verbogen en stond scheef op zijn 

neus. Hij keek mij ontsteld aan: ‘Wat doe jij hier? Jij hoort hier niet te zijn! 

Ga weg!’ 

Nu wist ik toch zeker dat dit mijn slaapkamer was, mijn huis, maar hij 

zei het zo overtuigend, dat ik mij bijna schuldig voelde dat ik zijn privacy 

schond. Hij probeerde zijn brilletje recht te zetten en toen dat niet lukte 

bewoog hij een hand naar mijn ogen. Het leek net of ik een nabeeld zag, 

maar gelukkig besefte ik direct dat het een stoffig spoor was dat zijn hand 

achterliet. In gedachten zag ik Carla weer bij de voordeur staan. In een 

reflex draaide ik mijn hoofd opzij, greep zijn hand beet en gaf er een ferme 

ruk aan. De man in het maatpak verloor zijn evenwicht en klapte tegen het 

bed aan. Een dunne poederwolk dwarrelde langzaam naar de vloer. Ik 

draaide zijn hand om en zag een nogal groot uitgevallen zegelring aan zijn 
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middelvinger zitten. Er zat een spoortje poeder naast. ‘Mislukt!’ stelde ik 

vast. 

‘Nee hoor,’ hoorde ik naast mij. De man had zich alweer van mijn 

verrassingsaanval hersteld en nu flitste zijn andere hand langs mijn 

gezicht. Maar gealarmeerd door zijn spottende stem greep ik ook die hand 

beet. Terwijl ik opnieuw mijn hoofd afwendde en mijn adem inhield, 

schudde ik de ring ditmaal in zijn eigen gezicht leeg. De man begon te 

proesten, dus ik wist zeker dat ik doel getroffen had. Ik liet hem los, 

waarna hij als een lappenpop in elkaar zakte en languit op de vloer 

terechtkwam. Meteen begon hij luid te snurken. 

Een half uur later knipperde hij loom met zijn ogen. In de tussentijd had 

ik zijn zakken grondig doorzocht. Hij had opvallend weinig voorwerpen bij 

zich. Geen papieren, geen geld, geen mobiele telefoon, nergens 

huissleutels of een autosleutel. Wel hing er een vrij grove, bronzen sleutel 

aan een leren koord om zijn nek, goed verborgen onder zijn overhemd en 

strikje. Ook vond ik een paar zakjes met vreemde poeders in de binnenzak 

van zijn jasje. 

Eén zakje bevatte een onwerkelijk wit poeder, witter dan het witste 

waspoeder dat ik ooit had gezien. “Vergeet me welletje” stond erop. Een 

ander zakje bevatte roze poeder: “K’mag jou wel.” Het laatste zakje 

bevatte het slaappoeder dat ik rijkelijk in zijn eigen ogen moet hebben 

gestrooid. Het heette: ‘Fijn onbewust zijn.’ Het was een lichtbruin poeder 

met een iets grovere korrelstructuur dan het poeder in de andere zakjes. 

Het had veel weg van zand zoals je dat op het strand vindt. 
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De man kreunde, trok een pijnlijk gezicht en wreef over zijn slapen. Ik 

hurkte naast hem neer. 

Hij ging overeind zitten en keek mij slaperig aan. ‘Wat is er gebeurd?’ 

Maar in een flits leek hij zich alles weer te herinneren. 

Ik hield de zakjes omhoog. ‘Nu snap ik waarom mijn vrouw zo raar 

deed. Met dat roze poeder heb je haar tong losgemaakt. Klopt dat? Ik zag 

haar met een “ik mag jou wel” blik naar je kijken en geloof me, die blik zie 

ik niet vaak. Toen je mij tussen de coniferen ontdekte gaf je haar het witte 

“vergeet me welletje” poeder. Nou, heb ik gelijk?’ Ik keek hem 

triomfantelijk aan. 

De man staarde naar de zakjes, maar maakte geen aanstalten om ze terug 

te pakken. Moeizaam stond hij op en ik volgde zijn voorbeeld, terwijl ik 

hem bij elke beweging goed in de gaten hield. Hij sloot zijn ogen en perste 

zijn lippen op elkaar en klopte vervolgens voorzichtig alle restjes poeder 

van zijn pak. Daarna trok hij zijn jasje recht, plukte aan zijn strikje - en 

dacht dat ik het niet zag toen hij razendsnel controleerde of de bronzen 

sleutel nog op zijn plek zat. En dat zat ‘ie. De opluchting straalde van zijn 

gezicht. 

De man kuchte. ‘Luister. Ik vond het prettig om kennis met je te maken, 

maar nu moet ik gaan. Kosmische gebeurtenissen lopen spaak als ik hier te 

lang blijf.’ 

Ik hield het voorwerp omhoog dat op de grond was gevlogen toen ik 

wakker werd en de man naast mijn bed ontdekte. ‘Wat deed jij met dit ding 

bij mijn hoofd?’ 
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Zijn ogen puilden nog net niet uit zijn schedel. ‘Ik kan er niet over 

praten,’ hakkelde hij. ‘In geen geval en met geen enkel woord. Ik moet het 

terug hebben. Geef het aan mij. En snel, want ik moet nu echt aan de slag.’ 

Het apparaat leek op een kunstmatige spin. Ik weet niet hoe ik het anders 

moet omschrijven. Een stel beweegbare poten die bijeenkomen in een 

centraal punt. Het spinnenlijf had een scherm en een klein toetsenbord, dat 

er onbegrijpelijk ingewikkeld uitzag. Het geheel was gemaakt van iets dat 

er uitzag als metaal, maar aanvoelde als plastic en het was zo licht als een 

veertje. 

Toen ik naar de man opkeek om een verklaring te eisen, viel mijn mond 

open. Ik zag nog net hoe hij de bronzen sleutel met twee handen tegen zijn 

hartstreek drukte. Mijn slaapkamer vulde zich plotseling met een soort 

kleurrijk poollicht en de wereld om mij heen vervaagde. 

De man legde een hand op mijn schouder en keek mij indringend aan. 

‘Ik moet aan het werk. En nu je er eenmaal bij bent, wil ik benadrukken 

dat jij je nergens mee mag bemoeien. Afgesproken?’ Hij keek bijna 

smekend en ik voelde mij meteen schuldig. Ik had het idee dat ik iets heel 

belangrijks aan het verpesten was. 

‘Nou, vooruit,’ zei ik dan maar. 

Het poollicht doofde langzaam uit en onthulde een ziekenhuiskamer. Er 

lag een man in bed en er zaten mensen omheen, de gezichten bedrukt. Bij 

het hoofdeinde zat een vrouw die de hand van de zieke vasthield. Ik wist 

zeker dat wat ik zag echt gebeurde, nu, op dit moment. 
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De zieke draaide zijn hoofd en keek met troebele ogen naar de vrouw 

naast hem. Even verscheen er een flauwe glimlach op zijn lippen. Hij 

bracht haar hand naar zijn mond en drukte er een vluchtige kus op. De 

inspanning was van zijn gezicht te lezen. Langzaam sloten zijn ogen. 

Ik schrok toen maatpakman mij wegtrok naar een hoek van de kamer. 

Van daaruit zagen we hoe de zieke man zich verdubbelde, waarna zijn 

duplicaat onwennig uit bed klom. Mijn metgezel richtte de bronzen sleutel 

op een muur en liet het uiteinde ervan een paar kringetjes beschrijven, 

waarna er een miniatuur draaikolk verscheen. De zieke keek naar de 

mensen rond zijn sterfbed - en naar zichzelf, het lichaam dat hij op bed 

achterliet. 

De man in het maatpak liep naar hem toe, pakte hem voorzichtig bij een 

arm, fluisterde iets geruststellends in zijn oor en leidde de overledene met 

lichte dwang naar de muur. Daar had de draaikolk inmiddels 

plaatsgemaakt voor een felverlichte tunnel. Dat had ik al wel zo’n beetje 

verwacht, maar tot mijn grote verbazing zat er een deur in. Het was dus 

meer een tunneltje dan een echte indrukwekkende tunnel. De deur zag er 

behoorlijk vervallen uit. Scheef in de sponning en met afbladderende verf. 

Met de bronzen sleutel opende maatpakman de deur en na een laatste 

bemoedigende hoofdknik stapte de geest van de overledene door de 

deuropening. Besluiteloos bleef hij staan. 

Het zag er donker uit, daar achter die deur. Duister en allesbehalve 

prettig. De overledene draaide zich om en ik had de indruk dat hij naar 

onze kant van de deur wilde terugkeren, maar de man in het maatpak gaf 
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hem een stevige duw, waarna de man wild maaiend achterover de 

duisternis intuimelde. Met een harde klap sloeg de deur achter hem dicht 

en de sleutel werd omgedraaid. De man in het pak drukte de sleutel tegen 

zijn hart en abrupt waren we terug in mijn eigen slaapkamer. 

‘Zo. Die is dood,’ zei hij met een voldaan gezicht. Hij smakte met zijn 

lippen. ‘Heb je drank in huis?’ 

‘Drank?’ 

‘Het komende uur heb ik toch niets om handen en een biertje zou er wel 

ingaan.’ 

Zonder Carla wakker te maken daalden we af naar de keuken. Ik schoof 

een paar sixpacks bier op de eettafel en voegde er een snijplankje met 

blokjes kaas en een kwak mosterd aan toe. 

‘Hoe wil jij doodgaan?’ vroeg maatpakman. 

Ik verstarde, het bierblikje dat ik net van tafel pakte, hing eventjes stil in 

de lucht. 

De man maakte een verontschuldigend gebaar. ‘Kijk niet zo 

geschrokken. Ik ga je vannacht echt niet door die deur duwen. Het is 

gewoon een vraag. Interesse. Ik heb nogal vaak met de dood te maken, zie 

je.’ 

Ik ging tegenover hem zitten, nam een slok en dacht kort na. ‘Ik wil 

pijnloos doodgaan.’ 
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‘Op een zebrapad geschept door een vrachtwagen.’ Hij beklopte zijn 

jasje alsof hij een notitieboekje zocht – en glimlachte toen hij mijn 

geschrokken gezicht zag. 

‘Ik dacht zelf meer aan slapen en nooit meer wakker worden.’ 

De man spoelde de kaas weg door met grote teugen zijn blikje bier leeg 

te drinken. Daarna liet hij een geluidloze boer en keek hij mij peinzend 

aan. ‘Valt te regelen.’ 

‘Wie of wat ben jij eigenlijk,’ vroeg ik abrupt. Ook ik dronk mijn blikje 

leeg, kneep het samen en gooide het op tafel. Meteen trok ik een tweede 

blikje open. Het was een vreemde nacht. 

‘Ik ben maatopnemer.’ Hij viste het spinachtige ding uit zijn zak, dat hij 

mij op onverklaarbare wijze moest hebben ontfutseld. Waarschijnlijk toen 

we in de ziekenhuiskamer waren. Met een soepel gebaar vouwde hij het 

apparaatje open. Geroutineerd. Ervaren. ‘Ik zal het uitleggen. Met dit 

instrument meet ik de geestesmassa op. Je schuift de pootjes over het 

hoofd en bedient het apparaat via dit paneeltje. Het meet wie en wat je 

bent. De geest, de ziel, hoe je het ook noemt. Dat hebben Ze nodig voor de 

replica.’ 

‘Mijn replica,’ mompelde ik, alsof het volkomen logisch was. ‘Dus ik ga 

dood?’ vroeg ik in een opwelling. 

De man hield zijn hoofd schuin en keek mij vragend aan. ‘Uiteraard ga 

je dood. Iedereen gaat dood. En bij de overgang naar het geestelijke blijft 

je lichaam in deze wereld achter. Kijk, dat is allemaal leuk en aardig, maar 
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dan moeten Ze achter die deur wel een passend astraallichaam voor je 

paraat hebben. Dat is waar mijn taak als maatopnemer in beeld komt.’ 

Ik reikte hem een nieuw blikje aan en trok er zelf ook nog eentje open. 

‘De man die door de deur stapte, die nam zijn onstoffelijke lichaam toch 

mee?’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Dat is alleen maar een schaduw, een nabeeld 

van het echte lichaam. Het valt uit elkaar zodra je de deur door bent. Pas 

daar en dan ga je over naar je echte astrale lichaam.’ 

‘Dat al geprepareerd is.’ 

‘Juist ja. Vandaar dat ik ook je fysieke lichaam opmeet. Meestal 

eenmalig, op een gunstige leeftijd. De zieke van daarnet bijvoorbeeld, die 

heeft zijn oude en versleten lichaam verruild voor een jonge en gezonde 

astrale versie die in de bloei van zijn leven is opgemeten, zo’n veertig jaar 

geleden. Dat is nogal een tijd terug. Vandaar dat ik om de vijf jaar 

controleer of de geestesmassa er nog wel in past. En dat is een hele kluif, 

geloof me, want we moeten uiteraard zo’n beetje iedereen langs.’ 

‘Tsjonge. Maar waarom elke vijf jaar? Is dat niet wat weinig?’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Misschien omdat mensen geestelijk maar 

weinig groeien tijdens hun leven. Of het kan een manier zijn waarmee Ze 

achter die deur bepalen wat jouw vorderingen in deze wereld zijn. Wie zal 

het zeggen. Vlak voor “De Gebeurtenis” - het sterven dus - kom ik altijd 

nog een laatste keer langs. Voor de definitieve geestesmeting. Om er zeker 

van te zijn dat je snel en probleemloos over kunt naar je astrale lichaam.’ 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 18 van 181 

Oei. Was dit mijn vijfjaarlijkse controlebeurt, of ging De Gebeurtenis 

plaatsvinden? Ik slikte moeizaam en probeerde er niet over na te denken. 

‘Hoe zien die Ze eruit?’ 

‘Geen idee. Ik open een deur, duw de overledene er doorheen en sluit de 

toegang weer zo snel mogelijk. Ik heb weleens stiekem gegluurd, maar wat 

ik daar zag was erg verwarrend en ik weet dat ik erover moet zwijgen.’ 

Ik opende mijn mond. 

‘Dus dring niet aan.’ 

‘Ik... wilde vragen hoe je weet bij wie je moet langsgaan.’ 

Hij tastte naar de bronzen sleutel, die weer netjes om zijn nek hing. 

‘Het... wordt mij duidelijk gemaakt.’ Hij slaakte een diepe zucht. ‘Man, je 

weet niet half hoe prettig ik het vind om met jou te kletsen!’ zei hij 

plotseling. ‘Ik leid een eenzaam bestaan. Er zijn maar weinig 

maatopnemers en we zien elkaar nooit. Wat er zich achter die deur afspeelt 

blijft voor mij verborgen en in jouw aardse wereld kan maar een handvol 

mensen mij zien of mijn aanwezigheid voelen. Van een contact als dit leef 

ik weer helemaal op. Sorry voor de woordspeling.’ 

‘Dus dat ik jou zie is niet zo vanzelfsprekend?’ 

‘Jij verstoort iets. Ik beweeg mij door de droomwereld, een soort 

tussenwereld. Het gebied tussen leven en dood waar onwillige geesten zich 

soms ook ophouden. Vanmiddag op straat zag je mij en dat hoort niet te 

gebeuren. Wat ik al zei, slechts een handvol mensen kan mij zien.’ 

‘Maar Carla zag jou ook.’ 
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‘Soms manifesteer ik mij in de echte wereld, om zomaar een praatje te 

maken met degene die ik opmeet of met een naast familielid. Uit interesse 

maar ook van pure verveling. Want veel contacten heb ik dus niet. Ik 

gebruik mijn poeders om iemand aan de praat te krijgen en na afloop alles 

weer te laten vergeten.’ Hij keek mij schuin aan. ‘Ik vraag mij ineens af... 

praat je nooit tegen iemand en dat voorbijgangers je dan verbaasd staan 

aan te kijken? Ik bedoel, als je mij in de tussenwereld kunt zien...’ 

Ik haalde mijn schouders op en voelde een warme deken op mij 

neerdalen. Langzaam wiebelde het bierblikje heen en weer in mijn hand. 

Ik werd er kalm en ontspannen van, zelfs een beetje slaperig. Misschien 

had ik wat te veel bier op. Om mij heen lagen de nodige verfrommelde 

blikjes. Mijn eigen, persoonlijke afvalberg, maar die was nog altijd een 

stuk kleiner dan wat er bij de maatopnemer allemaal op tafel lag. 

Terwijl hij enthousiast vertelde over zijn korte bezoekjes aan de echte 

wereld, keek ik naar de plafondventilator die onverstoorbaar zijn rondjes 

draaide. Flap flap flap. Ik probeerde de bladen te volgen, maar daar werd 

ik draaierig van en ik viel bijna van mijn stoel. Mijn oogleden zakten 

omlaag en ik besloot om heel even zo te blijven zitten tot de duizeligheid 

wegzakte. 

Het eerste dat mij opviel was dat het ineens opmerkelijk stil om mij heen 

was geworden. Ik schoot rechtop en keek verbaasd naar de enorme berg 

verfrommelde blikjes - en toen naar de lege stoel tegenover mij. Waar was 

de maatopnemer gebleven? In mijn ooghoek bewoog iets, een schim. Iets 

wat een hand kon zijn flitste langs mijn gezicht en er lichtte iets op. Het 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 20 van 181 

leek op een ring. Shit! Te laat dacht ik aan de poederzakjes. Ik kon mij wel 

voor mijn kop slaan. 
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Hoe lang ik had geslapen was mij niet duidelijk, maar lang kon het niet 

geweest zijn. Ik hoorde een gil en schoot overeind. Ik zat in mijn pyjama 

aan de eettafel en tot mijn verbazing was het tafelblad leeg. Er waren zelfs 

geen kringen of vlekken van gemorst bier te zien. Ook de vloer naast en 

onder mijn stoel zag er opgeruimd uit. Nergens was nog een blikje te 

bekennen. Ik schudde mijn hoofd om het slaperige gevoel te verjagen. Was 

het dan toch allemaal een droom? Alles dan behalve mijn kater? 

Uitgeput liet ik mijn hoofd op het tafelblad zakken. Ik had gedronken. 

Te veel gedronken. Dat de keuken er zo netjes uitzag, betekende dat 

iemand hem heimelijk had opgeruimd. De maatopnemer bestond echt en 

hij had gedaan wat hij altijd deed: zijn sporen uitwissen. Weer gegil, het 

kwam van boven. Ik had het daarnet dus niet gedroomd. 

Ik sprong op uit mijn stoel en rende naar de slaapkamer op de eerste 

etage. Vlak voordat ik de deur openrukte hoorde ik opnieuw gegil. 

Oorverdovend hard, trommelvlies verscheurend. Het was Carla. Ik 

struikelde de slaapkamer binnen en keek panisch in het rond. Het bed was 

leeg. De lakens tot een kluwen ineengedraaid lagen op de grond. 

Ik riep haar naam en hoorde gemurmel. De vormeloze hoop naast het 

bed begon te bewegen. Ik snelde er naartoe, pakte de hand die uit de 

kluwen lakens stak en trok Carla overeind. Met haar vrije hand tastte ze 

voor zich uit. 

‘Ben je daar eindelijk,’ beet ze me toe. ‘Ik gil de longen uit mijn lijf en 

jij laat me aan mijn lot over. Doe het licht aan, wil je.’ Toen ik als 
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versteend bleef staan trok ze aan mijn hand. ‘Kom, schiet eens op, ik zie 

geen steek voor ogen!’ 

Het was zes uur in de morgen. Nog wat te donker om zonder lamp in bed 

een boek te lezen, maar licht genoeg om... en toen zag ik het. Het waren 

haar ogen en ik snapte maar niet dat ik het nu pas zag. Haar oogleden 

waren vuurrood en opgezwollen, een vormeloze hoop vlees die haar ogen 

dichtdrukten. Ik vloekte. Ze kon niets zien, ze was blind! 
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De ambulance was er binnen een paar minuten, maar voor mijn gevoel 

duurde het honderd keer langer. Carla was hysterisch, ze gilde en krijste, 

tastte net zo lang in het rond tot ze iets zwaars vond dat ze naar mijn hoofd 

kon smijten. Daar was ze altijd al goed in geweest, in dingen naar mijn 

hoofd gooien. Waren het geen giftige woorden, dan wel aardewerk, 

boeken, een blik verf, een pan. 

Tijdens mijn gesprek met de mensen achter het alarmnummer had ik mij 

amper verstaanbaar kunnen maken. Zo erg ging Carla te keer. Naar de 

gang of een andere kamer lopen zat er ook niet in, ze klampte zich aan mij 

vast. Het lukte mij niet eens om ons adres de telefoon in te persen. 

Moedeloos had ik het toestel dan maar op bed gegooid, met de lijn nog 

open. Ik gokte erop dat ze ons via de telefooncentrale wel konden 

opsporen. En mocht Carla mij iets aandoen, dan was dat meteen ook 

vastgelegd. 

De ambulance zette koers naar het ziekenhuis en ik volgde met mijn 

eigen auto. Uiteraard kon ik met de ambulance meerijden, maar daar had 

ik absoluut geen trek in. Ik wilde een tijdje van de stilte genieten. Mijn 

oren suisden nog na van al het gekrijs en gegil van mijn vrouw. Even had 

ik overwogen om thuis te blijven, want ik voelde mij ineens vrij. Carla was 

er niet om mij te controleren. Ik zou zomaar ergens heen kunnen gaan 

zonder dat ze wist waar ik was en zonder dat ze mij om de vijf minuten 

opbelde om dat te weten te komen. 
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Een half uur na mijn vrouw arriveerde ik bij de spoedeisende hulp van 

het ziekenhuis. Tot mijn stomme verbazing lag Carla niet in bed, maar zat 

ze rechtop in een stoel. Een persoon in een witte jas scheen met een lampje 

langs haar ogenleden. Die waren nog steeds signaalrood en flink 

opgezwollen, maar ze waren nu wel een stukje geopend en ik zag hoe 

duistere pupillen met een randje roze gekleurde oogbol er omheen zich op 

mij richtten. 

De dokter stopte het lampje weg en gaf me een hand. Ze zei dat het er 

niet best uitzag, maar dat het al met al nog meeviel. Het was een 

allergische reactie. Mijn vrouw had medicijnen gekregen en de zwellingen 

zouden de komende uren flink afnemen. ‘Is uw vrouw ergens gevoelig 

voor?’ 

Ik schudde mijn hoofd. Mijn vrouw was verre van gevoelig. 

‘Heeft ze een kat geaaid, of een plant aangeraakt en toen in haar ogen 

gewreven?’ 

Ik haalde mijn schouders op en dacht na. Allergisch was Carla niet. Ziek 

was ze bijna nooit. In een lichaam vol gif houden bacteriën het niet lang 

uit. ‘Het is jaren geleden dat ze ook maar verkouden was. Je kent het wel; 

niezen, een loopneus, een beetje rode ogen, maar niet zo erg als nu. Ik 

denk dat het een jaar of vier geleden was. Misschien vijf...’ 

Ik bevroor. In een flits zag ik de maatopnemer met zijn hand langs haar 

ogen strijken toen ik hem bij de voordeur betrapte. Het moest een reactie 

op het vergeetpoeder zijn! 
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De dokter schreef een handvol recepten uit. Pillen, poeders en zalfjes. 

Van alles wat, dan werkte er altijd wel iets, zo leek het althans. Een uur 

later mocht Carla naar huis, terwijl ik in stilte had gehoopt (gesmeekt is 

een beter woord) dat ze nog een nachtje mocht (moest) blijven. 

In een rolstoel reed ik haar naar de lift en beneden aangekomen rolde ik 

haar naar de uitgang. Vlak voor ik op de knop sloeg waarmee de draaideur 

zich zou openvouwen om een rolstoel door te laten, trok ze onverwachts 

hard aan de rem. Ik klapte met mijn buik vol op het stalen frame van de 

rolstoel. Carla sprong op en liep met rechte rug, het hoofd geheven, door 

de draaideur naar buiten. Verbouwereerd liep ik achter haar aan, de 

rolstoel voor de draaideur achterlatend. Ik hoorde een verontwaardigde 

stem achter mij, iemand bij de balie riep dat ik terug moest komen, maar 

de stem klonk gedempt zodra ik buiten was. 

‘Waar staat de auto?’ Ze klonk bits. Carla was weer helemaal terug. Ik 

knikte in de richting van het parkeerterrein. Ze hield haar hand op en 

knipte ongeduldig met haar vingers. ‘Sleutels.’ 

‘Jij? Maar je kunt niet rijden in jouw toestand!’ 

‘Geef op.’ 

Ik haalde mijn schouders op en legde de sleutelbos in haar geopende 

hand. 

‘Alsof jíj kunt rijden in jóuw toestand,’ zei ze. ‘Je bent ladderzat.’ 

Ik hakkelde een of ander antwoord en voelde mij betrapt. Nooit stap ik 

achter het stuur als ik ook maar iets heb gedronken en nu was ik zonder na 

te denken met mijn dronken kop de halve stad doorgereden. In een laatste 
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poging stelde ik voor een taxi te bellen. Ze keek me aan met spleetoogjes 

waarachter ik een troebele blik vol bliksemschichten zag. Dus zweeg ik en 

stapten we in. Carla startte de auto, reed rakelings langs geparkeerde 

auto’s, schampte een stoeprand en remde net op tijd toen ik zei dat de 

slagboom dicht was. Ik reikte het uitrijdkaartje aan dat ik bij de receptie 

had gekregen en al na drie pogingen wist Carla de kaartlezer van het 

display te onderscheiden en konden we verder. 

Een dronkelap naast een halfblinde vrouw. Telkens als ik dacht dat ze 

iets over het hoofd zag, riep ik het snel, waarna ze iets deed dat ik niet 

verwachtte. Voor ons versprong het stoplicht: ‘Oranje!’ Waarop Carla het 

gaspedaal diep indrukte en we naar voren stoven, langs het verkeerslicht 

dat natuurlijk al lang en breed rood was. Ik sloot mijn ogen en wachtte op 

de klap. Toen die uitbleef gluurde ik tussen mijn wimpers door en haalde 

opgelucht adem. 

Eindelijk, na wat een eeuwigheid leek, passeerden we ongeschonden de 

laatste kruising voor onze eigen straat. Althans, dat dacht ik. Direct na het 

drukke kruispunt volgde nog een zijstraat. Als je niet wist dat hij er was, 

zag je hem al snel over het hoofd. En uitgerekend nu kwam er een 

vuilniswagen uitrijden. 

 ‘Stop!’ riep ik nog. Waarop Carla zonder vaart te minderen recht op de 

muur van staal af dook. Plotseling zag onze auto eruit als een bierblikje dat 

je onder je schoen plet. Het volgende moment opende ik mijn ogen en zag 

een schitterende werveling. Een licht zo intens, en toch kon ik ernaar 

kijken zonder dat het pijn aan mijn ogen deed. Natuurlijk wist ik wat het 

was. Ik was in de tussenwereld en dit keer niet vrijwillig. Ik liep naar de 
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Tunnel van Licht en voelde mij heel vredig worden. Het zat erop voor mij. 

Mijn leven was voorbij, het was meer dan mooi geweest. 

Iemand greep mijn schouder beet en trok mij uit het licht. Geïrriteerd 

draaide ik mij om. 

‘Waar denk jij heen te gaan!’ zei een kleine man in een maatpak, met 

een glimmende bril op zijn neus. 

‘Dus dit is Mijn Grote Gebeurtenis,’ zei ik tegen de maatopnemer. ‘Nou, 

vaarwel, beste man.’ 

Hij zuchtte geïrriteerd. ‘Ga eens opzij, deze illusie is niet voor jou.’ 

‘Maar ik ben...’ 

Hij wees over mijn schouder. Ik draaide mij om en zag Carla. Het leek 

of ze slaapwandelde. Voetje voor voetje liep ze naar de tunnel, waarvan de 

wanden wervelden alsof het een dubbele buis gevuld met lichtgevende 

rook was. Tegelijkertijd, als een soort dubbelbeeld, zag ik ook de oude 

deur die op een kier stond, maar ik betwijfelde of Carla het ook zag. 

Pas toen drong het tot mij door. Het ongeluk had mij naar de 

tussenwereld getrapt, maar ik was niet dood. Misschien werd ik op 

datzelfde moment uit het wrak gezaagd, of lag ik op de koude straatstenen. 

Ik wist het niet. 

De maatopnemer keek mij scherp aan – en toen snapte ik het pas écht. 

Die nacht dat hij over mij heen gebogen stond? Hij kwam niet voor mij, hij 

was Carla`s geestesmassa aan het opmeten! Ik kon mij wel voor mijn kop 

slaan, want ik had alsmaar gedacht dat mijn laatste uur zowat was 

aangebroken. 
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Carla was inmiddels bij de deur aangekomen, maar zij zag natuurlijk 

alleen de illusie van de tunnel. Vertwijfeld riep ik haar naam. Met een 

schok stond ze stil, aarzelde en keek radeloos om zich heen. Ze ontdekte 

mij en liep bij het licht weg. 

‘Wat doe je nu, sukkel!’ brieste de man. ‘Ik heb de deur geopend. Ze is 

dood. Ze wordt verwacht en moet hier weg.’ Met grote passen liep hij naar 

Carla, pakte haar bij een ellenboog en leidde haar terug naar het licht. Ik 

ving iets op van “loslaten” en “hij is niet echt hier”. 

Als ik vrij wilde zijn, was dit het moment, besefte ik. Ik dacht terug aan 

de vele jaren die we samen hadden doorgebracht. Aan haar ziekelijke 

dwang om mij te controleren. Haar jaloerse, achterdochtige karakter. 

Jarenlang was ik haar gevangene geweest en pas vandaag, toen ze naar het 

ziekenhuis werd gebracht, besefte ik wat ik gemist had. Schaarse 

momenten waarin ik helemaal alleen was, niet werd gecontroleerd en aan 

niemand verantwoording hoefde af te leggen. Het was een kort moment 

geweest, maar nu zag het ernaar uit dat de poort van mijn gevangenis 

voorgoed wagenwijd openging. Ik was bijna van mijn cipier verlost. 

Carla begon tegen te sputteren en probeerde haar arm los te trekken. 

Snel kwam ik in actie. 

‘Laat me je helpen,’ zei ik tegen de man in het maatpak, terwijl ik Carla 

bij haar andere ellenboog pakte. Verbaasd, maar met een tevreden grijns 

op zijn gezicht, knikte de maatopnemer mij bemoedigend toe en samen 

begeleidden we haar naar de andere wereld. 
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De man zag een deur. Ik zag de deur. Allebei zagen we de 

onheilspellende duisternis achter de opening. Maar Carla was in de ban 

van de illusie en zag alleen maar die wonderbaarlijke draaikolk van licht. 

De man fluisterde mij toe dat sommigen deze illusie nodig hadden om ze te 

overreden te vertrekken. De sleutel met het bungelende koord zat nog in 

het slot. Met gefronste wenkbrauwen keek ik de maatopnemer aan, maar 

ach, in deze tussenwereld hoefde je natuurlijk niet bang te zijn voor 

dieven. Hij duwde de deur verder open en wees. ‘Ik zet haar over de 

drempel, sluit jij de deur straks maar af, maatje.’ 

Ik knikte, pakte de deurpost stevig beet en wachtte geduldig tot het duo 

de drempel bereikte. Tegelijkertijd slingerde ik een been in een wijde boog 

achter Carla langs, zo tegen het achterwerk van de maatopnemer. Die 

slaakte een verraste kreet, verloor zijn evenwicht en wankelde naar voren. 

Carla dreigde ook naar binnen te vallen, maar ik greep haar bij haar middel 

en trok haar achteruit, weg van de deur. Met een zwaai smeet ik de deur 

dicht, draaide de sleutel om en stak hem triomfantelijk in de lucht. 

‘Je bent een held, je hebt mijn leven gered!’ riep Carla opgetogen. 

Ik staarde haar aan. Wist ze dan niet dat ze... 

‘Kom, dan gaan we naar huis,’ zei ze opgetogen. 

‘Eeeh...’ begon ik. ‘Je bent een beetje dood, schat.’ 

‘Tuurlijk niet. Ik ben de tunnel uitgelopen. Ik kan doorgaan met mijn 

leven.’ 
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Ik dacht even na, hing het leren koord om mijn nek en drukte de sleutel 

met twee handen tegen mijn hart. ‘Dat kan inderdaad. Maar dat gaan we 

niet doen, schat.’ 
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‘Assistentie!’ brulde een stem. 

‘Hij komt bij!’ hoorde ik iemand anders roepen. 

Mijn zintuigen begonnen te werken en ik werd ondergedompeld in een 

blauw pulserend licht, jankende sirenes en een penetrante benzinelucht. 

‘Blijft u rustig liggen, we brengen u naar het ziekenhuis, alles komt 

goed.’ 

Ergens naast mij hoorde ik iets over een vrouw die in coma lag en er 

verscheen een glimlach op mijn lippen. Ik zou Carla een tijdje in die 

toestand laten. Een dolende ziel in de tussenwereld. Een jaar, misschien 

vijf jaar, of voor altijd. Slapend in haar ziekenhuisbed kon ik haar 

opzoeken wanneer het mij uitkwam. Dan kon ik haar hand vasthouden, er 

een kus op drukken en genieten van de stilte van haar zwijgen. 

Ik was op het idee gekomen na de aanblik van de stervende man, die zijn 

vrouw nog een laatste handkus gaf. Als ik met Carla wilde praten, kon ik 

de sleutel gebruiken om naar de tussenwereld te reizen, die vreemde 

wereld tussen leven en dood waar geesten ronddolen. Zij kon nergens 

heen, maar ik wel. Ik kon naar haar toegaan wanneer ik wilde, en weer 

weggaan zodra ik haar zat was. 
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Geboren om te sterven 
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Hij opende zijn ogen en werd zich bewust van zijn lichaam. Een lichte 

tinteling in zijn armen en benen die nog wat slapjes aanvoelden, zijn geest 

onwennig door de hoeveelheid impulsen waarmee zijn zintuigen hem 

plotsklaps bestookten. Om hem heen werden nu ook de anderen wakker. 

Hoge plafondlampen floepten aarzelend aan en vulden de zaal met een 

steriel licht. Er klonk gekraak, waarna een monotone stem uit een 

luidspreker dreunde: ‘Dames en heren, maakt u zich gereed voor uw eerste 

werkdag.’ 

Charlie Negen was zijn naam en direct na het stickeren stuurden ze hem 

naar de loods. Daar stond een lijvige man in een donker pak hem bij de 

ingang op te wachten. De man gebaarde dat Charlie moest voortmaken, 

draaide zich zonder een reactie af te wachten om en verdween in de 

duisternis van de loods. 

Net toen Charlie naar binnen wilde stappen, kwam een slungelige 

jongeman naar buiten, die abrupt bleef staan toen zijn blik op Charlie 

Negen viel. Charlie knikte hem vriendelijk toe, waarop de jongeman 

verlegen zijn ogen neersloep en snel verder liep. Verbaasd keek Charlie 

hem na. 

De gezette man stak zijn hoofd om de hoek. ‘Maak eens voort, Charlie 

Negen.’ Hij had een gejaagde blik in zijn ogen en wuifde driftig met zijn 

hand ‘We zitten erg verlegen om je.’ 
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Snel glipte Charlie naar binnen. Daar werd een mollige hand op zijn 

schouder gelegd die hem dieper de loods inleidde. ‘Nou, daar staat hij 

dan,’ zei de man. ‘Neem plaats en bereid je voor op de rit.’ 

Charlie Negen knikte en ging achter het stuur van de fonkelnieuwe 

wagen zitten. Ook al was dit de eerste auto die hij in zijn leven zag, hij 

wist exact wat hij moest doen en wat er van hem verwacht werd. Alle 

benodigde informatie was al in zijn brein ingeprent. Charlie klikte de 

veiligheidsgordel vast, stelde de spiegels af, schoof wat heen en weer tot 

hij comfortabel zat en startte de motor. Er klonk beheerst gebrul vanonder 

de motorkap. 

Met het koppelingspedaal ingedrukt schakelde hij rustig naar de eerste 

versnelling en keek ontspannen naar de lamp aan de overkant van de loods: 

rood. Rijen felle witte lampen flitsten aan en markeerden zo de omtrek van 

het af te leggen traject. Terwijl de dikke man zich in allerijl uit de voeten 

maakte en een tiental camera’s begon te draaien, keek een handvol technici 

vol verwachting toe vanuit een met een glaswand afgeschermde hoek van 

de loods. Charlie Negen negeerde dit alles. Heel zijn wereld bestond nog 

maar uit één rode lamp. 

Oranje. Geel. Groen! 

Zonder aarzeling drukte hij het gaspedaal diep in en liet de koppeling 

abrupt opkomen. De motor brulde, wielen spinden en een indringende 

rubberlucht drong de auto in. De wagen schoot naar voren en Charlie 

Negen werd tegen de rugleuning gedrukt. Op een immens beeldscherm aan 

een zijwand begonnen cijfers te rollen. De gele bloklijn op de vloer leek 
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alsmaar sneller en sneller opgeslokt te worden door de motorkap van de 

voortrazende auto. Charlie Negen schakelde zonder erbij na te denken. Hij 

bespeelde de pedalen. Het was alsof hij nooit anders had gedaan. Charlie 

Negen gaapte, wreef in een oog en boog lichtjes naar voren. Met de ene 

hand losjes aan het stuur, tastte hij met de andere hand langs het dashboard 

tot hij de radio vond. 

Met een vingertop beroerde hij een verlicht knopje tot plotseling de 

geluidsgolven door de auto denderden. Het motorgebrul werd er bijna door 

overstemd. Hij schudde zijn hoofd. Saai, een andere zender dan maar. 

Charlie Negen tikte op het knopje alsof hij een urgent morsebericht 

verstuurde. Flinters van muziek wisselden elkaar in hoog tempo af, terwijl 

de radiozenders voorbijvlogen. 

Heel even rukte hij zijn blik los van het display, keek tussen de spaken 

van het stuurwiel door naar de voorruit – en verstijfde, met zijn vingertop 

luttele millimeters zwevend boven de zenderknop. Vlak voor de motorkap 

doemde een immense betonwand op. 
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Hij snoof een indringende geur op. Er klonken piepjes. Hij hoorde 

geroezemoes en een telefoon die overging. Voetstappen die hol 

weerklonken in wat een lange gang kon zijn. Charlie Negen opende zijn 

ogen, schoot overeind, stapte uit bed en meteen begon de wereld als een 

bezetene om hem heen te draaien. Snel sloot hij zijn ogen en greep hij naar 

de rand van het bed, niet dat het ook maar iets hielp. Het felle licht deed 

pijn aan zijn ogen en hij had al zo’n barstende hoofdpijn en ook nog 

spierpijn in heel zijn lichaam. 

‘Doet u toch rustig aan!’ klonk een geschrokken stem. Zachte handen 

vingen hem op voordat hij tegen de vlakte ging en gewillig liet hij zich 

terug op het bed zakken. Langzaam namen de duizelingen af. De pijnen in 

zijn lichaam bleven helaas. 

‘Langzaam rechtop gaan zitten, even wachten en daarna heel voorzichtig 

opstaan.’ Een verpleegkundige keek hem bezorgd aan. ‘Kom, ik help u een 

handje.’ 

Even later stond hij naast het bed, waarna de verpleegkundige hem 

voorzichtig losliet. 

‘Neemt u alvast plaats in de wachtkamer, die bevindt zich een stukje 

verderop in de gang.’ De verpleegkundige gaf hem een zacht duwtje in de 

goede richting. ‘Rustig lopen, vooral niets overhaasten.’ 

Charlie Negen haalde opgelucht adem toen hij de wachtruimte eindelijk 

bereikt had en kon gaan zitten. De stoel bleek hard en slecht gevormd, 
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zodat zitten in zijn toestand niet echt een pretje was. De wachtruimte was 

ook nog eens oersaai. Er was niets om naar te kijken of om te lezen. Vanuit 

de naastgelegen ruimte klonken gedempte stemmen, maar verstaan wat er 

gezegd werd kon hij niet. Charlie zuchtte verveeld en ging iets verzitten 

om een paar pijnlijke spieren te ontlasten. 

Naast hem zat een man, maar verder was de wachtkamer verlaten. Zijn 

buurman leek niet om een praatje verlegen te zitten en zat de hele tijd 

nerveus aan zijn vingers te frummelen. Daar zat Charlie Negen dan, met 

niets te zien, niets te lezen, niets te doen. Het begin van de eerste werkdag 

was altijd een beetje rommelig was hem verteld, maar dit had hij ook weer 

niet verwacht. 

Het geluid in de kamer ernaast nam onverwachts in volume toe. Charlie 

spitste juist zijn oren, toen de deur piepend openging en een vrouw 

verscheen die de hand van de arts schudde. Ze verliet de wachtruimte en 

de arts trok zich meteen weer terug op zijn kamer, waarbij de deur zich 

met een nog indringender gepiep sloot. 

Het was weer stil en meteen kwam de verveling terug. Er viel echt niets 

te beleven hier. Hoewel? Charlie voelde zijn nekharen kriebelen en keek 

opzij. Dat dacht hij al. Zijn buurman zat hem ineens aandachtig te 

bestuderen. Hij had een puntig sikje en een geheimzinnig trekje op zijn 

gezicht. De man boog zich bedachtzaam naar hem toe. ‘Hé knul! Vijfde rit 

maken?’ 

‘Sorry?’ 
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‘Ik kan je matsen. Je mag mijn vijfde rit overnemen. Ruilen voor de 

jouwe. De vijfde is de laatste. Je kunt het maar gehad hebben, snap je?’ 

Toen Charlie zijn mond opende, vervolgde de man snel: ‘Denk goed na 

voordat je antwoord geeft. Het is een eenmalig aanbod.’ 

Charlie Negen stond in tweestrijd. 

‘Je moet snel beslissen, anders ga ik gewoon naar een ander.’ 

Die slinkse blik van de man. En zag Charlie daar een glimp van een 

krampachtig ingehouden lachje vlak onder het oppervlak? 

‘Velen zouden deze kans gretig en met beide handen aanpakken, knul!’ 

Er klonk weinig overtuiging in zijn stem, alsof de man al aanvoelde dat het 

een verloren strijd was. 

Charlie schudde afwezig zijn hoofd. Zijn aandacht werd inmiddels 

getrokken door een wat oudere man die de wachtkamer kwam 

binnenschuifelen. Met een heldere blik nam hij de ruimte nauwgezet in 

zich op. Terwijl de man bedaard op een lege stoel afstapte, bleven zijn 

ogen continu op Charlie Negen rusten. Met een hand veegde hij zorgvuldig 

de stoelzitting schoon, om daarna met een diepe zucht plaats te nemen. 

Met een ietwat koele blik keek hij de man met de sik aan, die nerveus op 

zijn stoel begon te schuiven. 

Er klonk een inmiddels bekend gepiep en geknars. Daar verscheen de 

arts om de hoek van zijn kamerdeur. 

‘Je moet het nu zeggen!’ siste de man met het sikje, terwijl hij langzaam 

opstond. 
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De oudere man sprong plotseling op en ging pal voor de man met de sik 

staan. ‘Je hebt deze nieuweling toch hopelijk niet een van je mooie 

aanbiedingen gedaan, Vos?’ 

‘Wacht maar. Jou krijg ik nog wel!’ De man die Vos genoemd werd 

duwde de oudere man ruw opzij en snelde de kamer van de arts in. 

De andere man nam plaats naast Charlie Negen en bestudeerde hem 

ongegeneerd van top tot teen. ‘Het is wel even wennen hè, zo’n eerste 

dag?’ 

Charlie Negen keek hem nieuwsgierig aan. 

De man wees. ‘De stickers. Ik pik de nieuwelingen er zo uit.’ 

Charlie Negen knikte begrijpend. Dat had hij zelf ook wel kunnen 

bedenken. Hij wees naar de man. ‘Dan heb jij er al flink wat testritten 

opzitten.’ De stickers van de man waren verkleurd en behoorlijk 

beschadigen. Charlie zag enkele diepe krassen, een paar scheuren en hier 

en daar lieten de hoekpunten los en krulden om. Zijn eigen stickers waren 

nog helemaal rimpelloos, smetteloos schoon en hadden opvallend heldere 

kleuren. 

‘Bravo Zes.’ De man stak zijn hand uit. 

‘Charlie Negen.’ 

Ze schudden handen. 

‘Bevalt het werk?’ vroeg Charlie Negen. 

Bravo Zes haalde zijn schouders op. ‘Het went. Ik heb er nu vier ritten 

opzitten, dus er gloort licht aan het einde van mijn tunnel.’ Hij trok een 
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ketting onder zijn shirt vandaan. Fijne schakels van puur goud fonkelden in 

het lamplicht. Er hing een fonkelende kristallen hanger aan de ketting, met 

daarop dezelfde afbeelding als op de stickers die iedereen op zijn lichaam 

droeg. ‘Verdiend dankzij mijn uitzonderlijk goede resultaten. Zelf vind ik 

dat ik puur geluk heb gehad, maar dat zeg ik uiteraard niet tegen de 

Regelaar.’ 

‘De Regelaar? Wie is dat?’ 

‘Het nerveuze dikke mannetje die de tests begeleidt. Je hebt hem vast al 

ontmoet. Hij bepaalt het rooster en coördineert alles. Bij hem kun je ritten 

omwisselen, mits je het vooraf onderling geregeld hebt. Zolang de 

testritten netjes volgens planning verlopen, kan er veel bij hem.’ 

Charlie Negen knikte en keek Bravo Zes schattend aan. Deze man had er 

al vier ritten opzitten. Er zat een oude rot naast hem. ‘Is het echt waar wat 

ze fluisteren?’ 

‘Wat is waar?’ 

‘Dat jij nu nog maar één keer hoeft.’ 

De man liet een daverende lach horen. ‘Jij hebt met Vos gesproken. 

Wilde hij weer ruilen?’ 

Charlie Negen knikte. ‘Had ik het moeten doen? Heb ik een unieke kans 

gemist?’ 

‘Luister. Snel een extra testrit rijden om even lekker te scoren lijkt 

aanlokkelijk, maar onthoud dat één moment van onoplettendheid je al 

fataal kan worden. Je moet je bij dit werk tot het uiterste concentreren en 

daarom is een herstelperiode tussen twee ritten cruciaal. Voor een groentje 
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klinkt vijf ritten als een eitje, maar ik weet beter.’ Zijn gezicht betrok en 

hij staarde voor zich uit. 

‘Ja, je moet je gedachten er wel bijhouden. Als je even niet oplet kan het 

gigantisch fout gaan,’ verzuchtte Charlie Negen. In gedachten zag hij de 

muur, die enorme massa beton opnieuw voor de auto opdoemen. 

De man hoorde hem niet. ‘Nummer vijf is de zwaarste,’ vervolgde de 

man. ‘Zwaarder dan welke rit ook. Velen hikken er tegenaan en willen 

dolgraag met iemand ruilen, in een radeloze poging het onvermijdelijke te 

ontlopen. Maar uitstel verandert nooit in afstel. Uiteindelijk word je toch 

opgeroepen en meer dan drie keer ruilen is ten strengste verboden. 

Niemand ontkomt aan de vijfde rit.’ 

‘Ik heb vandaag pas mijn eerste rit gereden, maar ik lette even niet op. Ik 

zette juist de radio op een andere zender...’ 

‘Je deed wát!’ De man staarde hem aan, met zijn mond halfopen. 

‘Luister! Je doet je werk, je rijdt je ritten. Niets minder, maar vooral ook 

niets meer. Dacht je soms dat het een plezierritje was?’ Hij imiteerde 

Charlie Negen: ‘Ik zocht even een andere zender, ik heb die geel-met-

zwart geblokte muur die zo enorm fel verlicht wordt door een twintigtal 

lampen echt niet gezien hoor.’ 

Charlie Negen staarde naar zijn voeten en voelde zich steeds kleiner 

worden. 

‘Je hebt kennelijk geluk gehad. Hopelijk is je overlevingsdrang nu zo 

geprikkeld dat je alle volgende ritten moeiteloos overleeft. Ook de 
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beruchte vijfde. Inderdaad: je laatste, als het allemaal waar is wat men 

fluistert.’ 

‘Jij gaat vandaag of morgen al voor je vijfde rit. Als ik met Vos ruil...’ 

‘Gelul!’ riep de man. ‘Dat geloof je toch zeker zelf niet...’ Hij kreeg 

geen kans om zijn verhaal af te maken, want Vos - Victor twee bleek zijn 

echte naam te zijn - verliet de spreekkamer van de arts en beende zonder 

hen een blik waardig te gunnen de wachtruimte uit. 

‘Luister!’ Bravo Zes keek Charlie Negen scherp aan, greep hem met 

beide handen bij zijn shirt vast en trok hem naar zich toe. ‘Hou je ogen en 

oren open en pas goed op jezelf. Ik geef je één raad: vertrouw niemand. 

Niemand, hoor je me. Rij je ritten in volgorde. Bouw ervaring op. Wat 

anderen je ook proberen wijs te maken, bewaar de zwaarste rit tot het 

laatst. En zorg dat je er klaar voor bent.’ 

Bravo Zes gaf hem een stevige klap op zijn schouders, stond op en 

drentelde op zijn gemak naar de arts, die hoofdschuddend in de 

deuropening stond te wachten. Amper een minuut later kwam hij weer 

naar buiten lopen. Hij knipoogde naar Charlie Negen. ‘Vier keer en nog 

geen schrammetje, wat zeg je me daarvan!’ Hij wilde doorlopen, maar 

aarzelde even. ‘Je bent nog maar een groentje, dus zal ik je nog een laatste 

raad geven. Laat je vanaf nu niet meer belazeren, knul. Ik drong voor en je 

had het niet eens door!’ Hij knipoogde, stak zijn hand op in een laatste 

groet en verliet fluitend de wachtkamer. Charlie Negen schudde zijn 

hoofd, stond op en liep met lood in zijn schoenen de spreekkamer in. 
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Het smeersel beet in zijn huid. De dokter beweerde dat de huid van zijn 

gezicht en nek binnen het uur zou genezen. De airbags hadden op die 

plekken slechts lichte brandwonden veroorzaakt. Enkele ribben waren 

gekneusd, maar die waren met de weefselhersteller bestraald en over 

maximaal vier uurtjes moest alles weer als nieuw zijn. 

Tot die tijd mocht hij geen testritten rijden en dus had hij een soort van 

vrij. De arts gaf hem een kleine stoffen buidel, met daarin een stapeltje 

geel-met-zwart geblokte reservestickers, een tubetje lijm en nog wat 

andere onderhoudspullen. Iedereen moest zijn stickers zelf in topconditie 

houden. 

Charlie Negen deelde zijn kamer met drie anderen. Echo Vijftien liep er 

zenuwachtig haar rondjes en telde hardop af. Het was nog een half uur tot 

haar derde rit. Tranen rolden over haar wangen en stipt elke tien minuten 

barstte ze in een hysterische driftbui uit. 

‘Mens, ga toch zitten, ik word helemaal gek van dat gedrentel van je.’ 

Pappa Drie ging dreigend tegenover haar staan. Ook hij had vier ritten 

gereden, net als Bravo Zes. Echo Vijftien negeerde hem en liep gewoon 

om hem heen. 

‘Emotioneel wrak,’ sneerde hij haar na. Hij keek Charlie Negen aan. 

‘Echo staat voor Emotioneel wrak, neem dat maar van mij aan.’ 

‘Ze is gewoon een beetje zenuwachtig,’ voerde Charlie Negen ter 

verdediging aan. 
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‘Hoe kom je daar nu bij? Een model Echo wordt gebruikt om 

angstsensoren te testen, vandaar dat ze emotioneel ietwat – hoe zullen we 

het noemen – instabiel is. De nieuwste auto’s anticiperen op 

angstgevoelens. Tijdens een ongeval vangen sensoren stresssignalen op, 

zodat de auto tijdig kan anticiperen om de grote klap voor de inzittenden 

wat gerieflijker te maken. Je moet haar eens zien na haar testrit. Heerlijk, 

wat een serene rust hangt er dan in deze kamer. Dan staart ze een beetje 

dromerig voor zich uit, alsof ze in de zevende hemel is.’ 

Charlie Negen keek Pappa Drie niet begrijpend aan. 

‘Ze krijgt stoffen geïnjecteerd. Pijnstillend, rustgevend, dat soort spul. 

Het gebeurt vlak voordat de airbags reageren. De slachtoffers ondergaan 

het ongeluk terwijl ze in een heerlijk ontspannen roes verkeren en 

nagenoeg geen last van angst en paniek hebben, laat staan dat ze pijn 

voelen. Ze bedenken toch wat tegenwoordig.’ 

Charlie Negen stond versteld. Hijzelf hoefde alleen airbags, stootkussens 

en vangnetten te testen. 

Pappa Drie leek zijn gedachten te raden. ‘Denk maar niet dat jij het 

makkelijk krijgt.’ Hij keek even naar Echo Vijftien, die een stukje 

verderop zachtjes jammerend haar rondjes draaide. ‘Luister,’ begon hij op 

geheimzinnige toon. ‘Er is een manier om het voor ons allemaal wat 

makkelijker te maken.’ 

‘Hoe bedoel je?’ 

‘We denken erover om te vluchten.’ 

Charlie Negen wist niet wat hij hoorde. ‘Vluchten?’ 
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‘Niet zo hard! Echo Vijftien flapt er van alles uit tijdens haar emotionele 

buien, dus demp je stem alsjeblieft.’ 

‘Waarom wil je vluchten?’ 

‘Ik wil leven. Nog voor de vijfde rit willen we hier allemaal weg zijn.’ 

‘Je hebt al vier ritten gedaan, nog één en je bent vrij. Verpest het nou 

niet.’ 

‘Als, ja, áls ik mijn laatste rit overleef, bedoel je. Het is de zwaarste rit 

en slechts weinigen komen er ongeschonden doorheen. Bijna niemand 

overleeft het, maar dat vertellen ze er wijselijk niet bij.’ Echo Vijftien 

kwam al rondjes draaiend nieuwsgierig dichterbij. ‘Kan ik op je rekenen?’ 

vroeg Pappa Drie snel op gedempte toon. 

Charlie Negen schudde zijn hoofd. 

Pappa Drie keek teleurgesteld. ’Jammer. Erg jammer.’ Hoofdschuddend 

verliet hij de kamer. 

Plotseling dreunde een monotone stem uit een luidspreker. ‘Echo 15, nu 

direct melden bij de loods.’ 

Ze slaakte een ijzige gil en klampte zich met een radeloze blik in haar 

ogen aan Charlie Negen vast. 
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De tweede rit viel hem eigenlijk best mee. Charlie Negen hield zijn handen 

netjes aan het stuur en zijn blik op de muur gericht. De 

veiligheidssystemen van de auto deden prima hun werk en krap een minuut 

later liep hij met een tevreden glimlach de hal uit. 

De uren erna deed Charlie Negen weinig anders dan kijken naar Testers 

Net. Er was een boeiende documentaire over beroemde testers die hun 

vijfde rit met succes hadden afgerond. Als beloning hadden ze stuk voor 

stuk een nieuw leven mogen opbouwen tussen de echte mensen. Sommigen 

waren er zelfs mee getrouwd en hadden kinderen gekregen. 

Ze hadden zelfs een eigen auto. Gewoon om mee te rijden en naar de 

radio te luisteren, niet om tegen een muur aan te smijten. De stickers, die 

buiten het testterrein uiteraard geen enkel nut hadden, hingen ingelijst als 

trofeeën aan de muur. Het zag er veelbelovend uit en Charlie Negen kon 

haast niet wachten, maar hij had nog drie ritten te gaan. Erg jammer dat 

Pappa Drie deze film niet zag, het kon een leuke oppepper voor hem zijn. 

Nu hij toch aan hem dacht, sprong Charlie Negen op en ging op weg 

naar de testhal, waar Pappa Drie rond deze tijd zijn laatste rit zou rijden. 

Pappa Drie zat zo in de put, hij kon wel een morele oppepper gebruiken, 

dacht Charlie Negen zo. Bij de hal aangekomen bleek het er echter 

uitgestorven. De enige die hij tegenkwam was de slungelige jongeman die 

Charlie ook op zijn eerste werkdag eventjes had gezien. Dit keer had de 

jongen een honkbalpetje op zijn hoofd met een opvallend lange zonneklep. 
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Hij leek diep in gedachten verzonken en liep met de blik omlaag gericht 

pal langs Charlie Negen zonder hem ook maar te zien. 

De grote toegangsdeur van de loods was dichtgeschoven. Blijkbaar was 

op het allerlaatste moment het tijdstip van de test aangepast. Alhoewel? Er 

stond een bestelbusje voor de deur. Aarzelend en met een vreemd gevoel 

in zijn buik liep Charlie er naartoe. 

De achterdeur van het busje stond op een kier. Hij drukte zijn oog 

ertegen en gluurde naar binnen. Hij zag de contouren van een brancard en 

hoorde iemand klaaglijk jammeren. Dit was geen gewoon bestelbusje. Het 

ding zat werkelijk volgepropt met geavanceerde medische apparatuur. Het 

was een onopvallende maar volledig ingerichte ambulance! Snel opende 

hij de deur wat meer en glipte naar binnen. 

‘Pappa Drie!’ fluisterde Charlie Negen. Het moest zijn kamergenoot 

immers wel zijn. Langzaam draaide het hoofd zijn kant op, tot Charlie 

Negen in opvallend heldere ogen staarde. Hij schrok hevig. Dit was Pappa 

Drie helemaal niet. Het was Bravo Zes, de vriendelijke oude man die hij 

op zijn eerste werkdag in de wachtkamer had ontmoet en die zo trots was 

op zijn onderscheiding. 

‘Wat doe jij hier?’ fluisterde Charlie verbaasd. 

Een blik van herkenning, een hand die onder het laken vandaan kwam. 

Charlie Negen pakte de uitgestoken hand voorzichtig vast. 

‘Het is een grote leugen,’ sprak Bravo Zes moeizaam. ‘Het is een 

ordinaire truc om ons hier te houden. Zodat we meewerken en ons leven 
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riskeren zonder te klagen. Nu pas weet ik het zeker, jongen. Het is 

allemaal nep.’ 

‘Nep?’ stamelde Charlie Negen verbaasd. “Wat bedoel je?’ 

‘Niemand overleeft de vijfde rit, Charlie. Het zit namelijk zo. Sommigen 

van ons halen de derde rit niet. Velen bezwijken tijdens rit vier. Maar de 

vijfde rit is altijd dodelijk. Maak dus dat je wegkomt voordat het zover is!’ 

‘Maar dit was jouw vijfde rit en je leeft nog,’ probeerde hij de man 

gerust te stellen. ‘Je hebt het gered en binnenkort maken ze een vrij man 

van je. Alles komt goed. Ze knappen je op en voor je het weet loop je 

buiten in het zonnetje. Heus.’ 

Bravo Zes probeerde zijn hoofd te schudden. ‘Behalve echte mensen 

verlaat niemand het testcentrum levend. Ik heb ze over mij horen praten, 

knul. We dienen slechts één doel, Charlie. Wij zijn crash dummy’s. Op een 

gegeven moment zijn wij te zwaar beschadigd en worden de tests 

onbetrouwbaar. In de ogen van de mensen die ons gemaakt hebben, zijn 

wij dan nutteloos. Rit vijf is een extreme test. Daar komt niemand 

onbeschadigd doorheen. Dat hoeft ook niet, want we zijn toch al zo goed 

als afgeschreven. Je leven is verspeeld en daarna ruimen ze je op.’ 

‘Ik weiger te geloven dat we niets meer dan wegwerpartikelen zijn. We 

zijn levende wezens.’ 

Bravo Zes kreeg een hoestaanval en gaf bloederig slijm op. Charlie 

Negen veegde het weg met een punt van het laken. Buiten klonken 

stemmen. Voetstappen naderden. Onwillekeurig kromp Charlie Negen 

ineen. 
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Plotseling werd bij de arm beetgegrepen. ‘In vredesnaam, zorg dat er 

nooit een vijfde rit komt Charlie!’ De hand viel krachteloos terug op de 

brancard. Charlie schoof hem eerbiedig terug onder het laken. 

Radeloos keek hij om zich heen, op zoek naar een plek waar hij zich kon 

verbergen. Er bleek een smalle nis te zijn tussen de achterwand van de 

cabine en een rij hoge kasten die aan de zijwand was bevestigd. Aan de 

talloze beschadigingen aan vloer en wanden te zien, had hier ooit een 

smalle kast gestaan. 

Snel wurmde hij zich in de nis, vlak voordat iemand achterin de tot 

ambulance omgetoverde bestelbus klom en de deur afsloot. In de cabine 

klonk gestommel. De motor werd gestart en ze reden weg. 

De tocht duurde amper een minuut, maar Bravo Zes gilde bij elke hobbel 

en dat waren er heel wat. Terwijl Charlie Negen in angst afwachtte tot hij 

ontdekt zou worden, hoorde hij hoe de brancard uit de wagen werd 

geschoven. Het geratel van wieltjes klonk en stief langzaam weg. Daarna 

bleef het pijnlijk stil. Voorzichtig kroop hij uit zijn schuilplaats en gluurde 

langs de deur naar buiten. 

Geruisloos sprong Charlie op het asfalt. Er hing een misselijkmakende, 

ondefinieerbare lucht. De ziekenbestelbus stond naast een somber, uit 

grijze bakstenen opgetrokken gebouw. In het steegje ernaast stond een 

verweerde vuilniswagen. In deze uithoek van het ommuurde testterrein 

was Charlie Negen nog niet eerder geweest, maar zo lang was hij hier 

natuurlijk nog niet. 
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Er hing iets aan de treeplank van de vuilniswagen en er half 

ondergeschoven lag iets nats en klefs. Het leek veel op slachtafval. Snel 

wendde hij zijn blik af en onderdrukte een braakneiging. Met bonzend hart 

sloop hij naar het gebouw toe. De deur aan de voorkant was niet 

afgesloten. Hij stapte een smalle gang in en hoorde werkgeluiden. Achter 

een deur bevond zich een werkplaats die volstond met zware apparatuur. 

Twee mannen, het leken echte mensen, verrichtten er met bezwete 

gezichten hun werk. Een cirkelzaag kwam jankend op gang. Charlie Negen 

sloop onder dekking van enkele stellages met gereedschap en een rijtje 

werkbanken langzaam dichterbij. De cirkelzaag verstomde en het werd 

vreemd stil. 

‘Ruim jij die bende maar op,’ commandeerde een van de mannen. ‘Dan 

ga ik alvast naar de wagen. Ik word onpasselijk van die lucht. Vangen!’ Er 

vloog iets rinkelend door de lucht. ‘Gooi die prullaria straks even weg, er 

zit een barst in. Die kunnen we niet meer gebruiken. De kleren komen nog 

wel van pas, die neem ik mee.’ 

Charlie Negen dook wat dieper weg en hield zijn adem in toen een man 

met een bundel kleren onder zijn arm hem rakelings passeerde op weg naar 

de gang. De achtergebleven man ging mopperend aan het werk. Het 

geritsel van plastic zakken klonk. Er werd iets ingestopt, want er klonken 

ook vreemde, zompige geluiden. Heel even stak Charlie zijn hoofd omhoog 

uit zijn schuilplaats, om nog net te zien hoe de zakken zorgvuldig werden 

dichtgebonden. 
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Plotseling kwam de man recht op Charlie Negen afgelopen. Hij maakte 

zich zo klein mogelijk. Luttele centimeters van hem vandaan bleef de man 

staan en met een wijde boog vloog een voorwerp door de lucht. Met een 

bons kwam het in de afvalcontainer terecht, waarnaast Charlie Negen zich 

verborgen hield. Hij ving een glimp op van het voorwerp vlak voordat het 

in de bak verdween. Het was een gouden ketting. Met een hanger waarop 

een bekend symbool stond afgebeeld. 

Hoe durfden ze dat prullaria te noemen! Het was een ereteken! Bijna 

was hij verbolgen opgesprongen uit zijn schuilplaats, maar net op tijd 

bedacht Charlie zich. Mopperend verdween de man een gang in, een 

bundel plastic zakken achter zich aan slepend. 
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5 

Pappa Drie kwam naast hem zitten en keek hem bezorgd aan. Charlie 

Negen ontweek zijn blik. Hij beefde onophoudelijk en zijn gezicht voelde 

vreemd stijf aan, maar dat kwam niet door het middeltje tegen 

brandwonden dat de dokter hem gegeven had. Hij zat op bed, met zijn rug 

tegen de muur, de knieën hoog opgetrokken en zijn armen er omheen 

geslagen. Zijn kin rustte op een knie. Zo zat hij nu al enkele uren. 

Verderop hing Echo Vijftien met een gelukzalig gezicht languit in een 

comfortabele stoel. Zo te zien was haar rit prima verlopen. 

Pappa Drie wist zich geen raad. Uiteindelijk biechtte hij op dat zijn 

vijfde testrit was uitgesteld. Nou ja, de rit was uiteraard wel doorgegaan, 

de ritten gingen immers altijd door. Maar hij had met iemand geruild. Een 

vrijwilliger was in zijn plaats gegaan. Daar had Pappa Drie nu flink spijt 

van. De Regelaar had hem laten weten dat de test uitstekend was verlopen 

en dat zijn vervanger er volledig ongeschonden doorheen was gekomen. 

Stom! Pappa Drie had nu een vrije man kunnen zijn! Hij zuchtte en staarde 

voor zich uit. 

Charlie Negen knikte dof. Hij wist wie de vervanger was en kende ook 

zijn echte lot. Ze hadden Bravo Zes koelbloedig vermoord. In stukken 

gezaagd en in goedkope plastic zakken afgevoerd met een smerige 

vuilniswagen. 

‘Ik heb mij te veel met mijn ontsnappingsplan beziggehouden,’ klaagde 

Pappa Drie met een gepijnigde blik in zijn ogen. ‘Ik was verblind en heb 

vandaag een fantastische kans voorbij laten gaan. Dat gebeurt mij echt 
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geen tweede keer.’ Kordaat stond hij op. ‘Morgen zal ik zelf rijden!’ 

vastberaden klemde hij zijn kaken op elkaar. 

Een paar dagen later onderging Charlie Negen zonder veel geestdrift zijn 

derde testrit. Hij doorstond de crash buitengewoon goed. De Regelaar was 

dolenthousiast en wilde een ereteken voor hem aanvragen, maar Charlie 

bedankt voor de eer. Zelf had hij vurig gehoopt dat hij er het leven bij zou 

laten. Het kon maar voorbij zijn. Alles was toch nutteloos. Hij leefde een 

uitzichtloos bestaan. 

Pappa Drie was zich al dagen aan het verbijten. Zijn allerlaatste testrit 

werd keer op keer uitgesteld wegens technische problemen met zijn 

testauto. Hij ijsbeerde met gebalde vuisten door de kamer, urenlang en 

zonder onderbreking. Aangezien Echo Vijftien ook nog eens onverwacht 

heftig op de kalmerende middelen van haar vierde testrit reageerde en 

inmiddels ongeveer een etmaal in een meer dan euforische stemming was, 

dreef de hele situatie Charlie Negen bijna tot waanzin. 

Ondanks alles verliep ook de vierde testrit van Charlie zonder 

noemenswaardige incidenten. Sneller dan verwacht was niet veel later het 

gevreesde moment daar: zijn vijfde en tevens laatste rit stond gepland. Met 

gebogen hoofd slofte hij naar de loods, waar de Regelaar nerveus heen en 

weer liep en aanwijzingen naar het personeel schreeuwde. Hij stuurde 

Charlie Negen zonder pardon terug naar buiten, want hij was veel te vroeg 

komen opdagen. De Regelaar zei dat Charlie maar een paar rondjes om de 

loods moest lopen, in plaats van zijn mannen voor de voeten lopen. 
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Op de hoek van een bijgebouwtje botste Charlie Negen tegen iemand op. 

Hij mompelde een excuus en wilde weer doorlopen. 

‘Geen probleem, joh.’ 

Charlie keek op en zag bleekblauwe ogen in een stickerloos gezicht. 

‘Wow. Jij bent testrijder, niet?’ Vol verwachting keek de slungelige 

jongen hem aan. 

Charlie knikte. Wat anders kon hij zijn? 

‘Ik mag sinds een maand ook rijden.’ 

‘Waar zijn je stickers dan?’ ontglipte Charlie. 

De jongen keek hem schaapachtig aan. Iets in die blik was vreemd, maar 

Charlie Negen kon het niet goed plaatsen. Ineens bedacht hij dat mensen 

juist muren ontweken en er bij voorkeur niet frontaal tegenaan botsten. ‘Jij 

werkt zeker in de loods,’ zei hij daarom maar. 

‘Van ome Bram mag ik af en toe meehelpen. Oom is die vrolijke meneer 

die de baas is van alle testrijders.’ De jongeman waar toch iets 

fundamenteels aan leek te mankeren keek hem stralend aan. ‘Ik doe heel 

belangrijke klusjes voor hem.’ 

Ome Bram. Dat moest de Regelaar zijn. 

‘Testrijder!’ De jongen sprak het vol eerbied uit en liet zijn blik 

bewonderend langs Charlie Negen gaan. ‘Dat lijkt mij echt fantastisch. 

Altijd in de nieuwste auto’s rijden. Belangrijk werk doen. Superveel 

indruk maken. En die stickers...’ Zijn ogen glimmen terwijl hij vluchtig 

met zijn vingers langs zijn eigen stickerloze wangen streek. 
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‘Na de vijfde rit denk je daar vast wel anders over,’ mopperde Charlie 

Negen binnensmonds. Zijn eigen stickers zagen er inmiddels oud en 

versleten uit en met weemoed dacht hij terug aan zijn ontmoeting met 

Bravo Zes in de wachtruimte. Het leek al weer zo lang geleden. 

Onwillekeurig frummelde Charlie Negen aan de stoffen buidel met stickers 

en reparatiespullen, die hij altijd trouw bij zich droeg. 

‘Ik word altijd weggestuurd op het moment dat ze gaan rijden. Ome 

Bram zegt, daar komen anders alleen maar brokken van.’ Hij wees naar 

achteren. ‘Daar verderop op het parkeerterrein staat die van mij. Een 

blauwe met een witte streep over het dak. Als ik erin rijd, doe ik altijd 

alsof ik ook testrijder ben. Ik scheur dan heel hard van het terrein af. Jipie-

ajee! De portier kent mij. Dus meestal doet-ie al van verre de slagboom 

omhoog. Anders moet ik stoppen. Om mijn pasje te gebruiken, snap-ie?’ 

Zijn ogen werden groot, alsof hij zojuist een groot geheim had verklapt. 

Charlie Negen had medelijden met de jongen en legde een hand op zijn 

schouder. ‘Misschien mag je binnenkort een echte rit rijden. Je bent eraan 

toe. Ik zie het aan je.’ 

‘Meen je dat?’ Hoop gloeide op. 

Charlie dacht even na. ‘Zodra ome Bram stickers aan je geeft. Dan ben 

je er klaar voor. Maar nu moet ik echt gaan. Ik doe nog één blokje om de 

loods, want straks begint mijn vijfde testrit. Dat is de mooiste en 

belangrijkste van allemaal zeggen ze.’ Zonder nog te dralen beende 

Charlie Negen weg, terwijl een vurig verlangen in hem opbloeide. En 

alsjeblieft, roept mij niet terug! bad hij in stilte. 
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‘Hé!’ 

Shit. Had Charlie de situatie dan toch verkeerd ingeschat? In dat geval 

was alles verloren. Terwijl hij zich omdraaide zonk de moed hem in de 

schoenen, maar toen zag hij de jongen snel een hand achter zijn rug 

verbergen en van de grond opveren. Aarzelend zei de jongen: ‘Je hebt... ik 

bedoel... succes straks!’ 

Charlie Negen voelde zijn wangen gloeien. ‘Bedankt kerel! Ik weet 

zeker dat je binnenkort een prima testrijder wordt.’ Zonder aarzelen 

vervolgde hij zijn weg. Vlak voor hij een hoek omsloeg keek hij over zijn 

schouder en zag nog net hoe een slungelige gedaante naar de voorzijde van 

de loods rende. 
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Vandaag was echt zo’n dag waarop alles in de soep liep. De Regelaar was 

zo geconcentreerd bezig om alles weer op de rails te krijgen, dat hij de 

testrijder niet eens binnen zag komen. Juist toen hij zich afvroeg waar de 

crash dummy van die dag in vredesnaam uithing, ontwaarde hij een schim 

achter het getinte glas van de testwagen. 

Hij kneep zijn ogen tot spleetjes en zag de overbekende stickers met 

gekleurde vlakjes bewegen en een duim die enthousiast werd opgestoken. 

De Regelaar knikte, stapte achter de beschermende glaswand en gaf het 

startsein. Het licht veranderde in groen en de auto accelereerde. Heel even 

dacht hij een opgewonden kreet vanuit de auto te horen. Hij moest zich wel 

vergissen, maar toch zweerde de Regelaar dat hij de testrijder heel 

enthousiast ‘Jipie-ajee!’ hoorde roepen. 

Precies op het moment dat de testauto tegen de betonnen wand knalde en 

de vloer van de loods bloedrood kleurde, passeerde een blauwe auto met 

witte streep over het dak op hoge snelheid de vriendelijke portier die 

behulpzaam de slagboom omhooghield. 
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1 

Moeizaam stond Crystel op. De aanblik van de vrouw die voor haar stond, 

met haar krachtige uitstraling en het hoofd geheven, haalde veel pijnlijke 

herinneringen bij haar naar boven. Met het lood in de schoenen kwam 

Crystel achter haar bureau vandaan. Het was jaren geleden dat ze Barbara 

had gezien. Ze bleek amper veranderd. 

‘Zo, ben je daar weer. Kom je voor mij of voor mijn vriend?’ vroeg 

Crystel zonder veel enthousiasme. 

Een schaterlach die glazuur van tanden kon laten springen klonk. ‘Vertel 

mij niet dat het je nog steeds dwarszit. Toch niet na al die jaren?’ Barbara 

keek haar met samengeknepen ogen aan. ‘Het was niets tussen jullie 

geworden meid, geloof me. Die jongen stond op het punt bij je weg te 

gaan. Ik heb hem niet van je afgepakt of zo. In feite heb ik je veel ellende 

bespaard. Als je het goed bekijkt, heb ik je een dienst bewezen.’ 

Crystel voelde haar spieren verkrampen en het bloed uit haar gezicht 

wegtrekken. Kwaadheid, in vele jaren opgekropt en tot op de dag van 

vandaag zorgvuldig weggeborgen, vocht zich plotseling een weg naar 

buiten. Ze balde haar vuisten en drukte een paar nagels in haar vlees. ‘Het 

is lang geleden. Ik neem aan dat je mij niet komt opzoeken om nu nog over 

Mitchell te praten. Mocht dat wel zo zijn, dan heb ik liever dat je mijn 

kantoor nu verlaat.’ Ze sloeg de armen over elkaar en keek Barbara 

dwingend aan. 

‘Waarom die boosheid, Crys? Er zijn minstens tien jaren verstreken. Had 

me anders even gebeld meid. Dan hadden we het uitgepraat. Met zoiets 
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loop je toch niet jarenlang rond?’ Crystel wilde haar tegenspreken, maar 

Barbara wuifde het weg. ‘Om die barrière meteen maar te slechten: ik 

verzeker je dat ik de mannen definitief heb afgezworen. Lang geleden al.’ 

Haar ogen fonkelden. ‘Tenzij ik er zakelijk voordeel bij heb natuurlijk.’ 

Een nieuwe schaterlachend deed de wanden trillen. 

Ze was echt geen steek veranderd, wist Crystel nu al. Langzaam drong 

het tot haar door wie hier voor haar stond. Barbara was haar jeugdvriendin 

geweest. Wel eentje die berucht was om het afpakken van de vrijers van 

haar vriendinnen. Hoewel Crystel in die tijd maar weinig vriendjes had, 

was ook zij een leuke jongen aan Barbara kwijtgeraakt. Niet dat die 

verliefd op de jongen was geworden. Welnee. Het ging er alleen maar om 

dat ze een knul van iemand kon afpikken. De drang om te winnen was bij 

haar groot. Een mentale prijs om in de kast te zetten en er vervolgens nooit 

meer naar om te kijken. 

‘Bied je me niets aan, schat?’ Ze liet haar blik door het kantoor gaan. 

‘Heb je Sherry?’ Ach, vast niet. Thee past meer bij jou. Nou, heb ik 

gelijk?’ 

Crystel plantte haar handen in haar zij. ‘Een watertje heb ik misschien 

nog wel voor je, want je moet vast snel weer verder.’ 

Barbara negeerde de opmerking. ‘Dus je hebt een eigen bedrijf samen 

met je vriend. Leuk hoor. Je bent zomaar een succesvol zakenvrouw 

geworden. Wie had dat gedacht toen we als een stel dollende meiden door 

het leven gingen.’ 

‘Dollen? Bij sommigen van ons leek het meer op dolen.’ 
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Barbara leek de sneer niet op te merken. 

‘Kijk dat overvolle bureau eens!’ Theatraal sloeg ze een hand voor haar 

mond en zette grote ogen op. ‘Dat is vast flink aanpoten meid. Lange 

dagen. Stapels werk mee naar huis. Je zit samen met je vriend in hetzelfde 

bedrijf. Dus ’s avonds op de bank voor de open haard gaat het werk 

natuurlijk ook nog door. Nou? Heb ik weer gelijk?’ 

Crystel liet haar ogen over het bureaublad flitsen en haalde haar 

schouders op. 

‘Kon je het maar wat rustiger aandoen, hè? Nou, dat is precies de reden 

van mijn bezoek. Ik kom je helpen.’ 

‘Ach, je biedt je aan als hulp in de huishouding, hoe lief,’ grapte Crystel. 

Barbara staarde haar ontzet aan. 

‘Want dan heb ik meer tijd voor mezelf. Om leuke dingen te doen en 

vaker samen te zijn met Brian.’ Met toenemende binnenpret bekeek ze het 

uitgezakte gezicht van de vrouw voor haar. ‘Een aanlokkelijk idee, maar ik 

maak liever toch geen gebruik van je diensten. En als je me nu wilt 

excuseren, er liggen inderdaad stapels werk op mij te wachten.’ 

‘Mallerd! Ik kom hier natuurlijk om te solliciteren,’ zei Barbara op luide 

toon. ‘Ik reageer op de advertentie uit de ochtendkrant. “Klein 

familiebedrijf zoekt met spoed allround medewerker.” Die baan is echt 

geknipt voor mij. Eh Crystel?’ Gespeeld bezorgd deed ze een stap naar 

voren. ‘Meid? Wat is er? Je kijkt alsof er een spook achter mij staat.’ 
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Een opgewekte mannenstem klonk door het kantoor. ‘Kijk nu eens! We 

hebben vast een gegadigde!’ Brian liet zijn aktentas met een zwaai op het 

bureau neerkomen, trok zijn jas uit en liet hem over een stoel glijden. 

Barbara bekeek hem van top tot teen en stak energiek haar hand uit. 

‘Dag! Ik ben Barbara Traks, aangenaam kennis te maken. Dus jij bent de 

echtgenoot van Crystel, de naam onder de advertentie. We hebben nog bij 

elkaar op school gezeten, Crystel en ik.’ 

‘Goh wat leuk,’ zei Brian met weinig enthousiasme en schudde haar de 

hand. 

Crystel sloeg het tafereel met stijgende verbazing gade. Barbara had in 

een fractie van een seconde een gedaanteverwisseling ondergaan. Van een 

harde, van zichzelf vervulde vrouw, was ze in een oogwenk veranderd in 

een charmante vrouw. Het was weer net als vroeger. 

Brian keek naar Barbara’s lege handen. ‘Je biedt onze sollicitant toch 

wel een kop koffie aan, schat?’ 

‘Ik wil je spreken, Brian. Nu meteen.’ Met spitse vinger wees ze naar de 

vergaderkamer. 

Barbara sprong tussenbeide. ‘Crystel heeft me al een keur aan drankjes 

aangeboden. Zullen we het gesprek anders meteen maar houden? Ik ben 

toch zo benieuwd!’ 

Brian zag Crystels dwingende blik, maar zei desondanks: ‘Goed. Laten 

we dit meteen maar afronden. Crystel, maak jij aantekeningen? We moeten 

er wel een beetje vaart achter zetten, want ik moet zo meteen weer weg. Ik 

kwam alleen wat papieren ophalen. Gisteren netjes in een lade opgeborgen 
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en natuurlijk prompt vergeten mee te nemen. Dat heb ik weer,’ zei hij 

lachend. Tegen Barbara zei hij: “Ik neem een paar dagen deel aan een 

congres en zou vandaag dus helemaal niet op kantoor komen, vandaar.” 

Misschien was het beter het gesprek dan maar meteen aan te gaan, 

bedacht Crystel met tegenzin. Ze kon het maar gehad hebben. Zodra Brian 

zijn hielen lichtte, kon ze Barbara dan meteen weer dumpen. 

Even later zaten ze in de vergaderkamer. Haar vriend Brian had 

zichtbaar haast, want nooit eerder maakte ze een sollicitatiegesprek mee 

dat in zo’n moordend tempo verliep. In het kort vertelde Brian over het 

bedrijf en in ongeveer evenveel woorden lichtte Barbara haar achtergrond 

toe. Ze toonde zelfs een stapeltje diploma’s. Het waren nog goede papieren 

ook. Bijna had Crystel gevraagd of Barbara ze zelf over het 

kopieerapparaat had gehaald of via internet had gekocht. 

‘Dat ging lekker. Een prima gesprek,' zei Brian na afloop. Barbara was 

inmiddels weg. ‘Ze heeft de juiste kwalificaties, een goede instelling en ik 

heb er een goed gevoel bij. Ik stel voor dat we haar in dienst nemen. Wat 

jij?’ Hij rommelde wat in zijn bureaulade en keek pas op toen een reactie 

van zijn vriendin uitbleef. 

‘Hoe haal jij het in je hoofd om zonder dat ik het weet een 

personeelsadvertentie te plaatsen!’ 

Hij hief zijn handen. ‘We hebben het toch besproken? Het is druk, te 

druk, we redden het niet. Er moet iemand bij. Iemand die ons een berg 

werk uit handen neemt. Binnen Nederland ging het nog wel. Nu we de 

Benelux doen barsten we uit onze voegen en over een maand komt 
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Duitsland er nog bij. Ik voorzie een sneeuwbaleffect. Het ene na het 

andere land zal volgen en met Europa houdt het natuurlijk niet op. Ik heb 

al contacten in Amerika gelegd, dat gaat begin volgend jaar spelen.’ Hij 

wees naar de buitendeur. ‘Die dame van daarnet lijkt mij heel geschikt en 

we moeten nog maar afwachten of er een andere geschikte kandidaat op 

die advertentie afkomt.’ 

Crystel zuchtte. Het was inderdaad druk. En hij had het aangekaart. 

Maar nee, Crystel had nadrukkelijk laten merken dat ze niemand in dienst 

wilde nemen. Geen pottenkijkers. Geen inmenging. Al haar geld zat in dit 

bedrijf, plus een flink bedrag dat ze van haar ouders had geleend. Het was 

haar kindje! De eerste jaren ging alles fantastisch. Ze konden het prima 

bolwerken met z’n tweetjes. Tot Brian plotseling aan iets begon te lijden 

wat ze niet anders kon omschrijven dan grootheidswaanzin. 

Want ineens was daar een onverklaarbare expansiedrift en het was de 

laatste maanden drukker dan ooit. Logisch dat ze er bijna niet meer 

onderuit kwamen om personeel aan te nemen. In een kwade bui had ze 

hem vorige maand toegebeten dat ze al haar geld en dat van haar ouders 

terugtrok als hij haar bleef passeren bij belangrijke beslissingen. Hoewel 

ze normaal nooit een scheldwoord gebruikte of grof werd, had ze hem zelfs 

“de grootste droplul van deze aardkloot en de rest van het bekende 

universum” genoemd. 

Ze schaamde zich nu nog dat ze zich zo had laten gaan. Maar wat had 

hij tot nu toe bijgedragen? Niets. Geen cent. Daar had ze nooit een 

probleem van gemaakt, maar als hij met rare plannen bleef komen, kon ze 

niet anders dan hard ingrijpen. Hoewel hij het niet wist – en absoluut ook 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 65 van 181 

niet te weten mocht komen – had ze in het diepste geheim al juridisch 

advies ingewonnen via een zakenkennis van haar vader. 

‘Dus je denkt al aan expansie naar Amerika. Azië daarna zeker ook? En 

hoe is je Russisch, Brian? En jij denkt dat wij het redden door één iemand 

aan te nemen? Wat een onzin Brian!’ Hij keek haar schaapachtig aan. Ze 

voelde haar nekharen kriebelen en keek hem argwanend aan. ‘O nee! 

Brian? Ga me niet zeggen dat je na haar nog meer mensen wilt aannemen!’ 

Ze knalde haar laptop dicht. Ze was het zo ontzettend zat allemaal. 

Waarom, waarom, waarom toch? Voor haar hoefde het bedrijf niet zo 

groot te worden. Het was toch gezellig en knus zo met zijn tweeën? Beter 

een leuk klein bedrijf voor de lokale markt, dan een gigantische zaak die 

de hele wereld bediende, met personeel en afdelingen en administraties en 

bergen aan saaie verplichtingen. 

Voor ze het wist raakten ze in een vlammende ruzie verwikkeld, die 

ermee eindigde dat Brian de deur uit stormde, terwijl hij haar toesnauwde: 

‘Pak aan! Hier kwam ik helemaal voor teruggereden, dit had ik in mij 

bureaulade verstopt. Veel plezier nog vanavond!’ Hij gooide iets over zijn 

schouder, maar ze keek alleen maar versuft naar het lege kantoor en 

luisterde naar zijn voetstappen die wegstierven in het trappenhuis. 

Ineens besefte ze dat het Barbara opnieuw gelukt was een wig tussen 

haar en een man te drijven. Ze schudde haar hoofd. Niet meer aan denken. 

Er was een hoop werk te doen. Vanavond in bed mocht ze zielig doen en 

medelijden met zichzelf hebben. Brian bracht toch de nacht in een hotel 

door, dus ze hoefde zich thuis niet in te houden. Maar nu nog niet. Ze 
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voelde zich ziek en voor een ziekte als dit bestond maar één medicijn: 

werken. Heel hard werken. Ze klapte haar laptop open. Het scherm lichtte 

op en snel ging ze weer aan het werk. Harder dan ooit. Ze zou Brian 

bewijzen dat ze geen hulp nodig hadden. 
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Toen ze weer opkeek van haar scherm, ontdekte ze dat de zon al achter de 

bergtoppen wegzakte. De lucht kleurde dieprood en haar maag knorde. Ze 

schoof de offerte waaraan ze al minstens een uur zonder enige voortgang 

zat te prutsen opzij en besloot een leuk restaurant in het centrum op te 

zoeken. Na afloop kon ze een rechtstreekse verbinding naar huis nemen. 

Nog steeds met een naar gevoel liep ze naar de deur, pakte haar jas van 

de kapstok en stond al bijna buiten toen ze iets op de grond zag liggen. 

Verbouwereerd raapte ze de enveloppe op die Brian bij zijn overhaaste 

vertrek daar had neergesmeten. Ze gluurde door een kiertje. Er zat een 

tegoedbon in voor haar favoriete restaurant. Zo’n oplaadbaar kaartje zo 

groot als een bankpasje. Meteen haatte ze zichzelf omdat ze zo kwaad op 

hem was geworden. Had ze hem dan toch verkeerd behandeld? Nee. Ze 

had het bij het rechte eind. Hij nam alle cruciale beslissingen die ze samen 

hoorden te nemen. Dat kon niet, dat mocht niet. Samen een bedrijf. Dan 

bespreek je alles. Toch? 

Lekker uit eten en daarna naar huis voor een heerlijk warm bad. Het kon 

nog wat worden vanavond. Achteloos stak ze de tegoedbon in haar jaszak 

en frommelde de enveloppe tot een prop die ze uit baldadigheid het 

trappenhuis ingooide. Om niet al te veel tijd te verliezen liep ze via de 

kortste route naar het centrum. Straten werden stegen en ineens kwam ze 

op plekken waar ze zich misschien beter niet kon begeven als vrouw alleen 

in het donker. 
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Ze keek om zich heen. Er was niemand te zien. Alleen veel zwerfvuil, 

schaars verlicht door een sporadische muurlamp die het nog deed in de 

smalle steeg. Een duistere, stinkende wereld waarin schaduwen een eigen 

leven leidden. Op het moment dat het tot haar doordrong dat er iets niet 

klopte, greep iemand haar bij een bovenarm en duwde haar ruw tegen een 

muurtje. Geschrokken staarde Crystel haar belager aan. 

‘Ik moet je iets vertellen,’ zei een man die haar aandachtig bestudeerde. 

Ze wilde zich lostrekken, maar hij verstevigde zijn greep. 

Met een van pijn vertrokken gezicht keek ze hem aan. ‘Laat los!’ 

‘Rustig maar. Ik houd het kort.’ Zijn vrije hand verdween onder zijn jas 

en kwam met een mes erin weer tevoorschijn. ‘Ik ben bang dat ik je moet 

doden.’ Hij draaide haar arm zodat ze hem de rug moest toekeren. Ze gilde 

van pijn toen haar gezicht langs de ruwe bakstenen van de muur schuurde. 

De man klauwde in Crystel´s haar en trok haar hoofd naar achteren. Hij 

plaatste het mes op haar keel. 

Ze sperde haar ogen open. De gejaagde ademhaling van de man klonk 

angstaanjagend dichtbij haar oor. In een uitbarsting van woede zette ze 

zich af tegen de muur en wierp zich naar achteren. Lichamen botsten en 

met haar achterhoofd ramde ze tegen de kaak van de man. Hij slaakte een 

kreet. Crystel schoot los, liet zich als een betonblok vallen en kroop zo snel 

ze kon bij hem vandaan. De man herstelde zich en dook op haar af. Snel 

rolde ze bij hem vandaan. Het mes schraapte vonkend over de keien. 

Crystel krabbelde overeind en rende weg zonder om te kijken. Dat hij 

naderde wist ze zo ook wel. Hijgend en met bonzend hart rende ze alsmaar 
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verder door de steeg. Ze sloeg een hoek om en bleef besluiteloos staan. 

Dood. De steeg liep dood. Met doffe ogen draaide ze zich om naar haar 

aanvaller. 

Hij keek van een afstandje toe. Rende niet eens achter haar aan. Met een 

valse glimlach op zijn gezicht en het mes tegen zijn borst geklemd kwam 

hij langzaam op haar af. Crystel schuifelde achteruit tot ze koude 

bakstenen tegen haar rug voelde drukken. 

‘Het is voorbij. Bespaar je de ellende en loop niet weer weg.’ 

‘Ik heb geld. Veel geld.’ Nerveus begon ze in haar tasje te graven. Een 

lippenstift tuimelde op de grond en rolde weg. Daar was haar portemonnee 

al. Ze smeet het ding voor zijn voeten neer. Tot haar schrik stapte hij er 

overheen zonder het een blik waardig te gunnen. 

Met zijn armen als vangnet gespreid kwam hij op haar af. Nog een paar 

passen. Ze klemde haar handtas beschermend tegen haar buik en staarde 

hem aan. Haar lippen tot een smalle bloedeloze streep geperst. Ze spande 

haar spieren. Haar ogen flitsten heen en weer. Hij zag het en was meteen 

op zijn hoede. ‘Geen gekke dingen doen dametje!’ 

Ze schudde haar hoofd en stak op hetzelfde moment het spuitbusje 

haarlak naar voren dat ze achter haar tas verborgen had gehouden. Een 

dikke straal sproeide over zijn gezicht. De man gilde het uit en sloeg zijn 

handen voor zijn gezicht. Het mes kwam kletterend op de straatstenen 

terecht. Op volle snelheid rende Crystel bij hem vandaan. Ze slingerde de 

steeg door, weg van een gruwelijke dood, terug naar de bewoonde wereld. 
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Haar hakken tikten scherp en venijnig op de kinderhoofdjes die nog 

vochtig waren van het regenbuitje eerder op de avond. 

Een indringend gekras klonk en haar voeten gleden zijdelings onder haar 

vandaan. Met een droog geluid brak een hak af. Crystel kwam hard op de 

keien terecht en de pijn ontnam haar tijdelijk de adem. Nee, ze mocht niet 

treuzelen! Hij zat misschien al achter haar aan. Ze rukte beide schoenen 

van haar voeten, smeet ze de schemerige wereld in waar haar aanvaller 

zich ergens moest bevinden en strompelde verder. 

Eindelijk dook ze de steeg uit en botste bijna tegen een jong stelletje op. 

Buiten adem, voorovergebogen, met de handen op haar knieën, probeerde 

ze uit haar woorden te komen. ‘Hulp... nodig... achter mij... dood!’ Ze 

hield abrupt haar mond toen ze de starende blik van het stel zag. Niet naar 

haar. Naar een punt achter haar. 

Ze draaide zich razendsnel om. Daar was hij. Met zijn handen in de zij 

stond hij vol gespeelde medeleven naar haar te kijken. Hij zweette niet en 

leek allerminst moe te zijn. En dat terwijl Crystel nog met bonzend hart 

stond na te hijgen. De zelfvoldane blik waarmee hij keek beviel haar 

helemaal niet. 

‘Johanna,’ zei hij bedaard. ‘Val die aardige mensen niet lastig en kom 

lief met mij mee.’ Hij wendde zich tot het stel. ‘Ze is niet gevaarlijk hoor. 

Af en toe ontvlucht ze het tehuis en dan vindt ze het leuk om argeloze 

voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen.’ 

Hè? Hoorde ze dat goed? Crystel stond als aan de grond genageld. Ze 

zag hoe de jongen en het meisje in tweestrijd stonden. Ze wisten zich met 
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de situatie geen raad. Liefst wilden ze nergens bij betrokken raken, maar 

een vrouw in nood konden ze niet zonder goed excuus in de steek laten. 

Alleen zolang die onzekerheid er was, had Crystel een licht voordeel, 

besefte ze. 

‘Hij achtervolgt mij. Hij wil mij vermoorden. Kijk maar.’ Ze toonde de 

rode striem in haar hals. 

‘Mijn naam is Werner,’ zei de man, terwijl hij een geplastificeerd 

kaartje omhooghield. ‘Toe Johanna,’ zei hij streng. ‘Kom mee naar huis. 

Het spelletje heeft lang genoeg geduurd. Je staat op blote voeten, straks 

loop je nog een longontsteking op. Weet je nog, de vorige keer? Als je niet 

luistert krijg je straf. Twee dagen geen televisie en geen toegang tot de 

gemeenschapszaal.’ 

Ze balanceerde onrustig van de ene voet op de andere. Moest ze 

proberen te vluchten? Hij hield haar constant in de gaten en leek niet in het 

minst vermoeid te zijn. Terwijl Crystel haar hart nog voelde bonzen. Ze 

was hem twee keer ontvlucht. Een derde keer lukte vast niet. Elke spier 

van de man stond op scherp. Als een leeuw die zijn prooi in de kudde heeft 

uitgekozen en alleen nog op het juiste moment wacht. 

‘Ik kom net van mijn werk,’ zei ze dit keer wat kalmer, want ze wist dat 

rustige mensen eerder werden geloofd. Nerveuze, neurotische en zeker 

boze types nooit. ‘Hij is gevaarlijk en heeft een mes.’ Ze tastte in haar 

jaszak. ‘Hier, kijk!’ Ze hield haar visitekaartje voor het gezicht van de 

verbouwereerde jongen. ‘Zie je wel dat ik de waarheid vertel! Dit is mijn 

visitekaartje. Ik heb een eigen bedrijf. Ik zit helemaal niet in een tehuis.’ 
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De jongen kneep zijn ogen samen en tuurde naar het kaartje. Plotseling 

stond haar belager naast de jongen, fluisterde iets in diens oor en wees naar 

het kaartje. De knul verstijfde. Met een arm duwde hij zijn vriendin naar 

achteren, uit de buurt van Crystel. Ze verstijfde. 'Wat doe je nu jongen?' Ze 

begreep het niet. 

‘Waarom ben je zomaar bij ons weggegaan Johanna?’ Haar aanvaller 

schudde bedroefd zijn hoofd. ‘Binnenkort mag je nog wel onder 

begeleiding een avondje uit.’ 

Voor Crystel goed en wel besefte wat er gebeurde, greep de man haar 

stevig bij een arm. Ze hapte naar adem. De man dwong haar in de richting 

van de steeg. ‘Nu loop je rustig met mij mee, Johanna.’ Over zijn schouder 

zei hij: ‘Nogmaals bedankt mensen! Sorry voor het ongemak en een 

prettige avond verder.’ 

Het jonge stel keek vol medelijden toe hoe de vrouw tegenstribbelend en 

krijsend door haar verzorger werd meegenomen. Pas toen de weldoener 

een zakdoek langs het betraande gezicht van de zieke vrouw haalde en wat 

snot onder haar neus vandaan veegde, werd ze gelukkig een stukje kalmer. 

Vanaf dat moment ging alles heel snel. Willoos gemaakt door het middel 

waarin de zakdoek was gedrenkt, liet Crystel zich meeslepen naar het 

einde van de steeg, langs haar portemonnee en wat andere spulletjes die uit 

haar tas gerold waren. Zonder er nog een woord aan te verspillen ging de 

man achter haar staan, trok haar hoofd achterover en sneed met een 

soepele beweging haar keel door. Bijna liefdevol liet hij haar op de grond 
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zakken en keek toe terwijl ze stierf. Daarna rukte de man de schoudertas 

van haar arm, raapte de portemonnee op en ging fluitend aan de slag. 
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Dus zo voelt het om dood te zijn. Dat was de eerste gedachte die bij haar 

opkwam. Toch klopte er iets niet. Ze was zich bewust van haar lichaam en 

voelde haar pijnlijke kaak. Dus kon ze onmogelijk dood zijn. Onder haar 

hemd kropen zweetdruppels omlaag langs stugge haartjes. Haar 

ademhaling was gejaagd, de hartslag versneld. Ze herkende de ruwe stenen 

van de steeg, waar ze gehurkt de inhoud van haar handtas bekeek. 

Het duizelde haar. Hoe was ze in deze ellende verzeild geraakt? 

Waarom zat ze hier, met pijnlijke spieren, gehurkt in een donkere steeg 

waar ze niets te zoeken had? Haar mobiele telefoon, portefeuille en een 

paar andere spulletjes stopte ze in haar jaszak. De rest liet ze verspreid 

rond haar voeten liggen. Haar dure schoudertas smeet ze achteloos opzij. 

Lenig als een kat sprong ze op en vervolgde haar weg. Ze floot een 

deuntje waarvan ze niet wist dat ze het kende. In het voorbijgaan ving ze 

een glimp op van een lichaam. Het lag in een nogal vreemde houding op de 

klinkers. Ze huiverde en wilde snel doorlopen. Tot ze ineens besefte dat ze 

het ontzielde lichaam van een vrouw zag. Een schok trok door haar heen. 

Het was haar eigen ontzielde lichaam wat daar op de grond lag! 

Plotseling begreep ze het. Ik ben hem! Ik snap niet waarom of hoe het 

kan, maar ik ben beroofd, vermoord en op onverklaarbare wijze kijk ik nu 

door zijn ogen de wereld in. 

Eenmaal uit de steeg, terug op straat waar het drukker was, hield de man 

zijn pas een beetje in. Hij streek zijn haren glad en wandelde rustig verder. 

Het voelde aan alsof zij het was die daar liep, behalve dat het lichaam niet 
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op haar instructies reageerde. Crystel leek een passieve toeschouwer in 

andermans lichaam te zijn. Bij een vijver hurkte de man naast de waterkant 

en strikte de veters van zijn schoenen. Na terloops om zich heen te hebben 

gekeken, liet hij het bebloede mes onopvallend het water inglijden. Met 

een zachte plons verdween het uit beeld. 

De man die zich Werner noemde stapte op een bus en nam plaats in een 

hoekje op de achterbank. Hij haalde Crystel’s portefeuille tevoorschijn en 

trok er een paspoort uit. Ze schrok toen ze via zijn ogen zichzelf op de 

pasfoto zag. Onmiddellijk kreeg ze een tweede, nog grotere schok. Daar 

stond haar adres! Ze voelde hoe zijn ogen er een tijdje op bleven hangen. 

Alsof hij de gegevens in zijn geheugen prentte. Als hij maar niet op het 

idee kwam om... Opnieuw ging zijn hand naar een jaszak. Nu kwam een 

sleutelbos tevoorschijn. Haar sleutels uiteraard. Ze voelde een glimlach op 

het gezicht verschijnen. 

Bij het centraal station stapte Werner uit. Hij liet de lege portefeuille in 

een prullenbak glijden, liep over het perron tot aan het punt waar niemand 

hem nog kon zien en stak de spoorbaan over. Via een gat in het hekwerk 

kwam hij in de naastgelegen woonwijk terecht. Daar stapte hij op een 

andere bus. Tien minuten later verliet hij het voertuig. Hij liep stevig door. 

Crystel voelde zich steeds minder op haar gemak. Bij een tuin vol 

verwilderde struiken stevende Werner zonder aarzeling op de voordeur af. 

Voor ze het wist stond ze in een kleine hal waar het bekend rook. 

Logisch. Het was haar eigen huis. Er brandde licht in de woonkamer. 

Crystel versteende. Was Brian thuis? Nog iets vergeten? Hij kon ook zo 

verstrooid zijn! Ze kon hem niet waarschuwen voor de moordenaar die nu 
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door hun huis sloop. Ze moest er niet aan denken dat ze moest toekijken 

hoe ook haar vriend door deze Werner werd vermoord! 

Hij liep de woonkamer in en bestudeerde het interieur. Ze kon niet 

anders dan meekijken via zijn ogen. Een steek van vreugde schoot door 

Crystel heen toen ze de zwakke lichtkegel naast het raam zag. Het was 

maar een lamp met een schakelklok. Tegen de inbrekers. Brian was niet 

thuis. Natuurlijk was hij dat niet. Direct na hun ruzie was hij naar het 

conferentieoord afgereisd. 

Op zijn hoede sloop de man door de kamer. Hier en daar opende hij 

kastjes, snuffelde hij tussen hun spullen. Hij pakte een fotolijst van de 

schouw en bestudeerde het plaatje. Crystel kookte van woede. De schoft 

hield haar foto vast! Alsof hij haar gedachte opving, streek hij met een 

wijsvinger over de afbeelding. Langs haar wang, tergend langzaam over de 

hals die hij nog maar pas met een mes ruw had opengereten, vervolgens de 

contouren van haar decolleté. Plotseling legde de man het lijstje terug, met 

de beeldzijde omlaag. Hij liep de achterkamer in en morrelde aan de 

buitendeur die op de tuin uitkwam. De deur ging moeiteloos open. 

Vreemd. Niet op slot. Terwijl Brian altijd zo secuur was als het om ramen 

en deuren en tijdschakelaars ging, benauwd voor inbrekers en overvallers 

als hij altijd was. 

Tot haar verrassing deed Werner de buitendeur dicht en draaide hem op 

slot. Hij wilde de woonkamer weer inlopen, maar ontdekte plotseling een 

tussendeur. Daarmee kwam hij in de keuken terecht. Werner trok een 

blikje bier uit de koelkast en nam een flinke slok. Opende uit verveling een 

paar kastjes en liep via de achterkamer weer terug naar de woonkamer. 
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Geluiden klonken bij de voordeur. Werner’s spieren verstrakten. Hij 

luisterde aandachtig. Voetstappen klonken in het halletje. De deur zwaaide 

open en de kamerverlichting sprong aan. Ondertussen was Werner al 

achter de rugleuning van een bank weggedoken. 

Een sleutelbos viel rammelend op de salontafel en de bank zuchtte onder 

het gewicht van een lichaam. Langzaam kwam Werner vanachter de bank 

omhoog. Crystel keek samen met hem over de rugleuning. Daar zat hij dan 

toch echt. Haar vriend Brian. Lekker ontspannen op de bank, met zijn 

handen in zijn nek gevouwen. Zich niet bewust van de moordenaar die 

zich vlak achter hem bevond! 

Werner’s hand verdween in een zak en omklemde een voorwerp. Nee! 

Ze weigerde toe te kijken hoe haar vriend werd afgeslacht. Uit alle macht 

concentreerde ze zich op de hand met het dodelijke voorwerp. Ze moest 

die hand op een of andere manier via haar gedachten dwingen om in die 

jaszak te blijven! Of het mes los te laten. Tevergeefs, ze had geen macht 

over dit lichaam dat niet van haar was. Langzaam rees Werner omhoog 

achter haar nietsvermoedende vriend. Hij boog zich iets voorover en reikte 

behoedzaam naar Brian’s hals. Crystel bereidde zich voor op het ergste. 

De hand opende zich en een voorwerp viel in Brian’s schoot. Haar 

vriend schoot als door een wesp gestoken overeind en nam een snoekduik 

door de kamer. Wankelend draaide hij zich om en staarde Werner met 

open mond aan. De insluiper keek met een uitdagende grijns op zijn 

gezicht terug. Dreigend kwam haar partner op de bank afgestapt. Hij 

priemde een vinger in de lucht. 
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‘Wat moet jij in mijn huis schoft!’ riep Brian met overslaande stem. 

Crystel wilde hem toeroepen dat hij moest vluchten. Hulp moest zoeken. 

Zich niet moest laten vermoorden. Maar tot haar ontzetting bleef hij daar 

maar een beetje staan. Hij hurkte en raapte het voorwerp op dat van zijn 

schoot gevallen was. Mooi! Dan had hij nu een mes en waren de rollen 

ineens omgedraaid. Nu was haar vriend gewapend! Pak die moordenaar, 

de hufter, de schoft, wilde ze uitroepen! Van droplul naar held van het 

heelal in nog geen dag. Toen staarde Crystel via Werner’s ogen naar het 

voorwerp in Brian’s handen en voelde zich verkillen. Natuurlijk, helemaal 

vergeten, het mes had Werner daarnet in een vijver gedumpt. 

Brian kwam steunend overeind en hield een paspoort omhoog. Hij keek 

Werner strak aan. ‘Getuigen?’ 

Haar moordenaar schudde zijn hoofd. 

‘Zeker weten?’ 

‘Ik versta mijn vak.’ 

‘Complicaties?’ 

Opnieuw schudde Werner zijn hoofd. ‘Ik ben haar gevolgd vanaf jullie 

kantoor. Ze liep een doodlopende steeg in en maakte het mij erg makkelijk. 

Het was voorbij voor ze het wist.’ 

‘Mooi. Prima gedaan.’ Brian’s stem klonk koud en gevoelloos. ‘Maar het 

is wel een complicatie dat je in mijn eigen huis op mij hebt opgewacht. We 

hadden buiten afgesproken. Aan de achterkant, weet je nog?’ 

‘Maak je niet druk om suffige details. Laten we de zaak afhandelen.’ 
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3. 

Brian bekeek de man die hij had ingehuurd met een kille blik. ‘Vanwaar de 

haast?’ 

‘Ze is dood. Daarom. Ik geef je nog een laatste gratis tip: wacht tot na 

middernacht en geef je vriendin dan pas op als vermist.’ 

‘Dit paspoort is het enige bewijs dat de klus is afgerond?’ Hij trok een 

vies gezicht. ‘Een beetje magertjes, vind je niet?’ 

‘Ze is er echt geweest. Lees morgen de krant maar. Wacht desnoods tot 

de politie voor je deur staat. Mij maakt het niet uit.’ 

‘Misschien is ze een kroeg ingedoken en heb je haar paspoort gerold.’ 

Ineens had de moordenaar een klein maar vlijmscherp mes in zijn hand. 

‘Doe wat je wilt, maar eerst betaal je mij. Ik voel er niets voor om tegen de 

lamp te lopen door jouw stommiteiten. Betaal me en ik ben verdwenen. 

Werk me tegen en je zult er eeuwig spijt van hebben.’ 

‘Mijn stommiteiten? Wie loopt er doodleuk mijn huis in? Stel je voor dat 

iemand je gezien heeft. Een nieuwsgierige buurvrouw die de hond uitlaat, 

de dronkenlap van hiernaast die door een paar vrienden wordt 

thuisgebracht. We hebben over een half uur achter het station afgesproken. 

Dus wie is hier nu de idioot?’ 

Het mes schoot vooruit richting Brian’s hals. Die deinsde achteruit en 

liet het paspoort uit zijn handen vallen. 

‘Niemand noemt mij een idioot. Of wil je naast je vriendin liggen?’ 

‘Oké, rustig aan man. Ik pak het geld al.’ 
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Werner sneed hem behendig de pas af. 

‘Doe eens rustig man, ik pak alleen je geld,’ zei Brian met een zweem 

van angst in zijn stem. 

Met de moordenaar in zijn kielzog liep hij naar het wandmeubel en 

reikte naar een berg papier. Er werd een hand op zijn schouder gelegd. 

‘Niet zo snel,’ commandeerde Werner. ‘Laat mij dat maar even doen.’ 

‘Wat je wilt.’ Brian wees iets aan en stapte opzij. 

De moordenaar trok een bruine enveloppe uit de stapel tevoorschijn. Met 

het mes op Brian gericht keek hij erin en gromde tevreden. Hij stopte het 

geld weg, terwijl hij Brian bedenkelijk aankeek. ‘Nu ik nog eens nadenk is 

er wel degelijk een complicatie. Jouw vriendin werkte in het begin niet 

echt mee. Met als gevolg dat ik door enkele mensen met haar gezien ben. 

Vandaar dat ik besloot naar het huis te komen. Zodat ik even rustig kon 

nadenken wat ik daarmee aan moet.’ 

‘En? Heb je inmiddels nagedacht?’ vroeg Brian argwanend, terwijl hij 

onrustig met zijn voeten stond te schuifelen. 

‘Dat heb ik zeker en ik heb toch het gevoel dat je mij tot last gaat zijn,’ 

besloot hij met kalme stem. ‘Net als met die vriendin van jou. Dus ik vrees 

dat ik wat losse draadjes moet opruimen. Voordat de problemen proporties 

aannemen waar ik serieus last van blijf houden.’ 

Nu pas zag Brian de latex handschoenen aan Werner’s handen en 

geschrokken deed hij een paar passen achteruit. Werner liep op zijn beurt 

op hem af. Brian deinsde verder achteruit. De huurmoordenaar leek hem in 

een hoek te willen drijven. Steels keek Brian naar de gangdeur. Die leek zo 
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dichtbij en toch ook zo ver weg. Hij probeerde in te schatten of hij de 

voordeur kon halen. 

De moordenaar schudde zijn hoofd en liep kalm op hem af. ‘Doe geen 

moeite. Voor je op straat staat heb ik je in repen gesneden.’ Alsof dit een 

teken was, vloog de gangdeur plotseling open. Nog voordat Werner kon 

reageren, stortte een vrouw zich wild krijsend naar binnen en verbrijzelde 

een fles op zijn achterhoofd. Zonder geluid te maken zakte de moordenaar 

in elkaar. Het tapijt kleurde bloedrood. 

‘Wat doe je nou!’ riep Brian ontzet. Vloekend bukte hij naast het 

lichaam. 

‘Maak je niet druk, het is maar een of ander zoetig drankje van je ex-

huisgenote.’ Ze liet de hals van de kapotte fles naast het roerloze lichaam 

op de grond vallen. 

Brian tastte naar de hals van de huurmoordenaar, maar zodra hij de blik 

in diens ogen zag, stond hij geschrokken op. ‘Hij is anders behoorlijk 

dood. Dat heb je weer mooi voor elkaar, Babs.’ 

Ze haalde haar schouders op. 

‘Hem buiten gevecht stellen was ook wel genoeg geweest hoor.’ 

‘Sorry, voortaan zal ik eerst kijken of er redelijk te praten valt, met een 

koekje en een kopje koffie erbij.’ 

‘Je hebt hem vermoord!’ 

‘Een ongeluk is geen moord.’ 
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Hij staarde naar het lijk. ‘Waar bleef je trouwens. Het liep hier totaal uit 

de hand.’ 

‘Als je de achterdeur niet op slot had gedaan, had ik je deze benauwde 

momenten met liefde bespaard. Wees blij dat er een raampje op een kier 

stond, anders lag jij nu op het tapijt, met écht bloed rond je mooie blonde 

koppie. En noem me geen Babs, je weet dat ik die naam haat.’ 

Met trillende handen doorzocht Brian de zakken van de 

huurmoordenaar. In een binnenzak en een broekzak vond hij wat hij zocht. 

‘Kijk eens aan. Hij heeft Crystel’s telefoon en sleutelbos ook 

meegenomen. Kan niet beter. Zo is voor de politie straks wel duidelijk 

waar ze mee te maken hebben.’ Hij stopte alles netjes terug in Werner’s 

zakken en keek Barbara verrast aan terwijl hij een ander voorwerp 

tevoorschijn trok. ‘Kijk hier eens. Dit is de tegoedbon waarmee ik Crystel 

naar het mes van onze huurmoordenaar heb gelokt. Zal ik het bewaren als 

aandenken?’ Hij wees iets aan. ‘Als je goed kijkt zie je het stempel van 

een inrichting voor mensen met ernstige gedragsstoornissen. Het is een 

bedrijfspas. Met alleen een vluchtige blik kijk je er overheen, maar als 

iemand je erop wijst… Die vent noemde het zijn “verzekering voor je weet 

maar nooit”. Geen idee wat hij ermee bedoelde.’ 

‘We zullen het nooit weten schat. Kom, we moeten verder. Waar staat je 

auto?’ 

Ze liepen via de achterkamer naar de keuken. ‘Op dat donkere 

parkeerterrein achter de gymzaal. Ik ben vanavond al een paar keer op en 

neer gelopen via de steeg aan de achterkant om alles van waarde mee te 
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nemen. Aangezien ik toch op korte termijn bij jou intrek. Voor jou heb ik 

haar mooiste juwelen meegenomen. Ze zullen je prachtig staan, Barbara.’ 

Haar gezicht smolt. 

Plotseling bleef hij staan. Barbara keek hem verbaasd aan. Hij zei: ‘Ik 

krijg ineens een erg leuke ingeving. Laat ik ook eens creatief doen. Iets wat 

ik volgens Crystel niet ben, nooit ben geweest en nooit zal worden.’ 

Voorzichtig morrelde Brian aan het gasfornuis. Na wat wrikken gleed de 

rubberslang van de aansluiting van de gasleiding en sissend begon het huis 

zich met gas te vullen. Gehaast liepen ze terug naar de achterkamer. Ze 

moesten nu snel handelen. Brian opende de achterdeur en stapte naar 

buiten. Plotseling bleef hij staan en keek Barbara argwanend aan. ‘Je zei 

dat alles op slot zat. Waarom kan ik deze deur dan gewoon openen?’ 

‘Ik kon er echt niet in schat, ik zweer het je. Hij zat daarnet echt op slot.’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Het zijn vast je zenuwen geweest. Laten 

we ons niet druk maken. Ik leef nog. Doe snel de deur achter je dicht, de 

gasrekening wordt al hoog genoeg,’ grapte hij. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 84 van 181 

4 

Terwijl Barbara en Brian kort daarvoor in de keuken met het gasfornuis in 

de weer waren, was Werner moeizaam overeind gekomen. Een beetje 

onwennig liep hij naar de achterkamer. Aan de andere kant van het dunne 

muurtje hoorde hij de twee praten. Werner ontsloot de achterdeur en glipte 

stilletjes naar buiten. 

Op een drafje ging hij op weg naar Brian’s auto. Hij voelde aan zijn 

hoofd. Zijn haren waren plakkerig van het zoetige drankje. De klap van de 

stukgeslagen fles dreunde nog na in zijn hoofd. Of beter gezegd: in haar 

hoofd. Want de klap had Werner wel degelijk van het leven beroofd. Op 

wonderbaarlijke wijze had de tweede ziel die zich in het lichaam had 

genesteld zo de kans gekregen om de macht over te nemen. Crystel had tot 

dat moment slechts machteloos kunnen toekijken, maar nu was ze heer en 

meester over het lichaam van haar moordenaar. 

Eerst reageerde het lichaam nog stroef en houterig, maar al snel was het 

alsof ze al haar hele leven in dit lichaam woonde. Met gemak vond ze 

Brian’s auto in de schaduw onder een paar bomen en gebruikte de 

reservesleutel om het portier te openen. Onder een dekzeil op de 

achterbank ontdekte ze een flinke stapel kostbare spullen die uit hun huis 

afkomstig moest zijn. Onverschillig trok ze een paar grote voorwerpen uit 

de auto en slingerde ze tussen de struiken van het plantsoen. Nu ze 

voldoende ruimte had vrijgemaakt, dook ze achter de voorbank en trok het 

dekzeil over zich heen. Met Werners vlijmscherpe mesje in de hand 

wachtte ze geduldig af. 
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Brian stapte in en reed op hoge snelheid de stad uit. Zijn nieuwe 

zakenpartner Barbara zat naast hem. Ze was een kei in haar vak en mocht 

er nog wezen ook. Crystel was hem al tijden tot last, terwijl Barbara 

duidelijk over zakelijk inzicht beschikte. 

Hij had haar pas enkele maanden geleden leren kennen. Ironisch genoeg 

was dat ook op een congres. Al snel bleek dat Barbara en hij over veel 

dingen hetzelfde dachten. Expansie, de wereld veroveren met zijn bedrijf. 

Ze gaf hem nieuwe energie en het vertrouwen om zijn plannen – in 

weerwil van zijn vriendin – toch door te zetten. Samen waren ze 

slagvaardig. Crystel hield de boel alleen maar op. Dat besefte hij 

kortgeleden pas goed. 

Zijn vele pogingen om Barbara op een nette manier het bedrijf binnen te 

loodsen waren jammerlijk mislukt. Ook vandaag weer, zijn laatste poging 

via die zogenaamde personeelsadvertentie. Het was ook wel te verwachten 

geweest, gezien Crystels starre houding. Kortgeleden ontdekte Brian een 

brief van een advocatenkantoor. Achter zijn rug om speelde Crystel vuile 

spelletjes. Ze probeerde een val voor hem op te zetten. Wilde hem zomaar 

uit het bedrijf wippen. 

Hij besprak het met Barbara en ze kwamen tot de conclusie dat er niets 

anders opzat dan zich van Crystel te ontdoen. Het idee van de 

huurmoordenaar was snel geboren. Nou ja, zijn nieuwe liefde was er als 

eerste mee gekomen. Heel subtiel, dat wel. Als Barbara niet werd 

aangenomen, zou de moordenaar diezelfde dag in actie komen. Crystel zou 
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het bedrijf nooit vrijwillig verlaten en Brian stond juridisch nu eenmaal erg 

zwak. 

De Chrysler slingerde zich ondertussen over de bergpas. Brian’s hotel 

bevond zich hemelsbreed niet ver, maar wel aan de andere kant van de 

bergrug. Volgens het oorspronkelijke plan zou hij vandaag en morgen het 

congres bijwonen, met dus een overnachting in het hotel. Vroeg in de 

ochtend zou hij dan een paar keer ongerust naar de politie bellen, om te 

melden dat zijn vriendin zowel thuis als op de zaak niet opnam. 

Daarna was het afwachten tot ze hem het slechte nieuws kwamen 

melden. Vanavond was hij alleen even snel naar huis gereden om alvast de 

mooiste spullen veilig te stellen, Barbara op te pikken en uiteraard om de 

moordenaar op een afgelegen parkeerplaats achter het station te betalen. 

Komende nacht kon hij dan samen met Barbara in het hotel doorbrengen 

voor de broodnodige afleiding van dit alles. 

Helaas dwongen de nieuwste ontwikkelingen hem ertoe voor een iets 

gewijzigd scenario te kiezen. Nu de moordenaar dood in zijn huis lag en de 

gasleiding wijd openstond, moest Barbara hem maar achterlaten in het 

hotel en vervolgens alle spullen die achterin de auto lagen naar haar eigen 

huis brengen. Het zou anders wel erg verdacht zijn als zijn huis afbrandde 

en alle waardevolle spullen door een oplettende agent in zijn auto werden 

gevonden. Het had dan geen zin meer voor Barbara om weer terug te keren 

naar het hotel. Die nacht samen moest dan maar even wachten. Morgen 

was er immers weer een nacht. 
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De bergpas was smal en bochtig. Naast het raam doemde een onpeilbare 

diepte op. Brian zag het amper, want hij reed deze route vaak. Ze waren 

nagenoeg op het hoogste punt toen het dekzeil achterin bewoog en twee fel 

oplichtende ogen de auto in staarden. Een schim verrees en metaal blonk in 

het schaarse maanlicht. 

Brian trok zijn mobiele telefoon tevoorschijn en stak hem Barbara toe. 

‘Als ik voor zaken van huis ben, bel ik 's avonds altijd even naar huis. Laat 

ik mijzelf dus een goed alibi bezorgen. Hoe kan ik nou weten dat de 

woonkamer vol gas staat en dat door het afgaan van Crystels telefoon het 

hele pand explodeert en in vlammen opgaat! Laat staan dat die telefoon 

niet door Crystel, maar door haar moordenaar wordt vastgehouden, die in 

ons huis heeft ingebroken met nota bene haar eigen huissleutels!’ Hij 

lachte luid. ‘Wil jij het voor me doen? Ik houd mijn ogen liever op de weg, 

met al die haarspeldbochten.’ 

Giechelend nam Barbara de telefoon van hem over en zocht Crystel’s 

mobiele telefoonnummer op. Ze drukte op de beltoets, precies op het 

moment dat Brian geroutineerd maar met een stevige vaart de scherpste en 

gevaarlijkste haarspeldbocht van de bergpas indraaide. 

Op de achterbank van de Chrysler begon een mobiele telefoon te piepen. 
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Tijdens het ergste noodweer van dat jaar zwoegde een personenwagen 

over de bergpas. Het was avond en het enige dat van de auto zichtbaar 

was, waren de lichtsporen die schijnbaar willekeurig over de weg dansten. 

De storm rukte aan het voertuig en regen ratelde op het blik, overstemde 

zelfs het geluid van de zwoegende ruitenwissers. Mark zat 

voorovergebogen en tuurde met samengeknepen ogen naar de weg. Heel 

even keek hij opzij, naar Carla, die aan een vinger zat te kluiven. Daarna 

liet hij zijn blik langs de benzinemeter flitsen. De wijzer lag plat en het 

metertje leek kapot te zijn. Hij wist wel beter. Want er was altijd nog het 

rode waarschuwingslampje dat zich in zijn netvlies leek te willen branden. 

Ze waren op de terugweg van een bruiloft. Gewoon van kennissen, niets 

bijzonders en zelfs een beetje saai. Na de receptie hadden ze snel hun oude 

kloffie aangetrokken en waren in de auto gesprongen. Ze waren moe, en 

hoe eerder ze thuis waren, hoe liever het ze was. Mark besloot de kortste 

route te nemen. Die voerde over deze bergpas. Carla had nog 

tegengesputterd vanwege het slechte weer, maar Mark had zich er niets 

van aangetrokken. De sfeer in de auto was om te snijden. 

Ze hadden al een flink stuk geklommen en de helling werd alsmaar 

steiler. Het zicht verslechterde naarmate ze hoger kwamen en hij boog naar 

voren tot zijn neus zowat het glas raakte. De koplampen toonden een 

gordijn van regen, vermengd met losgerukte bladeren en takjes. De weg 

lag bezaaid met soms wel vuistdikke takken en stukken losgeraakte rots, 

waar het hemelwater zich in wilde stromen omheen probeerde te werken. 
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Mark schakelde terug en liet de motor brullen. De koplampen streken langs 

een rij slanke dennenstammen, terwijl Mark behoedzaam aan het stuur 

draaide om de zoveelste haarspeldbocht te nemen. Al met al begon hij 

eraan gewend te raken en stelde niet eens zoveel voor, dacht hij. 

Een rukwind. De auto bokte en gleed schuin weg. Carla gilde en zette 

haar nagels in Mark’s arm. Hij rukte zijn arm los en draaide wild aan het 

stuur, maar zonder resultaat. De achterkant van de auto gleed langzaam 

richting afgrond. Nog even en ze doken de diepte in. Toen kregen de 

wielen plotseling weer vat op het wegdek. Mark stuurde weg van de 

afgrond en haalde opgelucht adem - maar niet voor lang. Hij dacht iets te 

zien, recht voor de auto, maar het regengordijn had zich alweer gesloten. 

Kijk, daar was het weer! 

Een boom lag dwars over de weg. Hij zag het te laat, ze waren al te 

dichtbij. Met donderend geraas ramden ze de boom. Mark vloekte en Carla 

klampte zich krijsend vast aan haar stoel. De voorwielen klapten er direct 

overheen, terwijl zijtakken wild op en neer zwiepten. Er klonk een droge 

knal en de lichtbundel voor de auto halveerde zich. Er moest een koplamp 

verbrijzeld zijn. 

Ze hoorden en voelden hoe de boom zich met luid geraas onder de auto 

door wrong en het volgende moment lieten ze hem achter zich. Gelukkig 

waren ze over de relatief dunne kruin gereden. Die was nog niet half zo dik 

als de rest van de stam! 

‘We redden het nooit,’ mompelde Carla met trillende stem, waarna ze 

aan de nagel van een volgende vinger begon. 
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‘Natuurlijk redden we het,’ zei hij kortaf. ‘We redden het altijd. We zijn 

al bijna boven.’ 

Ze tuurde langs de voorruit. ‘Welnee, we zijn er nog lang niet.’ 

Hij keek even naar haar spookachtige gezicht en tuurde toen weer naar 

de dunne lichtkegel, die als een stuiterbal over de weg bewoog. Werd deze 

bergpas dan niet onderhouden? Of was hij per ongeluk van de weg geraakt 

en hobbelden ze over een doodlopend spoor dwars door het bos? Er waren 

geen lantaarnpalen of paaltjes met reflectors. Sinds ze de bergpas waren 

opgedraaid hadden ze geen enkele tegenligger gezien en achter hen reed 

ook niemand. Ze waren helemaal alleen, midden in het noodweer, met op 

de koop toe een kapotte koplamp en een vrijwel lege benzinetank. 

Een nieuwe bomenrij doemde op. Mark schakelde terug, draaide door de 

haarspeldbocht en liet de motor flink loeien om snelheid te maken. Werd 

het daar al wat lichter tussen de boomtoppen, waren ze eindelijk bij de 

top? Nee, hij vergiste zich. Nou ja, ze hadden nog steeds benzine en ze 

reden nog. 

‘We hadden in het dal moeten tanken.’ 

‘Er zat nog genoeg in.’ 

‘Klets niet! Beneden stond hij al in het rood,’ zei ze met kille stem. 

‘Je zit er schuin voor, dan lijkt het maar zo.’ 

Carla snoof en Mark zweeg. Hij was vergeten dat de inhoud van de tank 

tijdens het klimmen naar het laagste punt liep. Al na de eerste honderd 

meter van de klim zag hij de meter gestaag terug kruipen en vlak daarna 

sprong het rode waarschuwingslampje aan. Maar toen was het al te laat. 
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Hij kon moeilijk keren en terugrijden tot hij ergens een benzinepomp 

tegenkwam, dat zou hij jarenlang op elk feestje en elke verjaardag van 

haar horen. 

‘Ik vraag het nog één keer, Mark. Keer de auto en ga terug, nu het nog 

kan.’ Er was een lichte trilling in haar stem te horen. 

‘Oké. Zodra de benzine op is.’ 

Met een ruk draaide ze haar hoofd en staarde hem aan. 

Hij zweeg even voor het effect en hield haar via zijn ooghoek in de 

gaten. ‘Naar beneden hoef ik alleen maar te remmen. Zelfs zonder benzine 

komen we er.’ 

Ze wendde zich met een ruk af en keek strak voor zich uit. ‘Idioot,’ zei 

ze bits en begon aan een volgende vinger te kluiven. Veel nagels had ze 

niet meer over. 

Er klonk een harde klap op het dak en de auto zwalkte over de weg. 

Mark klampte zich nog iets steviger vast aan het stuur en Carla kromp 

ineen, maar dit keer gaf ze geen kik. Een tak met een flinke bladerdos 

rolde langs de voorruit en viel toen zijwaarts van de motorkap. Mark slikte 

en probeerde niet na te denken over de voorwerpen die hij hier nog meer 

op zijn hoofd kon krijgen. 

Een bliksemflits - de donder deed de auto beven. 

‘En nu ben ik het zat!’ gilde Carla. Met een verbeten gezicht graaide ze 

in haar tasje. Haar handen beefden en er rolde van alles op de grond. 

Plotseling gloeide er iets op. Ze bracht haar mobieltje naar haar oor. Haar 

ogen stonden wild, de pupillen wijd open. Na een tijdje begon ze zachtjes 
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te jammeren en liet het toestel zakken, drukte wild op allerlei toetsen en 

hield het apparaat opnieuw bij haar oor. Na enkele tellen gaf ze het op. Na 

een venijnige klap op het toestel smeet ze het ding met een woest gebaar 

tegen de grond. ‘Geen signaal!’ beet ze hem toe, als antwoord op zijn 

onuitgesproken vraag. 

‘Beetje zinloos ook om nu te gaan bellen, vind je niet?’ 

‘Lul niet, ik doe tenminste iets. Ik probeer hulp in te schakelen.’ 

‘Hulp?’ Mark liet een spottend lachje horen. ‘Wat verwacht je dan? Dat 

de Thunderbirds ons komen redden? We zijn ver van alles en iedereen 

verwijderd! Ik kan het beste gewoon doorrijden, zo helpen we onszelf.’ Hij 

keek haar strak aan en wilde nog meer tegen haar uitvallen, maar toen zag 

hij hoe haar ogen glommen en hield abrupt zijn mond. Plotseling veerde ze 

op en wees naar buiten. Verbaasd volgde hij haar vinger. Het werd lichter 

en minder grauw, hoewel de regen niet echt afnam. 

Even later reden ze over een vlak deel en verscheen er een glimlach op 

zijn gezicht. Zie je wel, ze hadden het gered. Natuurlijk, hij had er geen 

moment aan getwijfeld. Hoewel, als hij heel eerlijk was... zijn shirt kleefde 

aan zijn rug. Op dat moment stotterde de motor en hield de auto in. Mark 

verkrampte. Carla schoot rechtop en keek hem geschrokken aan. Hij keek 

op de benzinemeter. Ze reden vlak en de benzine moest inmiddels zijn 

teruggestroomd, maar aan de wijzer was dat niet te zien. Hij haalde zijn 

schouders op. Het was vast toeval, gewoon een hikje. Toch reageerde de 

auto als een apparaat waarvan de batterijen waren uitgeput, ondanks dat hij 

het gaspedaal dieper, steeds dieper indrukte. 
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Opnieuw haperde de auto en met de weinige snelheid die ze nog hadden, 

stuurde hij richting berm, terwijl de wind de auto op zijn vering deed 

dansen en de regen op het dak roffelde. Om hen heen was niets te zien dan 

wuivende silhouetten. De enige werkende koplamp liet een woeste stroom 

regenwater zien die over het wegdek golfde, in de richting waaruit ze 

zojuist gekomen waren. 

Mark schakelde het contact uit om de accu te sparen. ‘Probeer nog eens 

te bellen, Carla.’ 

Ze wilde zich juist bukken om het toestel van de vloer op te rapen, toen 

ze allebei als verstijfd bleven zitten. Een bliksemflits had de omgeving 

heel kort verlicht en ze dachten allebei iets te zien. Ongelovig staarden ze 

voor zich uit. 

‘Ik zag iets,’ zei Carla als eerste. 

Mark knikte. ‘Yep. Ik ook. Maar het was vast niet echt.’ 

‘Nee, dat denk ik ook niet.’ Ze zuchtte. 

Hij trommelde met zijn vingers op het stuur en keek dromerig door de 

zijruit. ‘Hoe zag het er ongeveer uit, dat wat jij dacht te zien?’ 

Ze haalde haar schouders op. ‘Gewoon. Een houten gebouw met een 

overkapping aan de voorkant.’ 

‘Opmerkelijk. Ik dacht ook zoiets te zien. Onder dat afdakje stond iets. 

Een of andere automaat.’ 

‘Nu je het zegt. Je zult wel gelijk hebben.’ 
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Een nieuwe bliksemflits. De knal die volgde was oorverdovend, maar ze 

keken elkaar verheugd aan. ‘Een benzinestation!’ riepen ze in koor. 

Mark gooide haar de autosleutels toe, die ze handig opving. Hij greep 

naar de deurklink. ‘Ik ben zo terug!’ 

Carla trok hem net op tijd aan zijn schouder terug. ‘Doe normaal, man! 

Het is noodweer buiten.’ 

‘Ik moet toch iets doen, ze komen niet naar ons toe.’ 

‘Nee, dat is wel zeker.’ Ze tastte achter de bank. ‘Heb je geen paraplu in 

de auto?’ 

Hij lachte schor. ‘In deze storm? Als je hem opsteekt tilt de wind je op 

en zet je in het dal weer neer.’ 

‘Mooi op tijd voor de warme hap. Ik houd een plekje voor je vrij in het 

restaurant.’ 

Mark wurmde zich naar de achterbank en klapte de rugleuning omlaag. 

‘Er moet hier nog ergens een oliejack liggen.’ Hij begon in de achterbak te 

wroeten. Eerst trok hij er een felgeel kledingstuk uit en daarna nog een 

oranje exemplaar. Hij reikte haar het eerste aan. 

Ze trok een vies gezicht en pakte het kledingstuk met een uitgestoken 

vinger aan. 

‘Niet kieskeurig zijn, het is maar olie en smeer, ik gebruik die jas alleen 

als ik pech heb.’ 

‘Dan heb je vaak pech zo te zien.’ Zwijgend trok ze de opvallende 

regenjas aan. Mark reikte haar de bijbehorende broek aan en nadat ook hij 
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zijn regenpak had aangetrokken, schoof hij terug naar de voorstoel. Hij 

controleerde of de auto stevig op de handrem stond en pakte de deurgreep 

vast. ‘We stappen tegelijk uit en lopen er zo snel mogelijk naartoe.’ 

Carla knikte. 

‘Glijd niet uit in de blubber, anders kom je straks mooi de auto niet meer 

in.’ Hij knipoogde naar haar en er verscheen een aarzelende glimlach op 

haar gezicht. Ze zag er vermoeid en daardoor extra mooi uit. 
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Gelijktijdig zwaaiden ze de portieren open, duwden ze met moeite weer 

dicht en gingen diep voorovergebogen op pad. Ze drukten zich stevig tegen 

elkaar aan, terwijl de wind aan hun kleren rukte en hun gezichten striemde. 

Eindelijk doemde de overkapping op. De wind huilde langs de constructie, 

die knarste en piepte. 

Onder de overkapping stonden twee benzinepompen, verroest en verrot, 

de slangen verteerd en de vulmonden verdwenen. Mark keek bezorgd naar 

de vervaagde letters op de gevel en naar het uithangbord, dat gevaarlijk 

heen en weer zwiepte aan een laatste overgebleven ketting. De ramen van 

het gebouwtje waren dichtgetimmerd en de deur hing scheef, maar er was 

geen hangslot en dat was al heel wat. 

Hij probeerde de deurklink, maar de deur gaf niet mee. Dus zette hij zich 

schrap en beukte met zijn schouder tegen het hout. Met tegenzin gaf de 

deur mee en schoof een stukje open, luid schurend over de vloer. Na nog 

een paar keer flink duwen konden ze naar binnen glippen. De deur sluiten 

was een ander verhaal, want nu zat hij echt klem. Mark wilde hem liever 

niet laten openstaan, want ze moesten hier de nacht doorbrengen. Zonder 

benzine kwamen ze geen meter verder. 

Na wat stevig duw en trekwerk kreeg hij de deur zo goed als dicht. 

Meteen sloot het gebouw het barre weer buiten. Het was bijna alsof de 

boze buitenwereld niet meer bestond. Terwijl hij in de kleine ruimte 

rondkeek, masseerde Mark zijn pijnlijke schouder. Ooit rekende men hier 

benzine af en kocht een flesje frisdrank of een pakje sigaretten. Nu was de 
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ruimte leeg, op een vermolmde toonbank en wat oude troep na. Vale 

strepen licht wrongen zich tussen de planken van het dichtgetimmerde 

raam door. Het was er donker, maar toch licht genoeg om te zien waar hij 

liep. Maar net voor hij de boel wilde verkennen, sloeg de schrik hem om 

het hart. Waar was Carla gebleven? 

Aan de andere kant van het vertrek bevond zich nog een deur. Hij stond 

op een kier. Ze was vast doorgelopen terwijl hij zich met de klemmende 

voordeur bezighield. Hij riep haar naam, maar er kwam geen reactie. Dus 

glipte hij ook maar door de deuropening. Meteen bevond hij zich in een 

lange, smalle gang. Overal klonk gekraak en geknars, alsof hij zich in een 

oud zeilschip bevond, behalve dan dat de vloer niet bewoog. Het gebouw 

had het hoorbaar te verduren. 

Langzaam liep Mark door de gang. Hij passeerde een kale plek waar ooit 

een schilderij of poster had gehangen. Iets verderop hing een kale lijst. 

Geen nette rechthoek, maar het geheel verzakt tot een soort trapezium. Het 

rare was dat hij nergens een deur vond en er moest hier toch echt ergens 

een kamer, kantoor, of werkplaats zijn. Aha, daar zag hij wat. Aan zijn 

rechterhand bevond zich een deur zonder deurklink. 

Toen hij er met bonzend hart tegenaan duwde, veerde de deur als 

vanzelf naar binnen. Op zijn hoede stak hij zijn hoofd om de hoek. Hij zag 

een brug met een smeerput eronder. Tegen een wand een stapel versleten 

banden. Hoewel de werkplaats aan de kleine kant was, pasten er in vroeger 

tijden met gemak twee auto’s in. Mark had niet verwacht hier een auto aan 

te treffen, gezien de staat waarin het pand verkeerde. Maar wat hij wél 
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aantrof, had hij helemaal niet verwacht. Hij liet al zijn voorzichtigheid 

varen en liep gefascineerd de werkplaats in. 

Hij zag houten vaten. Van die hele oude met metalen knelbanden 

eromheen. Netjes opgestapeld in keurige rekken. Een verweerde ketel - 

ooit moest hij koperkleurig zijn geweest - stond in het centrum van een 

ingewikkeld stelsel van buizen en slangen. Wat het allemaal voorstelde 

kon Mark niet zeggen, maar dat het al een hele tijd buiten gebruik was, dat 

was wel zeker. 

Hij snoof. Er hing een typische lucht. Het kwam hem vaag bekend voor, 

maar hij kon het niet plaatsen. Hij had ook wel wat anders aan zijn hoofd, 

want er was nog steeds geen spoor van Carla te bekennen. Hij riep haar 

naam een paar keer, terwijl hij langzaam naar het rek met vaten liep. Het 

bleef angstaanjagend stil, op de geluiden van de storm na. 

Mark liet zijn hand over het hout van een van de vaten gaan. Oud, ruw 

en zonder opschrift. Wat zou erin hebben gezeten? Hij boog zich voorover 

en hield abrupt in. Hij staarde naar de voorkant van het vat. Dat kon toch 

niet waar zijn? Het kraantje zag er goed onderhouden uit. Glimmend en 

pas geolied. Het vat was ook niet leeg. Er hing een druppel onder de tuit en 

op de grond was een plasje te zien. 

Mark kreeg het ineens koud. Er trok een huivering over zijn rug en de 

haartjes op zijn armen schoten overeind. Er kwam hier regelmatig iemand 

op bezoek, dat kon niet anders. Hij had geen tijd te verliezen, hij moest 

Carla vinden, voordat iemand anders... Hij kwam overeind en ging op weg, 

vastberaden om het gebouw tot in de kleinste hoeken door te spitten. Al na 
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enkele stappen bleef hij staan. In de deuropening stond een man die een 

jachtgeweer op hem gericht hield. 

Mark knipperde met zijn ogen. Waar kwam die vent ineens vandaan? 

Een oude man, misschien een jaar of zeventig, in een versleten overall en 

met een baard waar hij een flink deel van zijn leven aan moest hebben 

gewerkt. Was het een kluizenaar, die zijn intrek in het verlaten pand had 

genomen? Snel stak Mark zijn handen in de lucht. ‘Ik heb pech met mijn 

auto. Mijn maat loopt hier ook rond.’ 

‘Goh, moet ik nu bang worden?’ 

Zonder hem uit het oog te verliezen inspecteerde de man de werkplaats, 

alsof hij wilde vaststellen dat er niets beschadigd of verdwenen was. Heel 

even overwoog Mark om achter het rek met vaten weg te duiken, maar hij 

vreesde dat de man met het geweer sneller was. De man reikte naar een 

wandrek en pakte een fles van een van de planken, terwijl hij met zijn 

andere arm het geweer op Mark gericht hield. Daarna stak hij hem de lege 

fles toe. 

Mark staarde er even naar en knikte toen hij het begreep. Hij pakte de 

fles aan, bukte bij een vat en draaide het kraantje een slag. Langzaam 

vulde de fles zich. De indringende geur die hij aldoor rook werd sterker. 

Hij reikte de man de fles aan, waarin nu een lichtbruin vocht zat. 

Met het wapen onder zijn arm geklemd diepte de man een kurk op uit 

zijn broekzak en wrong het ding in de flessenhals. Daarna liet hij zijn 

wapen zakken en wenkte Mark hem te volgen. 
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Verbaasd liep hij achter de oude man aan. In de gang aangekomen 

verdween de man direct weer achter een andere deur. Vreemd, Mark wist 

zeker dat er zich daarnet geen deur bevond, maar dat was natuurlijk 

onmogelijk. Mark liep een kamer in. De wanden en het plafond waren 

betimmerd met lichtbruine latten. Hij zag een antieke staande klok en twee 

kasten die uitpuilden met allerhande boeken. Een kitscherige lamp hing 

aan een grove ketting onder het plafond en was zwaar van het spinrag. 

Tegenover de openhaard stonden twee rietenstoelen, een schommelstoel en 

een pianobankje rondom een lange tafel. In een van de rietenstoelen zat 

Carla met een lijkbleek gezicht. Gespannen als een springveer keek ze hem 

aan. 

‘Blijf daar niet staan als een zoutzak,’ klonk de stem van de man. 

Hij schrok en kwam houterig in beweging. De warme gloed van de haard 

kwam hem tegemoet. De oude man liep een beetje mank voor hem uit, 

plaatste het jachtgeweer in een rek, zette de fles op tafel en liet zich in de 

schommelstoel bij het knapperende houtvuur zakken. De man had 

werkelijk een imposante haardos. Vooral de baard deed Mark veel aan de 

bandleden van ZZ Top denken. De man moest haast wel naast een spiegel 

zitten, want Mark zag een tweede, bijna identieke man op het pianobankje 

zitten. 

Carla wees met bevende hand naar de man in de schommelstoel, de man 

die Mark in de werkplaats tegen het lijf was gelopen. ‘Mark, mag ik je 

voorstellen aan Tom.’ De aangesprokene rochelde, spoog naar de vloer en 

stak kort zijn hand op. ‘Naast hem zit Tim,’ vervolgde ze. De man op het 

bankje keek Mark aandachtig aan, maar zei niets. 
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‘Broers?’ vroeg Mark. 

‘Eeneiige tweeling,’ zei de man die Tim heette. ‘Altijd geweest.’ Hij 

toonde zijn gehavende gebit en Mark rilde bij de aanblik. 

‘Ik heet Mark en dat is Carla, maar ze heeft zich vast al aan jullie 

voorgesteld.’ 

‘Ze was aan het ronddwalen,’ zei Tom. ‘Ik kwam haar tegen toen ik mijn 

ronde deed. Ze zei dat ze alleen was. Ik dacht, laat ik toch mijn wapen 

maar meenemen terwijl ik een extra rondje maak.’ Tom wees naar de 

enige overgebleven vrije zitplaats. ‘Geniet van de warmte, jullie zijn 

verkleumd.’ 

Mark liet zijn regenpak op de grond zakken, naast het hoopje van Carla. 

Zodra hij naast haar in de tweede rietenstoel zat, veegde hij enkele natte 

slierten uit haar gezicht. Ze keek hem met grote onrustige ogen aan. 

Tom zei: ‘Jullie zien eruit als nette, verstandige mensen. Stadse mensen, 

dat wel.’ Hij zweeg en bleef Mark aankijken. Tim vervolgde: ‘Jullie zijn 

verdwaald. Want wat anders voert jullie met dit hondenweer naar deze 

afgelegen plek.’ 

Mark haalde zijn schouders op. ‘Het is de kortste route.’ 

Tom schommelde lichtjes in zijn stoel en er verscheen een grijns op zijn 

gezicht. ‘Dat type reiziger raast hier op topsnelheid voorbij. Gehaast als ze 

zijn zien ze dit benzinestation over het hoofd.’ 

‘En voor iemand die de snelste weg kiest,’ vulde Tim aan, ‘zie je er 

behoorlijk verzopen en vermoeid uit.’ 
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Een beetje uit het veld geslagen keek Mark van de een naar de ander, en 

daarna naar Carla, die aan haar trui zat te frummelen. Ze vergat zowaar op 

haar nagels te bijten. ‘We zijn gestrand,’ zei ze eenvoudig. ‘Onze auto doet 

het niet meer en ik wilde hulp inschakelen, maar mijn telefoon is dood. Is 

er hier soms een telefoon?’ 

‘Telefoons,’ mopperde Tom, ‘ik heb er nooit iets van moeten hebben. Al 

die moderne onzin.’ 

Mark zuchtte en zakte moedeloos weg in zijn stoel. ‘Dat hebben wij 

weer.’ 

Tom schraapte zijn keel. ‘Jullie lusten vast wel iets warms. Dan 

bedenken we daarna wel een oplossing.’ Moeizaam boog hij naar voren, 

waarbij de schommelstoel hevig kraakte. Mark zag dat Carla wanhopig 

zijn aandacht probeerde te trekken. Ze keek hem indringend aan en 

schudde onopvallend haar hoofd: niets aannemen van deze rare snuiters en 

laten we hem zo snel mogelijk smeren, dat las hij in die blik. Maar ja, waar 

moesten ze naartoe? Ze zaten hier niet voor niets. 

Tom viste een stel borrelglaasjes onder de tafel vandaan en zette ze 

netjes op een rijtje, waarna hij ze tot aan de rand toe vulde met lichtbruine 

drank uit de fles. Hij kreunde terwijl hij zich weer in zijn stoel liet 

terugzakken en hief zijn glas. Mark en Carla pakten allebei een glaasje van 

tafel en volgden zijn voorbeeld. 

Alleen Tim bleef bewegingloos zitten en keek met een vrolijke 

twinkeling in zijn ogen naar zijn broer. Die keek naar de tafel, naar zijn 
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broer en leek zich ineens iets te herinneren. ‘Ach, neem me niet kwalijk, 

broer. Ik vergeet aldoor dat je niet meer drinkt.’ 

‘Jaren geleden gestopt,’ lichtte Tim toe, ‘en niet vrijwillig, dat kan ik je 

vertellen.’ 

‘Het zal de leeftijd zijn,’ zei Tom. ‘Vergeetachtig. Voor mij is het ook 

beter om te stoppen.’ 

Tim schudde meewarig zijn hoofd. 

‘Proost!’ Tom hief zijn glas. ‘In één teug leeg, dat is hier de gewoonte.’ 

Hij voegde de daad bij het woord, waarna zijn gezicht heel even verstrakte. 

Daarna kwam er een gelukzalige grijns tevoorschijn. 

Mark stond in tweestrijd. Zijn verstand zei dat hij het niet moest 

opdrinken, maar zijn gevoel gaf aan dat hij het vriendelijke gebaar en de 

gastvrijheid van de mannen niet kon afslaan. En ach, wat kon een klein 

glaasje nou voor kwaad. Ze zouden hem heus niet vergiftigen. 

Hij hield het glas onder zijn neus en snoof. Dat was een vergissing, want 

meteen leek zijn neus in brand te staan. En wat een lucht, als diesel zo 

smerig. Snel wendde hij zijn hoofd af. Tim barstte in lachen uit en sloeg op 

zijn knokige knieën. Tom grijnsde alleen maar. 

Hierdoor aangemoedigd aarzelde Mark geen moment meer en goot het 

vocht naar binnen. Een warme gloed verspreidde zich door zijn mond en 

keel. Het drankje brandde zich een weg omlaag. Hij rilde, kreeg een 

hoestbui en liep rood aan. Carla maakte handig van de verwarring gebruik 

om haar glas snel en ongemerkt leeg te gieten in de plantenbak naast haar, 

waarin alleen nog wat uitgedroogde aarde zat. 
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‘Proberen jullie ons te vergiftigen?’ bracht Mark moeizaam uit. 

‘Zo vaak krijgen we geen bezoek,’ zei Tim. 

‘Dus we zijn zuinig op jullie,’ beaamde Tom. 

‘Om op ons probleem terug te komen,’ haakte Carla daar handig op in, 

‘onze auto doet raar. We hadden moeten tanken, maar Mark was eigenwijs 

en reed het laatste tankstation in het dal voorbij.’ 

‘Dit station is vijf jaar geleden gesloten.’ Tom schommelde heen en 

weer. De vloer knarste. ‘De opslagtanks zijn leeggepompt en er is in de 

wijde omtrek geen druppel benzine meer te vinden.’ 

‘We hebben alleen nog onze drank,’ zei Tim en hij keek treurig naar zijn 

broer. 

‘Zo is het!’ Tom pakte het glas dat hij voor Tim had ingeschonken en 

sloeg het zonder aarzeling achterover. 

‘Hebben jullie misschien nog ergens een vergeten jerrycan staan?’ vroeg 

Mark hoopvol. 

‘Nou, dan moet hij wel héél erg vergeten zijn,’ zei Tim. ‘Zo erg, dat we 

niet eens meer weten waar.’ 

Tom haalde een verfomfaaid zakje tabak en een pijp tevoorschijn. Hij 

begon de pijp te stoppen. ‘Onze eigen auto, dat waren nog eens tijden, hè 

Tim? Hoe hard ging ‘ie ook al weer, broer? Als een bliksemschicht, dat is 

zeker. Geen agent kon ons bijhouden.’ 

Carla, die ondertussen weer een vinger had gevonden om op te kauwen, 

veerde op. ‘Heeft u die auto nog?’ 
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Tom nam een paar trekjes en een vlam sprong uit de kop van de pijp. 

Rookwolkjes dreven als morsecode door de kamer. ‘Het was een mooie 

kar. Jammer dat we er geen foto van hebben.’ 

Tim knikte plechtig. ‘Die is ooit wel gemaakt hoor, door een echte 

fotograaf nog wel, maar we komen de berg gewoon nooit af, zie je. En de 

foto komt ook niet naar ons toe.’ 

‘Maar staat hij nog wel hier, aan de achterkant van het benzinestation 

misschien?’ Mark wilde de woorden wel uit hem trekken, zo ongeduldig 

als hij was. Misschien had die auto zelfs nog een volle tank! 

‘Nee, daar staat hij niet, jongeman. Rood. Felrood.’ Tom staarde voor 

zich uit. ‘Met een gele streep langs de zijkanten en over het dak.’ 

Zijn broer was ook in gedachten verzonken. ‘Een levensechte duivel op 

de motorkap geschilderd. Overdag verkochten wij onze benzine. Elke dag 

en dat meer dan vijftig jaar. ’s Avonds kwamen wij tot leven. Dan 

scheurden wij rond in onze auto, onze trots, met een flinke voorraad eigen 

gebrouwen drank aan boord. Iedere bocht, elke oneffenheid, ik kende deze 

verdomde bergpas als mijn broekzak.’ 

Tom snoof. ‘Tot het misging. We kregen een zwaar ongeluk en vanaf die 

dag ben ik kreupel.’ 

Er viel een ongemakkelijke stilte en even was alleen het knarsen van 

planken en het gehuil van de wind te horen. 

Mark dacht na over wat hen zojuist was verteld. Het was een warrig 

verhaal en hij had het gevoel iets essentieels over het hoofd te zien. Er was 

hen meer verteld dan zo op het eerste oog leek. Radeloos staarde hij Carla 
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aan en ook zij voelde dat er iets in de lucht hing. Ze knaagde harder dan 

ooit en op twee vingers tegelijk. 

‘Sorry. Benzine heb ik niet voor je,’ zei Tom plotseling. 

‘Ik denk dat het toch niet zou helpen,’ zei Mark moedeloos. ‘De motor 

stotterde voordat hij afsloeg, terwijl ik zeker weet dat er nog een laagje 

benzine in de tank staat.’ 

‘Vuil,’ zei Tim meteen. ‘In de leidingen. Nooit je tank bijna leegrijden, 

jongen. Nou, dan is het misschien het beste als jullie hier overnachten,’ 

ging hij verder. ‘Mijn broer zal een kamer voor jullie gereedmaken. Het is 

niet veel, maar het is droog en warm. Morgen zien we dan wel weer 

verder.’ 

Carla had er geen trek in, het straalde van haar gezicht af en Mark dacht 

er hetzelfde over. Daarnet, toen ze dachten dat het gebouw verlaten was, 

leek dit de perfecte plek om te overnachten, maar nu stond het idee hen 

beide tegen. Er was iets vreemds, iets angstaanjagends aan de mannen. 

‘We moeten verder,’ zei hij kordaat. Op datzelfde moment trok plotseling 

de wind aan en kletterde er iets met een enorme dreun op het dak van het 

tankstation. 

De schommelstoel stopte abrupt en Tom keek hen bestraffend aan. 

‘Hoor eens hoe het tekeer gaat! Het is levensgevaarlijk buiten. Het is 

onverantwoord om verder te reizen. Jullie blijven. Einde discussie.’ 

‘Je kunt ons niet dwingen,’ sputterde Carla tegen. ‘We moeten echt 

verder.’ 
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‘Laat ik het kort samenvatten,’ zei Tim. ‘Jullie zijn gestrand, met een 

lege benzinetank en vervuilde leidingen. Buiten raast een storm. Stukken 

boom vliegen door de lucht en de weg is veranderd in een soort van 

verraderlijke bobsleebaan.’ Hij zweeg en keek Carla en Mark om beurten 

scherp aan. ‘En toch willen jullie niet overnachten. Heb ik het zo goed 

samengevat?’ 

Carla knikte, terwijl Mark zijn hersenen pijnigde over de vraag hoe ze 

hier konden wegkomen. 

Tim gromde en schudde niet begrijpend zijn hoofd. ‘Ik snap de wereld 

niet meer, broer. En ik lust eigenlijk wel een borrel. Misschien dat ik toch 

maar weer begin.’ 

Zijn broer haalde moedeloos zijn schouders op. ‘Nou, laten we dan eerst 

dat probleem met die leidingen maar eens gaan oplossen,’ zei hij prompt. 

‘Mark, ik stel voor dat jouw vrouw - zijn jullie eigenlijk wel getrouwd? - 

hier bij mijn broer blijft en dat wij samen even een kijkje nemen.’ 

Voorzichtig legde hij zijn pijp naast het zakje tabak op het tafeltje neer. 

Carla keek verschrikt op en staarde paniekerig naar Mark. ‘Niets 

daarvan. Ik ga mooi met jullie mee.’ Ze maakte aanstalten om op te staan, 

maar Tom schudde zijn hoofd. 

‘Met dit weer? Ben je mal, blijf toch lekker binnen. Wees niet bang 

meisje, Tim is niet gevaarlijk. Voor een weerwolf bijt hij opvallend zacht. 

Of een vampier. Daarnaast is hij de laatste jaren niet meer zo in vrouwen 

geïnteresseerd.’ 

Carla schudde heftig haar hoofd. ‘Geen haar op mijn hoofd...’ 
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Tom liet zich terugzakken in zijn stoel. ‘Oké. Graag of niet hoor.’ 

Mark legde een hand op haar schouder. ‘Luister, ik denk ook dat het 

beter is dat jij hier blijft. Daarnaast kan Tom jouw regenpak goed 

gebruiken.’ 

Carla trok ruw en onwillig haar schouder weg en maakte een hulpeloos 

gebaar. ‘Ga maar, laat mij maar in de steek!’ 
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Nadat Mark met tegenzin zijn kleffe regenpak had aangetrokken, liep hij 

achter Tom aan, die Carla’s regenpak over zijn overall droeg. Mark wilde 

Tom te hulp schieten en de buitendeur voor hem openen, maar de man was 

hem voor en schoof het scheef in zijn scharnieren hangende ding met 

gemak open. Het uithangbord slingerde nog steeds wild aan zijn ene 

ketting en de overkapping piepte en kraakte alsof het elk moment kon 

instorten. Mark wees in de richting van de auto en Tom gebaarde dat hij 

voor moest gaan. Ze trokken hun capuchon tot ver over de ogen en gingen 

op weg. 

Bij de auto aangekomen gebaarde Tom naar de motorkap. Mark knikte 

en opende het portier, klemde zich er aan vast om weerstand te bieden 

tegen een hevige windvlaag en trok aan de hendel. Tom ving de motorkap 

op en opende hem alvast een stukje. Daarna hield hij hem stevig vast, tot 

Mark het van hem overnam, waarna Tom tot aan zijn middel in het 

compartiment verdween. 

Even later kwam hij er met een bundel slangetjes in zijn hand weer uit 

tevoorschijn. Hij blies stevig in elk van de slangen en slingerde ze een paar 

keer hard in het rond. Aan de ene kant was het een komisch gezicht, maar 

toch had het er alle schijn van dat hij exact wist wat hij deed. 

Daarna verdween de man opnieuw onder de motorkap. Net toen Mark 

vreesde de klep niet meer te kunnen houden, was Tom klaar. Samen 

duwden ze de kap weer op zijn plaats. Als laatste controleerde Tom 

liggend naast de auto een leiding die onder de auto door liep. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 111 van 181 

‘Hier kan ik niet bij,’ schreeuwde hij tegen de storm in terwijl hij 

opstond. ‘Te weinig ruimte, te gevaarlijk weer voor een krik. Laten we 

hopen dat het probleem bij de motor zat.’ 

Mark knikte opgewonden. ‘Laten we teruggaan!’ 

Tom schudde zijn hoofd en stak zijn hand uit. ‘Geef de autosleutel maar, 

ik wil zeker weten dat hij ook echt werkt.’ 

Mark doorzocht zijn zakken. Geen sleutel. Was hij hem verloren? Nee, 

stom. Hij had hem aan Carla gegeven toen ze hier gestrand waren. Hij riep 

het vlakbij Tom’s oor, waarna de man hem verbijsterd aanstaarde. 

Mark schaamde zich, maar was maar wat blij toen ze weer binnen 

waren. Zijn natte spoor was tot aan de openhaard te volgen. Opnieuw was 

hij zeiknat en verkleumd tot op het bot. Carla daarentegen zat in de 

behaaglijke warmte van het vuur. 

‘Gelukt?’ vroeg ze hoopvol. 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik had de autosleutels niet bij me. In ieder 

geval zijn de leidingen weer schoon. Nu nog een litertje benzine en we 

kunnen de wereld aan,’ zei hij gemaakt vrolijk. 

Carla staarde hem aan, met een vreemde blik in haar ogen. 

Hij voelde zich verkillen. ‘O, nee hè! Jij hebt de sleutel toch wel?’ Hij 

klopte op zijn broekzakken. ‘Ik ben hem toch hopelijk niet verloren? Niet 

ook dat nog!’ 

Ze keek hem eventjes niet begrijpend aan en wendde zich toen abrupt tot 

de broers. Tom zat alweer in zijn schommelstoel en begon zijn pijp 
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opnieuw te stoppen. ‘Iets in dat verhaal van daarnet is mij niet helemaal 

duidelijk,’ begon ze peinzend, ‘Jullie gingen toch op pad met een 

voorraadje drank?’ 

Tom knikte. ‘Klopt. Elke avond, meisje.’ 

‘Jullie lijken mij niet het type om dronken achter het stuur te zitten. En 

de politie, die liet jullie vast niet gaan als jullie elke avond slingerend over 

de weg...’ Ze hield abrupt haar mond toen de broers hard begonnen te 

lachen. Verbaasd staarden Carla en Mark elkaar aan. 

Mark sprong op van zijn stoel. ‘Natuurlijk niet! Jullie lusten allebei best 

een glaasje, nou ja, Tim tegenwoordig dan niet meer, maar dat is niet de 

reden dat die voorraad drank meeging in de auto!’ 

‘Maar natuurlijk niet!’ zei Tom met glimmende ogen. ‘Dat was voor de 

vlammen!’ 

‘Vurige vlammen!’ riep Carla, terwijl ze vol begrip knikte. 

‘Van die blauwe steekvlammen, soms wel twee meter lang. Het was een 

schitterend gezicht, meisje. Een dubbele uitlaat, eentje links en eentje 

rechts en Tim liet er de meest fantastische vlammen uitkomen, een waar 

spektakel was dat.’ 

‘Overdag verkochten jullie benzine, maar je eigen auto liep op 

zelfgestookte drank!’ 

‘Ja, nou, je moet het niet altijd gebruiken,’ zei Tim. 

‘Afwisselen met benzine, anders trekt die kar het niet,’ zei Tom. 

Het bleef even stil. Op het gekraak van het gebouw na. 
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Tim zuchtte. ‘Nu kunnen we jullie zeker niet meer tegenhouden?’ Hij 

sloeg een moment zijn ogen neer. Spreidde daarna zijn handen in een 

berustend gebaar. ‘Nou goed dan. Twee liter en je bent het heertje.’ 

‘En bij het eerste het beste benzinestation direct je tank volgooien met 

benzine,’ vulde Tom aan. ‘En dan even flink schudden.’ Hij knipoogde 

naar Carla. 
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Niet veel later verlieten ze met elk een fles drank onder de arm geklemd 

het benzinestation. Het noodweer was nog steeds niet afgenomen, maar de 

regen deed hen niets meer en na elke windvlaag liepen ze met rechte rug 

verder. Zolang de flessen heel bleven vonden ze alles best. Nog een laatste 

keer keken ze om en ze zwaaiden naar de vage silhouetten onder de 

overkapping. Tom had nog een paar keer gevraagd of ze toch niet wilden 

blijven, maar hij wist het antwoord al. Terwijl Carla in de auto stapte, goot 

Mark de kostbare inhoud in de benzinetank. De lege flessen kieperde hij in 

de achterbak. 

Hij stapte in en schudde de regendruppels van zich af. Een zinloos 

gebaar, want ondanks de regenpakken waren ze drijfnat. Bij elke naad en 

plooi gutste het water onbelemmerd naar binnen. 

Carla reikte hem de autosleutels aan en toonde hem het scherm van haar 

mobieltje. ‘Nog steeds geen bereik.’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Straks vast wel weer, zodra we aan de 

afdaling beginnen.’ 

‘Ik ben in ieder geval blij dat we daar weg zijn,’ zei Carla terwijl ze 

huiverde. ‘Vond jij het ook niet opvallend licht daarbinnen?’ 

Hij haalde opnieuw zijn schouders op. ‘Ik heb er niet op gelet.’ 

Ze schudde haar hoofd. ‘Je snapt het niet. Alleen in de kamer waar we 

zaten hing een lamp aan het plafond, en die was stuk. Toch was het overal 
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in het gebouw licht genoeg om te zien wat je deed en waar je liep. Rara 

hoe kan dat?’ 

Hij staarde voor zich uit en doorliep in gedachten het gebouwtje. In het 

gangetje waren de muren kaal geweest en staken alleen wat draden uit het 

plafond. Er was inderdaad geen verlichting geweest. En in de werkplaats, 

met al die vaten en de ketel? Het was er licht genoeg, maar hij had er geen 

enkele lamp gezien. In de kamer hing die afzichtelijke plafondlamp met al 

dat spinrag, maar die brandde inderdaad niet. 

Mark stak de sleutel in het contactslot en keek Carla een ogenblik 

peinzend aan, maar ze beet alweer op wat haar laatst overgebleven nagel 

moest zijn. Snel zette hij de gedachte van zich af. Ze moesten hier weg. 

Hij sloot zijn ogen, deed een schietgebedje en draaide de sleutel om. Er 

klonk een vaag gereutel onder de motorkap, amper hoorbaar boven de 

storm. Daarna bleef het stil. Helaas. Dat was het dan. Ze zaten hier vast. 

Nee! Hij mocht niet opgeven! Mark draaide de sleutel terug, wachtte een 

ogenblik en draaide de sleutel toen in één keer door. Met een dreun viel 

een vuistdikke tak bovenop de motorkap. Allebei gilden ze van schrik. 

Toen klonk het vertrouwde geluid van de motor en ze schreeuwden 

opnieuw, maar dit keer van vreugde. Voorzichtig stuurde Mark weg van de 

berm en langzaam rijdend passeerden ze het tankstation. De deur was dicht 

en het zag er donker en verlaten uit. 

Schouderophalend gaf Mark gas. Eindelijk waren ze op weg naar huis en 

hij durfde te zweren dat de auto beter reed dan ooit. 
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Bocht na bocht slingerden ze zich omlaag. Carla zat op een stompe 

vinger te kluiven, terwijl Mark naar de vage lichtvlek tuurde die de enig 

overgebleven koplamp over het wegdek wierp. Dit stuk van de berghelling 

was grotendeels onbegroeid. Na een massale houtkap waren alleen wat 

zielige stompjes achtergebleven. Mark draaide door de zoveelste 

haarspeldbocht, toen in de verte koplampen opdoemden. Mark was 

verbaasd, het was de eerste auto die ze tegenkwamen. 

‘Kijk daar eens,’ zei hij, terwijl hij haar hard aanstootte. ‘Het eerste 

teken van de naderende beschaving.’ 

‘Hij rijdt anders wel hard.’ 

Ja, nu zag hij het ook. Het voertuig kwam als een raket op hen af. De 

lichtbundels van de koplampen zwiepten wild op en neer. Daarbij 

vergeleken reden ze zelf met een slakkengangetje. Mark kneep zijn ogen 

tot spleetjes. ‘Rijdt hij nou op onze weghelft, of lijkt dat maar zo?’ 

Carla greep zijn arm beet. ‘Ik vind dit maar niets. Stop aan de kant van 

de weg tot hij voorbij is.’ 

Mark’s ogen flitsten heen en weer. ‘Waar dan?’ Links torende een steile 

rotswand boven hen uit en rechts bevond zich de afgrond. Hij kon nergens 

heen. De tegenligger kwam razendsnel dichterbij. Hij zag twee verbeten 

gezichten achter het glas. Twee wat oudere mannen die wild gebaarden dat 

hij opzij moest gaan. Waren ze de macht over het stuur verloren? 

Mark moest nu de knoop doorhakken. Zonder na te denken deed hij 

exact wat de twee aangaven. Hij stuurde schuin op de rotswand af. Liever 

dat dan een frontale botsing of een val in de diepte. Meteen begon de 
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wagen weg te glijden. Mark draaide aan het stuur en weerstond met moeite 

de neiging om uit alle macht op de rem te trappen, maar de auto gleed 

gewoon door. Rakelings schoten ze langs de tegenligger. In een flits zag 

Mark rode lak met gele strepen, en de kop van een geschilderde duivel op 

de motorkap. Er klonk een dreun en ineens was de zijspiegel weg. Mark 

probeerde terug naar de weg te sturen, weg van de rotswand, maar hun 

snelheid was te hoog en de weg gladder dan een spiegel. 

Zijwaarts knalden ze tegen een muur van steen. De auto kwam abrupt tot 

stilstand en met een ziekmakende ruk werden Mark en Carla zijwaarts 

geworpen. Airbags schoten tevoorschijn, zijruiten verbrijzelden en diepe 

barsten schoten door de voorruit, al bleef die gelukkig wel in de sponning 

zitten. Aan Carla’s kant van de auto sloeg de regen meedogenloos naar 

binnen. 

‘Alles in orde?’ schreeuwde Mark, toen hij weer bij zijn positieven 

kwam. 

‘Noem je dit in orde?’ Ze hield haar handen bij haar gezicht om de regen 

af te weren. ‘Zag je de vlammen achter die snelheidsduivel? En de 

inzittenden, ze leken verdomd veel op...’ 

‘Ik wil het niet weten,’ onderbrak Mark haar geïrriteerd. ‘Ik wil er niets 

over horen. Later. Maar niet nu.’ Mark sloeg kwaad tegen het stuur. ‘Nu 

kunnen we het écht vergeten! We moeten te voet verder, deze auto gaat 

nergens meer heen.’ 

‘Lopen?’ Ze keek hem panisch aan. ‘Terug naar het tankstation?’ 
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‘Ben je gek, dat nooit! We gaan naar beneden. Het wordt al wat lichter, 

dus we zien in ieder geval een beetje waar we lopen. Het kan nooit ver 

meer zijn.’ 

‘Dat zei je op de heenweg ook.’ 

‘Hier blijven zitten is ook niet echt een optie.’ 

Mokkend gaf ze een ruk aan het portier. Moeizaam ging het open. Carla 

stapte uit en een regen van stukjes glas viel van haar schoot. Mark schoof 

voorzichtig naar haar kant van de wagen en stapte ook uit. Hoog boven hen 

klonk een dof gerommel. Carla hield haar hoofd schuin en luisterde. ‘Wat 

is dat? Onweer?’ 

Mark keek omhoog. De auto was onder een overhangende rots tot 

stilstand gekomen. Het was een leuk afdakje geweest, als de storm niet 

precies vanaf de andere kant, de open kant was gekomen. Hij pakte haar 

hand en leidde haar een stukje over de glibberige weg. ‘Blijf langs de kant 

lopen, mocht er nog zo’n snelheidsmonster voorbijkomen.’ 

Voetje voor voetje gingen ze op weg. Opnieuw was er kabaal boven de 

wind uit te horen. Het klonk minder ver weg en ook harder, maar leek niet 

op onweer. Mark bleef staan en keek naar zijn schoenen. Er stroomde 

troebel water overheen. Smeriger dan daarnet. Ook vibreerde het wegdek, 

het leek te deinen. Zijn ogen vergrootten zich en hij greep Carla beet. 

‘Mee!’ gilde hij, terwijl hij Carla struikelend terug sleurde naar de auto. 

Hij duwde zijn protesterende vrouw de auto in en sprong er meteen 

achteraan. Op hetzelfde moment leek een vrachtauto zijn lading smurrie 

over de auto uit te storten en werd het aardedonker. Een aardverschuiving 
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of modderstroom! Carla knipte de binnenverlichting aan, waardoor het net 

leek of ze achter een bizarre maar smerige waterval zaten. Dankzij de 

overhangende rots daverde de dodelijke stroom langs de auto, zonder hen 

mee de diepte in te sleuren. Toch wist een deel van de smurrie zich aan 

Carla’s kant de auto in te werken, door de opening waar tot voor kort een 

ruit had gezeten. Ze zat al tot aan haar enkels in de bagger. 

Paniekerig maaide ze met haar besmeurde armen in het rond. ‘Doe iets, 

straks stikken we!’ gilde ze. Haar ogen stonden wild en ze probeerde hem 

vast te grijpen. Mark probeerde haar te kalmeren, want als er paniek 

uitbrak, waren ze zeker verloren en werden ze allebei onder de modder 

bedolven. Maar het lukte hem niet tot haar door te dringen. Hij moest eerst 

die verrekte modderstroom buiten de auto zien te houden, pas dan had hij 

tijd om Carla te kalmeren. 

Hij wurmde zich los, dook naar de achterbank en zocht wanhopig in de 

achterbak. Hij moest iets stevigs hebben om de openingen mee af te 

dekken. Harde knallen klonken op het dak en de auto schudde wild op zijn 

vering. Het moesten stukken rots en boomstronken zijn, meegevoerd door 

de modder. Mark hoorde Carla gillen en krijsen en was bang dat ze 

zichzelf iets zou aandoen. Hij keek over zijn schouder. De bagger reikte al 

tot aan haar knieën en hij had nog steeds niets gevonden om de vensters 

mee af te dekken. 

‘Kom hier naartoe!’ brulde hij haar toe. Ze keek uitdrukkingloos over 

haar schouder, haar ogen leeg. Mark vloekte en kroop naar haar toe. Hij 

besefte dat ze zich in haar doodsangst aan hem kon vastklampen, maar hij 
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moest het risico nemen. ‘Carla!’ brulde hij. ‘Geef niet op! Kom uit die 

stoel naar mij toe!’ 

Mechanisch begon ze zich los te wurmen uit de zuigende massa. 

Gelukkig kon ze kracht zetten door zich af te zetten, terwijl Mark aan haar 

bovenbenen trok. Een voor een kwamen haar benen uit de troep 

tevoorschijn en bevend kroop ze naar achteren. 

Hij wees naar buiten. ‘Het ergste lijkt voorbij. Kijk maar!’ 

Het was waar. Langzaam zakte de muur van vuiligheid naast de auto in 

elkaar en een sprankje licht drong door tot in de auto. Nog steeds gleden 

dikke klodders blubber en kluiten aarde omlaag, maar de grote stroom leek 

voorbij. Opgelucht vielen ze in elkaars armen en Mark beloofde Carla dat 

hij nooit, maar dan ook nooit meer tijdens slecht weer een bergpas zou 

nemen. 
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En toch klommen ze enkele dagen later op een avond met een huurauto 

opnieuw omhoog. Wegwerkers hadden inmiddels de weg voldoende 

begaanbaar gemaakt. Ze hadden geluk gehad die nacht, dat ze het er 

levend vanaf hadden gebracht. Door de zware regenval was een instabiele 

bovenlaag op de gekapte berghelling gaan schuiven en die was het dorp in 

het dal rakelings gepasseerd. Wel had het een breed spoor van vernieling 

over de bergwand getrokken. 

Als ze niet onder de overhangende rots hadden gestaan, waren ze enkele 

haarspeldbochten lager verrast door de modderstroom en meedogenloos 

meegesleurd. Tom en Tim hadden hen op het nippertje een laatste kans, 

een laatste schuilplaats aangeboden. Nadat Mark en Carla eerder het 

veilige tankstation dat hen meerdere keren als schuilplaats was aangeboden 

hadden afgewezen. 

Mark parkeerde de huurwagen onder de overkapping. Het benzinestation 

zag er bij daglicht zelfs nog troostelozer uit dan ´s nachts, maar wel minder 

spookachtig. Hij keek naar de benzinepompen, de verf gebleekt en 

afgebladderd door de zon, het metaal half weggerot. Het uithangbord lag 

nu op de grond en een eindje ketting bungelde nog aan een balk onder het 

dak. Carla tuurde door een kier van het dichtgetimmerde raam. 

Na de allesvernietigende modderstroom waren ze na enkele uren bevrijd 

door een reddingsploeg, waarna ze naar een gymzaal in het dorp waren 

gebracht, waar ze samen met andere slachtoffers werden opgevangen. 

Mark en Carla hadden slechts wat schaafwonden en blauwe plekken 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 122 van 181 

opgelopen en geëmotioneerd vertelden ze hun verhaal aan het groepje 

hulpverleners. 

Zwijgend had men naar hen geluisterd en na enkele raadselachtige 

blikken over en weer vertelde een huisarts dat het tankstation onbewoond 

was. Het was langgeleden gesloten nadat de eigenaren verongelukt waren 

in hun befaamde auto. De ene broer genaamd Tim was daarbij direct om 

het leven gekomen. Tom had het ternauwernood overleefd, maar verkeerde 

sindsdien in een soort droomstaat en was opgenomen in een 

verpleegtehuis. Het was meer dan vijftien jaar geleden gebeurd. Het 

tankstation was inmiddels onbewoonbaar verklaard. 

Mark schoof de deur van het vervallen gebouw open en klikte de 

zaklantaarn aan die hij had meegenomen. Dit keer was hij wel goed 

voorbereid. Ze liepen meteen door naar de kamer waar ze nog maar kort 

geleden hadden gezeten. Het zag er nu een stuk ongezelliger uit en het was 

er koud, kil en donker. Mark liet de lichtbundel door de kamer gaan. De 

antieke staande klok stond stil en leek elk moment uit elkaar te kunnen 

vallen. Ook de haard leek in geen jaren gebruikt te zijn. De kitscherige 

plafondlamp was verdwenen. De boekenkasten stonden er nog wel, maar 

er was geen boek meer in te vinden. 

De dag na de ramp hadden ze navraag gedaan in het dorp en zo kwamen 

ze bij de plaatselijke fotograaf terecht. Een jonge vent die vertelde dat zijn 

vader, die kortgeleden met pensioen was gegaan, inderdaad ooit in 

opdracht van de gebroeders Tim en Tom foto’s had gemaakt. Na een 

middagje zoeken in talloze dozen, kwamen ze zowaar tevoorschijn. De 

foto’s waren nooit afgehaald. 
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Vervolgens waren ze naar het verpleegtehuis gereden. Daar had Tom 

een eigen kamer, al had hij er verder weinig aan. De man lag in een soort 

comateuze toestand in bed en reageerde op niets of niemand. Hij haalde 

zelfstandig adem, maar dat was het dan ook. Voeding en medicijnen kreeg 

hij via een infuus toegediend. 

Mark liet er zijn blik langs de muur gaan, op zoek naar een geschikte 

plek, maar Carla stootte hem aan. In een hoek was naast een kledingkast 

een paar afgetrapte schoenen te zien. Er liep een vaag modderspoor 

vandaan dat niet goed was weg geboend. Carla en Mark keken elkaar 

veelbetekenend aan en verlieten snel het tehuis. 

In de kamer in het tankstation liet Mark het dunne langwerpige pakket 

dat hij onder zijn arm droeg voorzichtig op de grond zakken. Terwijl hij de 

zaklantaarn erop gericht hield, trok Carla de beschermfolie ervan af. 

Daarna nam ze de zaklantaarn over en richtte hem op een haakje aan de 

wand, waar ooit een schilderijtje moest hebben gehangen. Plechtig hing 

Mark de fotolijst op. 

Vanaf een afstandje keken ze ernaar, terwijl de zaklantaarn een 

onregelmatige lichtvlek op de glimmende foto wierp. De plaat was 

werkelijk haarscherp. Er was een bergweg op te zien, met een prachtige 

auto die voorbijschoot. Rood, met een gele streep langs de zijkanten en 

over het dak. Op de motorkap was een levensechte duivel te zien. De 

opname was vlak voor zonsondergang gemaakt. De blauwe, half 

transparante vlammen achter de auto staken hierdoor mooi af tegen het 

oranje licht van de ondergaande zon. 
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Hand in hand liepen ze naar buiten. Nog voordat Mark en Carla met hun 

huurauto om de eerste bocht waren verdwenen, ging de buitendeur 

aarzelend open. Een man stapte naar buiten. Hij liep een beetje mank, of 

misschien waren zijn spieren wat stram. Hij blies een serie rookwolkjes uit 

een pijp, terwijl zijn lange baard lichtjes wuifde in de wind. Achter hem 

verscheen een tweede man, die zijn evenbeeld leek te zijn. Hij hield een 

fles en twee glaasjes vast. Samen hieven ze hun glas en goten het 

lichtbruine vocht in één keer naar binnen. 
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Helpende handen 
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Het was een dag als alle andere. Jason stond met zijn handen diep in zijn 

zakken begraven op een afgeladen perron tegen een pilaar geleund te 

wachten op zijn aansluiting. Een man die hij nooit eerder had gezien kwam 

de roltrap afzakken, keek onwennig om zich heen en knikte beleefd toen 

hij merkte dat Jason hem bestudeerde. 

De vreemdeling droeg een keurig donkerblauw pak en klemde een dunne 

aktetas onder zijn arm. De man kwam kordaat op hem afgestapt en 

vertelde waar hij naartoe wilde. 

‘Is dit wel het juiste spoor? Zo vaak reis ik niet met de trein en ik ben 

altijd bang dat ik net de andere kant op ga dan ik heen moet.’ 

Jason knikte. ‘Het is nu alleen nog een kwestie van je samen met al deze 

lotgenoten naar binnen te wurmen. Je hebt nog een minuut of vijf om je 

daarop voor te bereiden.’ 

De man grinnikte, mompelde een bedankje en liep een stukje door. De 

rails begonnen te fluiten. In de verte naderde de internationale trein. Jason 

keek elke werkdag met plezier uit naar het voorbijrazen van de witte trein 

met de smalle rode streep over de zijkant. Het was altijd weer een 

spectaculair gezicht. Zijn eigen boemeltje, een stoffig geel monster, zat er 

meestal zo’n drie tot vier minuten achter. 

Het perron trilde terwijl de trein er als een zojuist gelanceerde raket op 

af schoot. Maar ditmaal keek Jason niet naar de trein. Vol afgrijzen staarde 

hij naar de man die wild met zijn armen maaide terwijl hij naar de rand 
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van het perron wankelde en er vervolgens achterwaarts vanaf viel. Precies 

voor de aanstormende trein. Heel even was er een “help mij dan toch” blik 

in de ogen van de man te zien, terwijl hij zijn handen machteloos in Jasons 

richting stak. De man verdween en maakte plaats voor een witte veeg met 

een dunne rode lijn. 

Mensen begonnen te gillen. De remmen van de trein knarsten en piepten. 

Het perron stroomde in een mum van tijd leeg. Een bruine aktetas bleef 

eenzaam achter. Jason viste zijn mobieltje uit zijn zak en gaf door dat hij 

vandaag wat later op kantoor kwam. 
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Inspecteur Casters wreef nadenkend over zijn kin. ‘Dus u bent ervan 

overtuigd dat het om opzet gaat. Een moord.’ 

Jason knikte vol overtuiging. Hij zat samen met de inspecteur in het 

kantoortje van de stationschef, dat in allerijl ontruimd was. In de 

aangrenzende wachtruimte zaten nog een paar getuigen en een enkeling 

die niets had gezien maar gewoon zijn of haar verhaal kwijtwilde. 

De inspecteur speelde met het notitieboekje dat op zijn schoot lag. Hij 

had er nog geen letter in genoteerd. ‘Het slachtoffer struikelde,’ zei de 

inspecteur. ‘Of sprong hij ervoor?’ 

Jason schudde zijn hoofd. ‘Geen van beide. Hij werd geduwd.’ 

De inspecteur keek hem scherp aan. ‘Iemand gaf hem een zet bedoelt u.’ 

Jason knikte en ging verzitten op de ongemakkelijke stoel. ‘Hij stond 

niet ver van mij vandaan en kreeg ineens een duw. De man spartelde en 

viel. De dreun van de trein die hem raakte klinkt nog na in mijn hoofd. Het 

was vreselijk om te zien.’ 

Casters aarzelde en maakte een eerste korte aantekening. ‘Beschrijft u 

hem eens, degene die hem duwde.’ 

Jason dacht even na en haalde zijn schouders op. ‘Dat weet ik niet 

precies. Het is ’s morgens nogal druk op het perron, ziet u.’ 

Een ongelovige blik. Het boekje werd weer dichtgeklapt. ‘Het is druk. U 

zag hoe iemand hem een duw gaf. Maar u heeft geen signalement.’ 

‘Niet helemaal. Ik zag... een hand. Ja, een hand die hem een zet gaf.’ 
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‘Wel een hand, niet wie eraan vastzat.’ 

‘Het ging allemaal erg snel.’ 

‘Man, vrouw, blank, gekleurd?’ De inspecteur keek hem streng aan. 

‘Opvallende kleding? Doe uw best, u moet toch íets gezien hebben.’ 

Niets. Behalve een hand die de man meedogenloos naar de rand van het 

perron duwde. Jason pijnigde zijn hersenen, want ergens diep daarbinnen 

moesten zich de details bevinden die hij nodig had, maar er kwam niets 

naar boven borrelen. Hij begon het warm te krijgen. 

De inspecteur stopte zijn pen en notitieboekje weg en stond op. ‘Moet u 

eens luisteren. U stond op een vol perron. Reizigers lopen de hele tijd 

langs elkaar heen. Een man heeft er ineens genoeg van en springt voor de 

trein. In de wirwar van lichamen zie je pas te laat wat er gebeurt. U of 

iemand anders had hem niet meer op tijd kunnen tegenhouden. Het heeft 

geen zin u schuldig te voelen. Dit soort dingen gebeuren soms helaas.’ 

Jason schudde wanhopig zijn hoofd. Waar bleven de details? 

‘De getuigen die ik tot nu toe heb gesproken hebben niets gezien dat op 

duwen leek. U bent de enige die er een moord inziet. Hij werkt... de man 

werkte bij een bank. Een hele chique nog wel en reed elke dag met zijn 

dure auto op en neer. Behalve vandaag, terwijl zijn glimmende bolide niet 

naar de garage moest of zo. Toeval? Ik denk het niet. Kom, meld je ziek, 

ga lekker naar huis en rust een beetje uit. Als u zich later nog belangrijke 

details herinnert, hoor ik het graag van u. Akkoord?’ 

De inspecteur stond op en Jason volgde zijn voorbeeld. ‘Ik vertel u echt 

niet zomaar wat.’ 
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Met een hand gemoedelijk op zijn schouder leidde Casters hem met 

lichte dwang naar de deur. ‘Getuigen kunnen zich een voorval vaak niet 

precies meer herinneren. Het hoort erbij. Maakt u zich niet druk, u bent erg 

behulpzaam geweest. Bedankt voor uw tijd.’ 

Beduusd verliet Jason het kantoor van de stationschef, terwijl de 

volgende getuige naar binnen werd geroepen. Hij balde zijn vuisten. Hij 

wist het zeker. De man was geduwd. Jason had duidelijk gezien hoe een 

hand de man naar de rand van het perron dwong. 
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‘Euro voor een treinkaartje?’ 

Harder dan bedoeld duwde Jason de opdringerige zwerfster van zich af 

en trapte in het voorbijlopen een doorweekte kartonnen doos aan flarden. 

De vrouw hief een klaaggezang aan. Iets over haar enige overgebleven 

bezittingen die nu open en bloot over straat rolden. Hoofdschuddend liep 

hij door, zonder de vrouw een blik waardig te gunnen. Een euro voor een 

slaapplek, een euro voor een treinkaartje, een euro voor een broodje, het 

was altijd dezelfde smoes om aan geld voor drank of drugs of beide te 

komen. 

Nog geen kwartier later staarde Jason naar een beeldscherm vol 

kleurrijke grafieken en lange tabellen met groene en rode cijfers. In een 

eigenwijze bui was hij alsnog naar zijn werk gegaan en niet naar huis zoals 

inspecteur Casters had aangeraden. Winsten lagen in het verschiet en hij 

was altijd bijzonder goed in zijn werk, maar vandaag lukte het niet. Het 

perron, de duwende hand, de verpletterde man, krijsende remmen en 

gillende mensen, alles spookte onophoudelijk door zijn hoofd. 

Jason wreef over zijn slapen. Hij moest zich concentreren. In zijn vak 

was een vergissing dodelijk. Die kostte het beleggingsadviesbureau 

waarvoor hij werkte en uiteraard hemzelf klauwenvol geld. Zuchtend stond 

hij op om dan maar een bekertje verkwikkend water te halen. Op de gang 

kwam hij een collega tegen. 

‘Wat zie jij eruit. Heb je een lijk gezien?’ 
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Jason voelde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken en zakte in elkaar. 

Zijn collega ving hem behendig op en begeleidde hem naar zijn kamer. 

‘Naar huis jij,’ riep zijn chef even later, meer uit vrees voor financiële 

verliezen, dan uit bezorgdheid over Jasons welzijn. Voor hij er erg in had, 

stond hij weer op straat. Hoelang was hij binnen geweest? Een half uur, 

een uur? 

Hij snoof en rook de vieze lucht van een stadsbus die van de halte 

optrok. Hij rilde en keek omhoog. Het werd killer en de lucht betrok. Hij 

zette zijn kraag op en ritste zijn jas dicht. Eerst maar ergens wat drinken en 

daarna meteen door naar huis, hield hij zichzelf voor. 

Jason liep de eerste de beste koffiebar in en bestelde een dubbele kop 

espresso, na een korte woordenwisseling gehad te hebben met de man die 

na hem binnenkwam. Die probeerde voor te dringen omdat hij alleen maar 

een muffin wilde afrekenen en vond dat hij niet hoefde te wachten op het 

klaarmaken van andermans koffie. ‘Dan haal je maar een pakje koekjes in 

de supermarkt via de zelfscan,’ beet Jason hem toe. 

‘Doet u er toch maar een kop koffie bij,’ hoorde Jason de man achter 

zich zeggen, terwijl hij met het hete kopje espresso in zijn hand naar een 

tafeltje bij het raam liep. Hij schudde zijn hoofd. Wat een dag. 

Voorzichtig nipte hij van zijn espresso en keek naar buiten. Het was 

rustiger geworden op straat. Iedereen moest inmiddels wel op kantoor zijn 

aangekomen en nu druk aan het werk zijn. Het voelde aan alsof hij 

spijbelde. Van dichtbij klonk het geluid van een kopje of een schoteltje dat 

aan scherven viel. Jason draaide zich met een ruk om en keek recht in het 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 133 van 181 

gezicht van de man met de muffin. Zijn overhemd druipend van de koffie 

en aan zijn voeten een kring van witte scherven. Hij drukte een hand tegen 

zijn hartstreek en met zijn andere hand zocht hij steun bij Jasons tafeltje. 

Het gezicht van de man liep donkerrood aan, werd bijna paars. Hij zakte 

op zijn knieën en snakte naar adem. 

En al die tijd bleven twee handen zijn wild kloppende hart omklemmen 

en knepen het samen. Het orgaan bewoog als een stuk zeep dat tussen natte 

handen wordt geklemd. Jason liet zijn kopje op tafel vallen en deinsde met 

stoel en al achteruit, terwijl hij naar het onwezenlijke schouwspel staarde. 

Personeel snelde toe. Klanten zaten als versteend. Achter het raam 

keken enkele voorbijgangers met grote ogen naar binnen. De ambulance 

liet behoorlijk lang op zich wachten, al kwamen ze sowieso voor niets. 

Ineens was daar die inspecteur weer. Casters. Zodra hij Jsaon zag, 

veranderde zijn blik in ijs. 

‘U weet de plekken wel uit te kiezen,’ zei hij, toen ze even later in een 

donker hoekje van de koffiebar zaten. ‘Luister, u gaat mij toch niet weer 

vertellen dat het om een moord gaat en dat u alleen een hand zag?’ 

Jason slikte zijn woorden in en staarde naar zijn trillende handen. 

Casters viel met de deur in huis. ‘Ik begrijp dat er ruzie is geweest.’ 

Met een ruk keek hij op. ‘Ruzie?’ 

‘Een woordenwisseling dan. En vlak daarna valt de man plotseling dood 

neer.’ Casters keek hem scherp aan. ‘Waar kent u hem trouwens van?’ 

Hij staarde de inspecteur kwaad aan. ‘Moet ik hem kennen dan?’ 
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‘Laten we dan eerst even teruggaan naar het station,’ zei Casters. ‘Waar 

kent u dat slachtoffer van?’ 

Jason kreeg het warm. ‘Waar wilt u naartoe?’ 

‘Luister eens. U bent er zelf over begonnen dat de man van het perron is 

geduwd. Niemand anders zoekt er iets achter. Daarmee heeft u zich wel 

een beetje verdacht gemaakt. Ik heb verschillende getuigen gesproken en 

sommigen hebben u kort voor het, ehh, ongeluk zien praten met het 

slachtoffer. Ook stond hij vlak naast u toen het gebeurde. En dus...’ 

De vreemdeling had hem gevraagd of hij op het goede perron stond, 

maar dat noemde Jason niet echt een gesprek. En de man stond meters 

verderop en niet naast hem. ‘Wat bedoelt u met “en dus”?’ 

‘En dus herhaal ik mijn vraag: waar kent u de beide heren van?’ 

‘Nergens van.’ 

Casters viste zijn notitieboekje uit zijn binnenzak, klapte het open en 

bladerde door de pagina’s. ‘Wat deed u ook al weer voor de kost? Ah, hier 

heb ik het al. Hé, dat is vreemd.’ De inspecteur wreef met duim en 

wijsvinger langs zijn kin en deed alsof hij diep nadacht. ‘Wel toevallig dat 

beide slachtoffers in ongeveer dezelfde branche werkzaam zijn... waren als 

u. De man op het perron was een geldverstrekker, de man hier deed iets 

met hypotheken. Wat een kleine wereld is het toch, die financiële wereld.’ 

‘U roept maar wat,’ viel Jason uit. ‘En ik zal u nog wat vertellen. Uw 

vragen en insinuaties bevallen mij niet. Na alles wat ik vandaag heb 

meegemaakt, is uw toon uiterst pijnlijk.’ 

Casters haalde zijn schouders op. ‘Ik denk gewoon hardop na.’ 
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‘Mag ik dan nu weg? Dan kunt u rustig nadenken.’ Jasons stem sloeg 

over. Niet veel, maar genoeg om hoorbaar te zijn. 

‘Ik kan mij herinneren dat ik u dringend adviseerde om naar huis te 

gaan. Waarom bent u hier?’ 

Jason knikte met zijn hoofd naar het raam. ‘Ik werk aan de overkant.’ 

‘Ach ja, we bevinden ons in het financiële hart van de stad. Wat dom 

van mij.’ Aan zijn gezicht was te zien dat de inspecteur iets overwoog. 

‘Nou vooruit. Ik weet het goed gemaakt met u. Ik heb uw gegevens en u 

ziet er best betrouwbaar uit. Ik geef u wat extra tijd. Om na te denken en 

zo. Gaat u dit keer wel rechtstreeks naar huis. Als ik u vandaag opnieuw 

ergens tegenkom, heeft u een groot probleem.’ 
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Na een nacht vol onrustige dromen, gevuld met rood met witte schichten 

die vanuit de lucht op hem neervielen, uit elkaar spattende mensen en 

graaiende handen die hem achterna zaten, werd hij drijfnat wakker. Jason 

meldde zich ziek, verzekerde zijn chef ervan dat hij thuis in bed bleef en 

zwierf amper een half uur later doelloos over straat. De lucht was blauw, 

de zon helder en warm. Auto’s reden elkaar links en rechts voorbij. Hij 

wrong zich tussen de mensen op het trottoir door. Alles om hem heen 

gebeurde in een waas. Het dagelijkse leven trok aan hem voorbij. Hij stond 

er volledig buiten. 

Hij rilde en keek op. Een grauwe schaduw streek langs de gebouwen en 

slokte hem op. Er moest een flinke bui naderen, want hij zag een zwarte 

donderwolk met hier en daar een veeg pasteltinten. Huiverend van de kou 

trok hij zijn jas nog wat verder dicht en wreef zijn handen warm. Een man 

in een spierwit overhemd met korte mouwen, zijn hals bijna afgeknepen 

door een te strak aangetrokken stropdas, staarde hem in het voorbijlopen 

verbouwereerd aan. 

Een onrustig gevoel kroop langs zijn ruggengraat omhoog tot aan zijn 

kruin en hij zette er de pas in. Niemand leek de omslag van het weer op te 

merken. Geen mens. Behalve hij. Dat was vreemd. Als door een 

onzichtbare kompasnaald gedreven liep hij door. Hij passeerde een gracht, 

doorkruiste een winkelstraat en bereikte een steeg vol graffiti en 

platgetrapte blikjes. De scherpe lucht van urine en uitwerpselen drong zijn 

neus binnen. Onbewust wist hij dat hij op de plek was waar hij moest zijn. 
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Een vrouw kwam hem met stevige tred tegemoet lopen. Ze keek vluchtig 

op. Direct verscheen een wantrouwige blik in haar ogen en onbewust hield 

ze haar pas een fractie van een seconde in. Ze keek naar hem zoals een 

vrouw een vreemde man bekijkt die ze in een stille afgelegen steeg 

tegenkomt. 

Jason knikte beleefd in een poging haar gerust te stellen, maar ze 

verstarde en bleef abrupt staan. Met trillende vingers morrelde ze aan haar 

handtas tot ze hem eindelijk open kreeg. Ze graaide erin. Haar hand 

omklemde het heft van een klein maar scherp uitziend keukenmes. De tas 

liet ze achteloos op de grond vallen. Een lippenstift, spiegeltje, mobiele 

telefoon en nog wat spulletjes rolden over de keien. Jason deinsde bij de 

vrouw vandaan, terwijl hij sussende en afwerende gebaren maakte. 

Hij vreesde dat zijn laatste uur geslagen had. Opmerkelijk genoeg rende 

de vrouw niet weg en ging ze ook niet over tot de aanval. Ze leek in trance, 

haar pupillen deels weggedraaid. Met beide handen omklemde ze het mes 

en ze richtte de punt op haar eigen lichaam. Ineens schrok ze wakker uit 

haar verdoving en staarde ze hem met grote ogen aan. Ze moest beseffen 

wat er stond te gebeuren en schudde wild met haar hoofd. ‘Nee!’ gilde ze. 

Als versteend maar ook gefascineerd keek Jason toe. Want naast haar 

eigen handen, verscheen eerst een derde hand en toen nog een vierde, 

zomaar uit het niets. Ze hielden de handen van de vrouw om het heft van 

het mes gevouwen en hielpen om de punt van het vlijmscherpe mes op 

haar buik gericht te houden. 
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Het mes trilde even en toen kwam het in beweging. Het stak als vanzelf 

toe en verdween tot aan het heft in haar buikstreek. De vrouw gilde en 

kromp ineen. Het mes wrikte zich los en stak opnieuw toe. En weer. En 

weer. De vrouw verslapte. Haar armen vielen langs haar lichaam. De 

handen uit het niets hielden het mes nog steeds vast, terwijl de vrouw 

zonder geluid te maken in elkaar zakte. Afwachtend hingen de handen in 

de lucht, tot de vrouw na een lichte huivering stopte met ademhalen. Toen 

verdwenen de handen weer en kletterde het mes op de straatstenen. 

Daar lag ze dan. Een zielig hoopje mens in een plas bloed. Jason 

geloofde zijn ogen niet. Het kon niet waar zijn wat hij had gezien. Hij 

bukte en keek de vrouw van dichtbij in de ogen. Ze was dood, er was geen 

twijfel mogelijk. Hij raapte het mes op en staarde ernaar. Hoe konden twee 

handen met een mes erin, zomaar midden in de lucht... 

Iemand begin te gillen, ergens achter hem. In paniek liet hij het mes 

vallen en ging er als een speer in de tegenovergestelde richting vandoor. 

Bij het verlaten van de steeg botste hij tegen een zwerfster aan. Haar 

plastic boodschappentas vol bezittingen scheurde open en de inhoud rolde 

over straat. Ze begon te schelden. Hij rende door tot hij haar niet meer kon 

horen. In een parkje ging hij hijgend en zwetend op een bankje zitten en 

verborg zijn hoofd tussen zijn handen. 
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Het was verschrikkelijk koud. De geluiden, daar sliep hij nog wel 

doorheen, maar die kou was vreselijk. Jason ging verliggen en trok de 

kartonnen doos een stukje verder over zich heen, maar de kou sloeg 

genadeloos toe door de kieren tussen de latten van het parkbankje waarop 

hij lag. Met een hand tastte hij naar de weekendtas die hij onder het 

hoofdeinde van het bankje had geschoven en waarin de schamele 

bezittingen zaten die hij als een dief in de nacht uit zijn eigen huis had 

meegenomen. 

Want hij was op de vlucht. Voor de buitenwereld was hij een 

moordenaar. Hij werd opgejaagd door een inspecteur die verbanden zag 

die er niet waren. Maar ja, drie sterfgevallen vlak na elkaar in zijn directe 

omgeving, hoe leg je zoiets uit. Een getuige had hem nota bene op de plek 

van het laatste misdrijf gezien terwijl hij het moordwapen nog vasthield. 

Hij was vogelvrij. Een opgejaagd dier. Hij kon niet naar huis en niet naar 

zijn werk. Niet naar kennissen of familie. Hij had geen inkomsten, alleen 

nog de pinpas van zijn in allerijl geplunderde rekening, een stapeltje 

bankbiljetten en wat losse euromunten in zijn broekzakken. Al dagenlang 

zwierf hij over straat en snuffelde in de donkere stegen achter het station in 

vuilnisbakken. Hij at en dronk eruit. 

Op de voorpagina van een krant had hij twee grote foto’s gezien. Op de 

eerste stond de vrouw uit de steeg. Ze bleek bij een incassobureau te 

hebben gewerkt. De tweede foto was sterk verouderd en toonde zijn eigen 

starende gezicht. Hij werd nu officieel gezocht en Jason had besloten zijn 
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scheerapparaat een tijdje niet te gebruiken. Hij was hem in de haast 

sowieso vergeten mee te nemen vanaf huis. 

Aan het einde van een vermoeiende dag zat hij met een milkshake in zijn 

hand uit te puffen op het bankje in het park. De beker was nog bijna voor 

een kwart gevuld met bananensmaak en hij liet het zich smaken, al was de 

zoetige vloeistof lauwwarm geworden. 

‘Hé, je zit op mijn bank.’ 

Hij schrok. De stem klonk resoluut, maar niet vijandig. Een zwerfster die 

hem bekend voor kwam stond met de handen in haar zij naast hem. Hij 

keek haar verbaasd aan. 

‘Schuif es op.’ 

Met tegenzin schoof hij met tas en al een stukje op. 

Zwijgend nam ze plaats en eiste met wrikkende bewegingen van haar 

prominente achterwerk haar plek op. Zonder hem een blik waardig te 

gunnen staarde ze naar de plastic tas op de grond bij haar voeten, terwijl ze 

zacht heen en weer wiegde en iets onherkenbaars neuriede. 

‘Ik ken jou,’ zei Jason. 

Ze keek op. 

‘Ik kom jou overal tegen,’ zei hij. ‘Wat een toeval. Net zoals iedereen 

om mij heen ineens doodgaat.’ 

Ze haalde haar schouders op. ‘Soms wil ik ook dood.’ 

Ze droeg van die handschoenen waar de vingertoppen uitstaken, ondanks 

het warme zomerse weer. Na een stevige hoestbui spuugde ze een dot slijm 
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uit, haalde luidruchtig haar neus op en haalde een zakflacon tevoorschijn. 

Ze nam een slok, maar bood hem niets aan. Een dun straaltje drank kroop 

langs haar kin. 

Nadat hij het laatste restje milkshake in zijn mond had laten druppelen, 

zag hij plotseling de oplossing voor zijn probleem. ‘Hé! Misschien kun jij 

voor mij getuigen!’ 

‘Ga je trouwen dan?’ Ze keek hem met troebele ogen aan. ‘Laa-me-je 

feliciteren kerel en een dikke smakkerd erbij.’ Ze boog zich naar hem toe 

en hij deinsde terug voor de zure walm die zijn kant opkwam. Ze hikte en 

nam nog een slok. ‘Op je geluk, kerel.’ 

Een mooie getuige had hij gevonden. Als ze al iets had gezien, kwam het 

vast niet geloofwaardig over. Hij liet de lege milkshakebeker naast zich in 

het gras vallen. Zwijgend zaten ze zo een tijdje naast elkaar. De zon ging 

onder en de schaduwen werden langer tot ze verdwenen. 

‘Zeg,’ zei ze plotseling met luide stem. 

Hij keek haar geschrokken aan. 

‘Waar ga je nu slapen?’ 
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Hij werd wakker van stemmen. Eerst wist hij niet waar hij zich bevond, zo 

slaapdronken als hij was. Toen rook hij de geur van het gras waarin hij lag, 

voelde de kou en de harde ondergrond, de scherpe rand van een stuk 

karton bij zijn nek. Stijfjes kwam hij overeind. Het begon al iets lichter te 

worden en hij zag dat zijn tas met spullen onaangeraakt in het gras onder 

de bank stond. Hij miste zijn slaapplaats wel. Want hoe ongerieflijk het 

bankje ook was, het was niet meer dan logisch dat hij vanaf nu op de grond 

sliep en zij op de bank. Dat had ze hem althans vrij hardhandig duidelijk 

gemaakt. 

Verbaasd keek hij naar de bank. De zwerfster zat rechtop. Met gesloten 

ogen zat ze onsamenhangend te prevelen. Vreemd. Het leek daarnet of hij 

twee stemmen hoorde. Haar stem en nog een andere, met een zwaardere en 

dreigender klank. Hij moest het zich verbeeld hebben. Jason bleef een 

tijdje in het gras zitten. Slaap had hij nu toch niet meer en het duurde niet 

lang meer totdat de zon opkwam. De zwerfster wiegde heen en weer en 

bewoog haar lippen. Soms zei ze een enkel woord, maar meestal maakte ze 

geen enkel geluid. 

Zodra het licht was liepen ze naar de dierentuin, want daar viel genoeg 

te eten en te drinken, vertelde ze hem. Zijn tas met spullen liet hij achter in 

het park, zorgvuldig verstopt in dicht struikgewas een tiental meters achter 

hun bank. In een afgelegen hoek op het parkeerterrein aan de achterkant 

van de dierentuin klommen ze over een hek naar binnen. 
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Het was zaterdag en erg druk. Dagjesmensen bleken aanzienlijk meer 

snoep, eten en drinken te kopen dan ze in dagen op konden, want de 

vuilnisbakken leken wel restaurants. Ze visten blikjes en flesjes uit diverse 

vuilnisbakken en goten de restjes ongeacht de smaak bij elkaar, totdat ze 

twee tot de rand toe gevulde literflessen overhielden. Op de vlucht voor 

een bewaker gingen ze op de meest afgelegen plek zitten die ze zo snel 

konden vinden, een smalle stoep naast een container achter de 

nachtverblijven van de roofdieren. Het stonk er afgrijselijk. De lucht van 

uitwerpselen, vermengd met rottend vlees en wie weet wat nog meer. Maar 

ach, alles wende. Zelf rook hij de laatste tijd ook niet al te fris, om over 

zijn metgezel nog maar te zwijgen. 

Ze proostten en aten van de gratis popcorn. 

‘Dit leven bevalt me wel,’ zei hij plotseling. ‘Een beetje rondhangen, 

genieten van het mooie weer, lekker slapen in de open lucht. Nou ja, nu is 

het ’s nachts nog wat fris, maar straks wordt het aangenamer, dus dat 

scheelt. De winter moet een hel zijn, daar denk ik nog maar niet over na.’ 

De vrouw wierp een handvol popcorn naar binnen en kauwde met open 

mond. Stukjes popcorn en spettertjes speeksel vlogen alle kanten op. Het 

leek wel een maalmachine. 

Jason trok een gezicht en klokte een kwart van zijn frisdrankmengsel 

naar binnen. ‘Hiervoor had ik een heel ander leven,’ zei hij meer tegen 

zichzelf dan tegen zijn zwijgzame en ongemanierde metgezel. ‘Ik handelde 

in opties, weet je. Veel stress, altijd haast, maar wel geld verdienen als 

water. Ik vocht altijd naar maximaal rendement. Voor de baas, maar vooral 
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voor mezelf. Mijn god, wat heb ik een hoop mensen uitgezogen. Door 

twijfelachtige adviezen te gegeven die vooral in mijn eigen voordeel 

waren, maar ja, het waren toch door hebzucht verblinde amateurs en 

zogenaamde professionals die ik de goot in hielp. En kijk mij nou. Nu zit 

ik er zelf ook.’ Hij lachte schamper en goot nog wat frisdrankmix in zijn 

keel. 

‘Doet het je niets?’ 

‘Dat ik hier zit?’ 

‘Nee, dat van die anderen natuurlijk.’ 

Hij schrok van de bittere toon. ‘Waarom? Die mensen zijn gefixeerd, ze 

doen alles om rijk te worden. Ze worden blind door hebzucht. Helaas 

kunnen we niet allemaal bovenaan staan. De een wint, de ander verliest. 

Dat is het spel nu eenmaal. Er is plek voor een paar winnaars, maar er is 

een zee aan ruimte voor de massa’s verliezers. Ik heb er in ieder geval 

flink aan verdiend, maar het allemaal net zo hard weer uitgegeven.’ 

Van dichtbij klonken stemmen. Een gezin was verkeerd gelopen en al 

zoekende achter de nachtverblijven uitgekomen. Zodra ze de twee 

haveloze zwervers zagen zitten, trokken de ouders hun kinderen naar zich 

toe en snelde het groepje weer terug naar de wandelroute. Jason was 

meteen op zijn hoede. Als die mensen de bewaking maar niet 

waarschuwden. Hij vroeg zich af hoelang hen nog rust gegund was. 

De vrouw spitste haar oren en Jason keek haar gealarmeerd aan. 

‘Ik moet gaan,’ zei ze. ‘Het is tijd.’ 
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Ze liet de zak popcorn los, liet hem gewoon vallen, zodat een fraaie 

waaier van witte propjes rond haar voeten verscheen. Ze stond op en 

schopte haar literfles om, die klotsend over de grond rolde. Doelgericht 

liep de zwerfster terug de dierentuin in, zonder naar hem om te kijken. 

‘Hé!’ riep hij haar na, maar ze liep door alsof ze naar een voor hem 

onhoorbare stem luisterde. Hij snelde haar achterna. Ze liep stevig door en 

wrong zich tussen gezinnen met wandelwagens door. Bijna raakte hij haar 

kwijt, maar toen zag hij haar weer. Daar stond ze, bij de kooien van de 

roofdieren. Jason ging naast haar staan. 

In een kooi naast de leeuwen en de tijgers liep een zwarte panter. Het 

was een schitterend dier om te zien. Ook zij staarde er gefascineerd naar. 

In het nachtverblijf erachter spoot een man met een hogedrukspuit de vloer 

schoon. In een hoek stond een kruiwagen klaar die was afgeladen met 

bloederige lappen vlees. Jason keek naar de wijzers op een houten schijf 

naast de kooi. Het was bijna voedertijd. 

De zwerfster wreef haar handen warm en trok de hals van haar toch al 

dikke trui verder omhoog. Het werd inderdaad kil, hij voelde het ook en 

huiverde. Het weer veranderde in snel tempo. De lucht betrok en de zon 

verdween. Toch jammerde een verhit jochie naast hem tegen zijn moeder 

dat hij zijn jas uit wilde doen. Hij keek om zich heen naar de best wel 

zomers geklede mensen die nergens last van leken te hebben. Alleen de 

zwerfster en hijzelf hadden het blijkbaar koud. 

De roofdieren werden onrustig en begonnen ongedurig door hun kooien 

te lopen. De zwarte panter gromde met een diep keelgeluid. De man met 
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de hogedrukspuit keek even verbaasd op van zijn werk en ging weer verder 

met schoonspuiten. Een rauwe brul klonk. Een diep keelgeluid dat door 

merg en been ging. Het publiek gilde geschrokken. Daarna klonk wat 

nerveus gelach. 

De zwarte panter liep opgewonden door zijn dagverblijf, de blik 

gefixeerd op de schoonmaker achter het traliehek. Af en toe gromde het 

dier, maar deze keren bleef het bij een zacht maar nog steeds behoorlijk 

dreigend geluid. In de naastgelegen hokken hielden de leeuwen de tijgers 

het dier nauwlettend in de gaten. Na een korte aarzeling sloop de panter 

doelbewust naar het hek dat toegang gaf tot het nachtverblijf en duwde er 

met zijn snuit tegenaan. 

Een droge klik klonk en Jason rechte geschrokken zijn rug. Hij zag de 

spitse vingers van twee handen die zich om de spijlen van het hek klemden 

en het een stuk openschoven. Jason stond als aan de grond genageld. Hij 

wilde een waarschuwing roepen, maar er kwam geen geluid uit zijn keel. 

De panter duwde zijn kop door de opening, maakte graafbewegingen met 

zijn voorpoten en wrikte net zo lang met zijn kop en bovenlijf tot hij door 

de opening kon glippen. De schoonmaker, die nu pas opkeek, liet alles 

direct vallen en zette het luid gillend op een rennen. De panter was sneller. 

Het dier brulde, strekte zich in een lange lenige sprong en sloeg zijn 

klauwen in de rug van de wegrennende man. De man spartelde niet eens 

toen het gewicht van de volwassen panter hem met een klap tegen het 

beton drukte en het eerder voedertijd was dan gewoonlijk. 

Het hekwerk schoof netjes dicht en de handen verdwenen in het niets. 
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Al die tijd stond de zwerfster toe te kijken. Onbeweeglijk, maar met een 

tevreden glimlach om haar mond. 
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Wat een chaos. Wat een bende. Overal heen en weer rennende mensen, 

ouders die hun kinderen de schokkende beelden en geluiden wilden 

besparen, personeel dat in paniek op de verkeerde plaatsen te hulp schoot. 

Voor hij het wist was hij de zwerfster kwijt. Op het nippertje lukte het hem 

de dierentuin te ontvluchten, met een tweetal bewakers die hem op de 

hielen zaten. Voor de zekerheid nam hij de langste omweg die hij kon 

bedenken en niet voor het eerst bereikte hij volledig buiten adem en 

doorweekt van het zweet de zitbank in het park. 

Hij had veel om over na te denken. Vier doden. Bij elk slachtoffer was 

hij aanwezig geweest. Nu had hij nog meer reden om uit handen van 

Casters en de politie te blijven. Zou hij ook hier de schuld van krijgen? De 

zwerfster en hijzelf waren natuurlijk achter het nachtverblijf van de 

roofdieren betrapt door dat verdwaalde gezin, een plek waar ze zich 

helemaal niet mochten bevinden. Theoretisch gezien kon hij naar binnen 

zijn geslopen om het hek te saboteren, al zou hij zoiets natuurlijk nooit in 

zijn hoofd halen. Veel mensen konden ook bevestigen dat hij tijdens de 

slachtpartij in het roofdierenverblijf tussen het publiek stond toe te kijken. 

Nee, het was veel beter om nog een tijdje uit beeld te blijven. 

Waarom bevond hij zich steeds op plekken waar de mysterieuze handen 

hun moorden pleegden? Wat was het verband, wat had híj ermee te 

maken? En wat waren het, hoe konden handen zomaar uit het niets 

verschijnen en zwevend in de lucht hun moorden plegen. Was hij gek 

geworden? Zag hij waanbeelden? Belangrijker nog, hoe bewees hij zijn 
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onschuld? Hij stond helemaal alleen, niemand kon hem helpen. Andere 

mensen zagen niet wat er gebeurde, dat begreep hij ondertussen wel. 

Niemand zag de handen, behalve... 

De zwerfster. Net als hij had zij het ineens koud gekregen. En ze was 

doelbewust naar de roofdieren gelopen. Zij moest de handen ook zien, het 

kon niet anders. Een betere getuige was niet denkbaar. Hij moest haar 

vinden. 

Als een schichtig dier zwierf hij de rest van de dag langs alle plekken 

waarover ze weleens had gesproken. Het station, de supermarkt, de lokale 

bakker, allerlei portieken en parkeergarages die beschutting boden. Een 

ander iets kleiner park. Een opvangtehuis voor daklozen. Waar hij ook 

kwam, zodra hij behoedzaam navraag deed, keek men hem glazig aan. 

Niemand leek haar te kennen. Haar naam wist hij niet, dat maakte het er 

ook niet makkelijker op. Nu pas vroeg hij zich af of hij zijn eigen naam 

weleens in haar bijzijn had gebruikt. 

Zittend achter een krantenkiosk dronk hij een slap geworden restje cola 

op dat hij langs de stoeprand had gevonden. Toen de verkoper even niet 

oplette sloop hij naar de voorkant, griste een avondkrant weg en liep snel 

door. Al lopende kwam hij erachter dat de schoonmaker uit de dierentuin 

een vrijwilliger was geweest. In het dagelijkse leven was de man 

deurwaarder. 

Wat een aparte combinatie, bedacht hij zich, terwijl hij zonder er erg in 

te hebben een drukke winkelstraat van het centrum inslenterde. Zodra hij 

besefte waar hij zich bevond en zich abrupt omdraaide om er vandoor te 
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gaan, liep hij haar prompt tegen het lijf. Even had hij de onverklaarbare 

indruk dat ze hem al die tijd achterna was gelopen, zonder zich aan hem te 

laten zien. 

Hij wees beschuldigend naar haar. ‘Jij ziet ze ook,’ zei hij vol 

overtuiging. ‘Alleen jij en ik kregen het plotseling koud.’ 

Peinzend en met haar hoofd een tikje schuin keek ze naar de lucht. 

‘Het is geen toeval dat ik jou ben tegengekomen. Jij weet hier meer van.’ 

Hij pakte haar schouders beet. ‘Weet jij wat het zijn, die handen?’ 

Met een felle blik keek ze hem aan. ‘Natuurlijk weet ik dat. Het zijn 

Helpers.’ Ze zei het alsof het de normaalste zaak van de wereld was. 

‘Helpers? Wat zijn helpers?’ 

‘Dat snap je zelf ook wel.’ 

Jason begreep er niets van en verstevigde zijn greep. ‘Jij en ik. Wij gaan 

samen naar de politie om te bewijzen dat ik hier niets mee te maken heb. 

Jij moet Casters overtuigen dat het toeval is. Dat ik de slachtoffers niet ken 

en dat ik ze niets aandoe. Ik ben onschuldig.’ 

Ze schudde haar hoofd. ‘Helemaal niet.’ 

‘Hoezo wil je me niet helpen?’ vroeg hij verbijsterd. 

Ze schudde haar hoofd. ‘Ik had het over schuld.’ 

Nou, hier had hij ook niet veel aan. Het mens sloeg weer eens wartaal 

uit. Hij stond er dus weer helemaal alleen voor, dat was niet voor het eerst 

in zijn leven. Kwaad duwde hij haar van zich af. ‘Ik kan niet alsmaar 

blijven vluchten. Want al duurt het maanden of jaren, ooit word ik gepakt.’ 
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Plotseling kreeg hij een idee. ‘Ik weet het goed gemaakt. Je hoeft mij 

helemaal niet te helpen. Ik geef mij aan en breng de politie naar de plek 

waarvan ik voorzie dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Ik volg 

gewoon mijn interne kompas. De donkere wolken, de ijzige kilte. De 

handen...’ Hij zweeg. 

Jason vroeg zich af waarom Casters hem zou geloven en met hem mee 

zou gaan op een zwerftocht door de stad. Hij werd vast meteen opgesloten. 

Aan de andere kant, als de inspecteur hem in een politiecel gooide, bewees 

hij alsnog zijn onschuld door niet op de plek van een eventuele vijfde 

moord te zijn. Maar was dat wel bewijs? En wat als er geen vijfde 

sterfgeval kwam? 

De zwerfster klappertandde en de lichtinval veranderde door een dikke 

wolk die voor de zon schoof. Jason keek om zich heen en opnieuw bleken 

zij tweeën de enigen te zijn die er iets van merkten. Hij keek omhoog. De 

lucht kwam in beroering, leek te scheuren en twee handen verschenen uit 

het niets. Geschrokken deinsde Jason achteruit. 

Zo duidelijk als nu had hij ze nog nooit gezien. De handen staken scherp 

af tegen de vuilbruine bewolking en terwijl ze afdaalden, bogen en strekten 

de vingers zich alsof ze een beetje stijfjes waren geworden. Het was een 

onwerkelijk gezicht, die twee handen. Hij kon er dwars doorheen kijken. 

Onderhuids zag Jason een blauwgrijze werveling, alsof ze gevuld waren 

met rook. 

Weer keek hij om zich heen en nog steeds was niemand zich bewust van 

het naderende gevaar. Geen mens keek op of om. Wie was het volgende 
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slachtoffer? Die zakenman daar, die strak voor zich uitkijkend op hen 

afliep? Nee, hij liep gewoon voorbij, terwijl de handen in de lucht bleven 

zweven. Toch niet die tiener? Nee, gelukkig niet. Een stelletje liep voorbij, 

een gezin, een groep scholieren, een stel vriendinnen met handen vol 

tassen. De handen hingen daar maar. Alsof ze op instructies wachtten. 

Hij wilde juist aan de zwerfster vragen of zij een idee had waarom de 

handen daar hingen, toen hij een beweging waarnam. Meteen was hij op 

zijn hoede. Het ging gebeuren. Het volgende slachtoffer was in de buurt. 

Maar nee, dat kon niet waar zijn. Langzaam maar zeker kwamen de 

handen zijn kant op. Terwijl Jason geschrokken achteruitdeinsde, wierp hij 

een niet begrijpende blik op de zwerfster. De enige die het ook zag 

gebeuren. Als er iemand was die iets kon doen, hem misschien kon helpen, 

dan was zij het wel. ‘Sta daar niet te staan en doe iets!’ riep hij haar toe. 

Hij deed enkele vlugge stappen achteruit, om meer ruimte te scheppen 

tussen hem en de toesnellende handen. Lijzig liep de vrouw achter hem en 

de handen aan. ‘Ik doe met jou wat jij met mij hebt gedaan,’ sprak ze met 

lijzige stem. Haar ogen lichtten op van pure haat. 

‘Wat? Ik snap je niet. We zijn toch maatjes?’ 

Ze keek omhoog en bewoog haar lippen zonder geluid te maken. Jason 

had de indruk dat ze via haar geest met iemand of iets sprak, net zoals ze 

die nacht op het bankje had gedaan. Amper een meter voor zijn van angst 

vertrokken gezicht kwamen de handen tot rust en bleven doodstil hangen. 

Voor de zekerheid deed Jason een extra grote stap achteruit. Hij staarde 

langs de handen naar de zwerfster. ‘Waar heb je het over?’ 
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‘Weet je nu nog niet wie ik ben? Je moet toch op zijn minst mijn stem 

herkennen? Jij gaf me al die mooie telefonische adviezen, smeerde mij die 

te dure opties aan, die meteen waardeloos werden zodra ik ze in mijn bezit 

had. Ik was een argeloze investeerder. Vele leningen heb ik moeten 

afsluiten en ook nog een tweede en een derde hypotheek. En nu ben ik 

failliet, zit ik diep in de schulden. Je hebt mij volledig kapot gemaakt. 

Alles is weg, maar ik wist dat ik je kon vinden. Dat ik ze allemaal kon 

vinden. Alle financiële bandieten die mij mijn leven hebben afgenomen.’ 

Ze hield een vodje omhoog. Het moest een lijstje met namen zijn. ‘Ik 

laat ze allemaal pakken, want daar zijn Helpers voor. Ik betaal met mijn 

leven, mijn laatste aardse bezit. Een flinke investering, maar het rendement 

is tot nu toe prima.’ 

Ze blikte kort naar de zwevende handen. Opnieuw bewogen haar lippen 

geruisloos, maar haar ogen spraken duidelijke taal: ‘Hij is helemaal voor 

jullie.’ 

Jason draaide zich abrupt om, duwde voorbijgangers opzij en rende als 

een bezetene. Hij keek over zijn schouder en zag hoe de handen op hem 

toesnelden. Hij ging nog harder rennen, maar nog geen seconde later 

voelde hij hoe iets zijn geest beroerde. Hij stond abrupt stil. Er gebeurde 

iets bij zijn hoofdhaar. Jason probeerde wat het ook was met zijn handen 

weg te slaan. Vingers gleden door zijn haar, over zijn hoofdhuid. Hij greep 

ernaar, maar kreeg er geen vat op. 

Moeiteloos zakten de vreemde handen zijn schedel in. Meteen werd hij 

ondergedompeld in ijsblokjes. Hij schreeuwde het uit van afgrijzen en 
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begon met zijn vuisten tegen zijn hoofd te bonken, maar het kwaad zat 

onbereikbaar binnenin hem. 

‘Haal ze eruit, haal ze eruit!’ krijste hij. Voorbijgangers deinsden 

geschrokken achteruit voor de man die gillend en schreeuwend met zijn 

vuisten tegen zijn hoofd stond te beuken. In de winkelstraat ontstond een 

lege cirkel, met Jason als middelpunt. 

Hij voelde een aanwezigheid in zijn hoofd die zijn geest beroerde. Een 

kwaadaardige entiteit die zijn hersenen tot moes drukte en zijn bewustzijn 

met ruwe streken weg boende. Ondertussen bleven de handen zijn 

hersenen kneden en masseren. Steeds steviger en sneller. De winkelstraat 

vervaagde en een stem in zijn hoofd scandeerde woorden vol dreiging en 

haat. Zijn levenskracht vloeide weg en werd gulzig door de entiteit 

opgezogen. 

Ondanks zijn uitdovende levenslicht kreeg Jason een laatste idee. Op 

een bepaalde manier was hij in het voordeel. Anders dan de anderen die hij 

had zien sterven, wist hij wat er gebeurde. Hij had de handen vaak genoeg 

in actie gezien en nog belangrijker, de zwerfster had op de valreep 

essentiële informatie prijsgegeven. Ze had er een deal mee gesloten. 

Alles en iedereen had zijn prijs. Dat wist Jason als geen ander. Hij was 

steengoed in zijn vak en in het overtuigen van mensen. Kon hij ook een 

deal sluiten met het ding in zijn hoofd, zoals ook de zwerfster er kennelijk 

een afspraak mee had gemaakt? 

Moeizaam richtte hij het laatste restje van zijn wegsijpelende aandacht 

op de duistere aanwezigheid in zijn hoofd. Een nieuwsgierige aanraking 
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van zijn geest gaf hem een sprankje hoop. Nu kwam het eropaan. Er waren 

slechts twee uitkomsten mogelijk. Hij ging het redden, of hij zou sterven... 
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Eeuwig samen 
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1 

‘Geef me één goede reden waarom ik het niet zou doen.’ 

‘Omdat je mij om toestemming hoort te vragen. Het wordt altijd 

gevraagd. In elk verhaal over duivels dat ik ken, wordt zoiets niet 

opgedrongen, maar wordt er een of andere deal gesloten. Voor wat hoort 

wat, je kent het wel. En dan nog wat. Ik ben niet dood. Dus je hebt geen 

zeggenschap over mij. Als ik het niet wil, gaat het niet door.’ 

‘Sta je het wel toe als ik er netjes om vraag?’ 

‘Nee. Ik wil het niet. Ga weg.’ 

‘Hhhmm. Klinkt redelijk.’ 

‘Dus je laat mij verder met rust?’ 
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’s Morgens bij het ontwaken haalde ik opgelucht adem. Ik had alleen maar 

een nare droom gehad. Al snel vergat ik de stem die ’s nachts in mijn 

hoofd geklonken had en het bizarre voorstel dat de duivel mij deed. Tot ik 

later die dag bij de supermarkt in de rij bij de kassa op mijn beurt stond te 

wachten en ineens een zeldzaam moment van helderheid ervoer. 

Even was het alsof ik uit de mysterieuze droom die dagelijks leven heet 

ontwaakte. Die euforie was helaas maar van korte duur. Enkele tellen later 

werd mijn bewustzijn van binnenuit tegen mijn schedeldak uitgesmeerd. 

Plotseling was ze daar. De geest van een andere vrouw, die zomaar haar 

plek in mijn hoofd opeiste en mijn eigen geest ruw in een hoek smeet. 

‘Goh, het is hier best ruim!’ kirde ze. 

‘Ik vind het anders knap benauwd!’ bracht ik moeizaam uit met mijn 

interne stem. Ik snakte naar adem in mijn plotseling ingeperkte 

geestesruimte. Slechts vaag drongen er nog wat beelden van de 

buitenwereld tot mij door. Zoals het kassameisje dat zich over de toonbank 

boog om de klant voor mij iets in het oor te fluisteren, waarop die mijn 

kant opkeek met een blik alsof ik een besmettelijke of zelfs dodelijke 

ziekte had. Ik wist vrij zeker dat ik de man gerust kon stellen. Het was vast 

dodelijk wat mij overkwam, maar niet besmettelijk. 

‘Tof van je dat ik een tijdje in je hoofd mag logeren,’ schetterde de 

tweede stem intussen in mijn hoofd. 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 159 van 181 

Jottum, wat zijn we blij. Ik probeerde de vrouw die mijn hoofd was 

binnengedrongen te negeren, want een troebel beeld van buiten drong tot 

mij door: zowel de caissière als de klant staarden mij aan. Ik probeerde 

hun gezichten scherp te krijgen door mij te concentreren, maar daardoor 

begon ik alleen maar te tollen op mijn benen. Snel greep ik de rand van de 

toonbank beet. 

‘Hij heeft gezopen,’ zei het meisje achter de toonbank 

De man naast mij propte gehaast zijn boodschappen in een grote tas. 

‘Welnee. Hij is krankjorum,’ zei de man, terwijl hij aanstalten maakte om 

er vandoor te gaan. 

‘Ach, hou toch je kop mens,’ zei de gast in mijn hoofd. 

De verkoopster slaakte een verraste kreet en keek mij beschuldigend 

aan, terwijl de man maakte dat hij de winkel uitkwam. Ik kleurde rood, liet 

mijn boodschappen achter op de kassaband en verliet in allerijl de winkel. 

Blijkbaar klonk de stem van de nieuwkomer niet alleen in mijn hoofd. Dus 

sprak ik haar op straat vermanend toe. Hoe ze het in godsnaam (nee, de 

duivel, zei ze met haar brutale mond) in haar hoofd haalde – correctie, hoe 

ze het in míjn hoofd haalde – om ongevraagd mijn lichaam te gebruiken. 

Mijn stem te misbruiken. ‘Maar ik woon hier nu toch ook!’ riep ze 

verbolgen. 

Het was tijd voor huisregels. Duidelijke afspraken om het leefbaar te 

houden. 

‘Maar Duifje zei dat het mocht.’ 

Een rilling trok langs mijn ruggengraat. ‘Wie is Duifje?’ 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 160 van 181 

‘Zo noem ik mijn duiveltje.’ 

‘Duifje. Dat is nou precies de naam die ik bij een wezen uit de hel in 

gedachten heb.’ Ik zweeg tot een voetganger die mij gebiologeerd 

aanstaarde buiten gehoorafstand was. ‘Luister. Ik wil niet dat je mijn 

lichaam gebruikt. Je bent hier te gast. Tijdelijk, laat ik dat nog eens 

benadrukken. Ik ben hier ook niet blij mee.’ 

Opnieuw overviel mij een moment van extreme helderheid. Mijn gast en 

ik werden alle kanten op geslingerd, draaiden rondjes langs de binnenkant 

van mijn schedel, als het binnenste van een ei in een centrifuge. 

‘Wow!’ klonk het opgewekt. Het was de stem van een onbekende. ‘Het 

is kleiner dan het in de folder leek, maar wel knus.’ 

‘Het begint hier anders toch wat aan de krappe kant te worden.’ 

‘Hoor wie het zegt,’ zei ik verbolgen tegen mijn eerste gast. 
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Vanaf dat moment waren we dus met zijn drieën. Drie geesten in één 

hoofd. Het was te belachelijk voor woorden. Had ik je eigenlijk al verteld 

waarom Duifje, sorry, de duivel mij die nacht een bezoek bracht? Ik schrok 

mij wezenloos toen ik midden in de nacht ineens een stem hoorde. Met het 

volume alsof een discotheek zijn deuren had geopend. We voerden een 

angstaanjagend gesprek. 

‘We zitten met een logistiek probleempje,’ zei de stem van de duivel in 

mijn hoofd. ‘De hel begint aardig vol te raken. Ons recente offensief op 

aarde begint zijn vruchten af te werpen. We hebben een nieuwe leider 

gekozen, eentje met frisse ideeën, want we waren een beetje vastgeroest. 

Je kent het wel: oude denkbeelden, te lang vasthouden aan tradities, dat 

soort dingen. Nu laait er een nieuw vuur op en ik moet zeggen, dankzij Hel 

2.0 gaat het stukken beter met ons. En bij succes moet je nu eenmaal 

uitbreiden.’ 

‘Succes?’ stamelde ik. 

‘Voor mij zit er misschien een bonusje in. Wat een teringzooi maken 

jullie er op aarde van, dat is wel een complimentje waard! Wij hebben een 

slechte reputatie, maar laat de mensheid ook maar schuiven! Daar kunnen 

wij duivels nog wat van leren. Gevolg van ons enorme succes is wel dat de 

hel de laatste tijd behoorlijk volstroomt. We hebben flink moeten 

inschikken. Een massale verbouwing staat in de planning en we hebben 

zelfs een deal met die schurken uit de hemel gesloten om een paar miljard 

hellezielen uit te wisselen tegen een handvol gevallen engelen die ze daar 
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kwijt willen. Kijk, dat geeft weer even wat verbrande lucht. Het was een 

idee van een collega uit mijn eigen vuurzee. Hij is nu een rijke duivel en 

zit de rest van zijn bestaan op vlammen. Afijn, nu gaan we dus uitbreiden.’ 

‘Uitbreiden?’ 

‘Dankzij ons succes beleeft de hemel magere tijden. Een leegstand daar, 

je wilt het niet zien. Ze trekken het niet meer en moeten inkrimpen. Wij 

pikken alles meteen in, maar het valt vies tegen om zo’n oud stuk hemel op 

te knappen en er nog iets behoorlijks van te maken – bij Ammagedon, wat 

vreten ze ermee uit! Daarom hebben we tijdelijk wat extra ruimte nodig. 

We dachten meteen aan jou.’ 

In gedachten doorliep ik mijn huis. Ik zag geen mogelijkheden. En al had 

ik die, dan nóg niet! 

Een angstaanjagend gegiechel klonk. ‘Ik bedoel het letterlijk: we denken 

aan JOU.’ 

‘Aan mij?’ stamelde ik. 

‘We kunnen makkelijk een paar extra zielen in je hoofd plaatsen. Het is 

maar tijdelijk en je bent niet de enige, want we praten hier over het 

herplaatsen van miljarden zielen. Vooralsnog denken we aan vijf extra 

zielen per hoofd, dan krijg je een aardige indruk van de logistieke 

uitdaging die ons wacht. We houden rekening met een maximum van 

vijftien zielen per hoofd, mocht het tegenzitten.’ 

‘Vijftien extra zielen in mijn hoofd!?’ 

‘Je begrijpt het, een gigantische operatie om al die zielen ordelijk naar 

de aarde te escorteren, ergens een beetje fatsoenlijk onder te brengen en 



 

 

Kees Krick - Verhalen om van wakker te liggen - pagina 163 van 181 

tijdens de beginfase te begeleiden. We bouwen op dit moment extra 

doorgangen tussen onze werelden. Die zijn nooit weg, we kunnen ze later 

altijd nog met fikse winst aan de hemel overdoen.’ 

Zielen uit de hel in mijn hoofd. Het leek een nachtmerrie. Helaas kreeg 

ik gelijk. Het wérd een nachtmerrie. 
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‘Ik mag van geluk spreken,’ zei de nieuwkomer. ‘Ik ben een van de eersten 

hier en tref ook nog een wonderschone dame aan.’ 

‘Hou je handen thuis, Casanova!’ riep ze op scherpe toon. 

De eerste ruzie in mijn hoofd was een feit. 

‘Laten we elkaar bij de naam noemen,’ stelde ik voor. 

‘Rebecca. Ik verleid oude rijke mannen, die kort daarop sterven en mij 

hun geld nalaten.’ 

‘Jacob. Verkrachter en moordenaar. Dat was ik althans.’ 

Ook ik stelde mijzelf voor. ‘Rutger. Boekhouder. Nog steeds.’ 

Ja, we waren een gezellig stel zo bij elkaar. 

Het drong plotseling tot mij door dat ik mij nog steeds op straat bevond. 

Ik bleek pal voor de ingang van een of andere winkel te staan en was bang 

dat ik onnodig veel aandacht trok. ‘Rebecca, leg jij Jacob de huisregels 

even uit, dan loop ik ondertussen naar huis.’ 

Vanuit een benauwd hoekje in mijn hoofd, waar mijn geest zich 

onvrijwillig had teruggetrokken, probeerde ik in contact te komen met mijn 

lichaam. Dat ging niet makkelijk. Het voelde onwerkelijk aan, alsof het 

niet langer mijn lichaam was. Het gevoel alsof een arm of been slaapt, 

maar dan veel intenser. Er bevond zich een stalen deur tussen mijn geest 

en mijn lichaam. 
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In de weerspiegeling van een winkelruit zag ik tot mijn grote schrik dat 

ik als een slecht afgestelde robot naar huis marcheerde. Wat zouden 

voorbijgangers wel niet van mij denken? Eindelijk in mijn portiek 

aangekomen botste ik bijna tegen de buurvrouw op, een mooie slanke 

studente met bruin haar, op wie ik stiekem een oogje heb. 

‘Hé Rutger,’ riep ze verrast. ‘Wat zie je bleek?’ 

‘Misselijk,’ mompelde ik, terwijl ik doorliep naar mijn voordeur. Ik 

waadde door stroop, mijn benen wilden niet. Het was als het wegrennen 

voor een monster in een nachtmerrie: wel willen maar niet kunnen.  Nog 

erger, mijn hand kwam ongewild in beweging en koerste regelrecht op het 

goedgevormde achterwerk van mijn buurvrouw af! 

‘Jacob!’ galmde de stem van Rebecca plotseling door mijn hoofd. ‘Blijf 

met je poten van haar kont af! Denk aan de huisregels!’ 

Abrupt verdween de dwingende kracht die mijn lichaam in zijn greep 

hield. Mijn arm viel slap langs mijn lichaam. Mijn benen gehoorzaamden 

weer en lanceerden mij richting voordeur. Ik keek over mijn schouder. 

Buurvrouw Sylemiene stond als aan de grond genageld, haar lichaam 

scherp afgetekend tegen het felle daglicht. Ze staarde mij met een vreemde 

blik in haar ogen aan. 
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Sylemiene keek mij met droevige ogen aan en toonde een en al medeleven. 

‘Mijn vriend Jan-Thomas studeert psychologie. Ik zal vragen of hij met je 

wil praten.’ 

Ik voelde daar weinig voor – en in mijn hoofd riepen twee andere 

stemmen om het hardst dat ik het vooral niet moest doen. We zaten 

inmiddels bij mijn buurvrouw thuis in de woonkamer, nadat ik blijkbaar 

voor mijn eigen deur in elkaar was gezakt. 

Ze boog zich voorover en pakte mijn hand vast en ik keek schaamteloos 

in haar blouse. ‘Wees niet bang, hij zit in zijn laatste jaar, dus hij is het al 

bijna. Alleen nog afstuderen, dat is alles.’ 

Alsof het zo was afgesproken, zwaaide op dat moment de deur van de 

kamer open en verscheen een knappe jongeman in de deuropening. 

Fronsend keek hij mij aan, keek toen omlaag, zag mijn hand die liefdevol 

tussen haar slanke handen zat ingeklemd. 

Ze veerde op. ‘Jan-Thomas! Je komt als geroepen. Buurman - hoe heet 

je eigenlijk - heeft hulp nodig. Ik dacht gelijk aan jou.’ 

‘Dat zie ik.’ 

Ik schudde zijn hand en noemde mijn naam. Hij knikte minzaam. 

‘Ik wil hem hebben!’ krijste Rebecca in mijn hoofd. ‘Hij is lekker. Wel 

een beetje groen naar mijn smaak. Jongemannen zijn taai en sterven 

minder makkelijk dan oude mannetjes, dat is wel een nadeel. En ik hoop 

dat hij geen studieschuld heeft, maar een goed gevulde spaarrekening.’ 
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Jacob zei grommend: ‘Ach, wat nou taai, ik heb al veel van dat soort 

jochies omgelegd.’ 

‘Jij blijft met je tengels van hem af,’ krijste ze. 

‘Ho ho, het zijn míjn tengels!’ riep ik fel. Iets te fel – en vooral te hard. 

Twee hoofden schoten mijn kant op. ‘Wat?’ vroegen Sylemiene en Jan-

Thomas in koor. 
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Ik lag op mijn buik op een deinend vlot. De zee was rustig en kalm. 

Golfjes kabbelden tegen het hout en de zon scheen op mijn rug. Ik voelde 

de warmte en voelde mij loom, slaperig. De golven tilden mij op en lieten 

mij weer zakken, rustig en vredig, ritmisch op en neer. Een golfje water 

spoelde over het hout, nat en heet. Op en neer deinde het vlot. Mijn handen 

lagen ontspannen naast mij op het hout. Ineens was daar een splinter, die 

diep in mijn vlees doordrong. 

Een ijselijke gil klonk. Ik opende mijn ogen en staarde in de verschrikte 

ogen van Sylemiene, die onder mij lag. Ik voelde een felle pijn in mijn 

hand en zag bloed. Ze had me in mijn hand gebeten en het op een gillen 

gezet zodra ik in een reflex mijn hand van haar mond wegtrok. Ik slaakte 

een kreet en sprong op. Godverdomme! Het naakte lijf van Sylemiene 

kwam van onder mij tevoorschijn. Er zat bloed op haar lippen. Mijn bloed. 

In paniek gilde ik: ‘Rebecca! Help me!’ 

Ik voelde een aanwezigheid in mij ontwaken. ‘Jezus! Jacob, dat hadden 

we niet afgesproken!’ 

‘Jacob? Afgesproken?’ Ik zei het zonder dat de werkelijke betekenis tot 

mij doordrong. 

Sylemiene keek mij in doodsangst aan en probeerde bij mij weg te 

kruipen. 

Plotseling drong het tot mij door. Terwijl ik thuis lekker lag te slapen, 

had Jacob de macht over mijn lichaam overgenomen. Midden in de nacht 
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had hij mij naakt mijn huis uit laten sluipen, had een slot geforceerd en 

was haar slaapkamer binnengedrongen. 

Hij - ik bedoel ik - had de buurvrouw verkracht! 

‘Je zou me mijn gang laten gaan, Rebecca,’ tierde Jacob in mijn hoofd. 

‘Nu moet ik haar wel vermoorden.’ 

Ik voelde hoe Jacob mijn handen naar voren dwong. Sylemiene piepte en 

maakte zich zo klein mogelijk. 

‘Doe haar alsjeblieft niets!’ riep ik met mijn interne stem tegen de 

aanwezigen in mijn hoofd, maar ze negeerden mij volkomen. 

‘Je had beloofd dat ik hem eerst mocht hebben, voor jij haar...’ zei 

Rebecca alsof haar een groot onrecht was aangedaan. Ze doelde natuurlijk 

op het vriendje van Sylemiene, die Jan-Thomas. 

‘Ik maak haar nu meteen af, daarna zoek je hem maar op,’ zei Jacob op 

verzoenende toon. 

‘We weten niet waar hij woont,’ zei Rebecca. 

En juist op dát moment had ik een heel rare ervaring. Ik werd duizelig en 

zag allerlei beelden uit mijn schooltijd, maar ook van enkele recente 

voorvallen. ‘Blijf godverdomme uit mijn geheugen!’ riep ik met het 

schuim op mijn lippen tegen Rebecca. ‘Je zit in mijn herinneringen te 

wroeten! Denk toch aan de huisregels, hoe kunnen we samenleven als 

iedereen maar wat doet!’ 

Te laat besefte ik mijn fout. Sylemiene schokschouderde en beefde als 

een rietje. Ik had alles hardop geroepen, in plaats van in mijn hoofd. 
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‘Niemand raakt haar aan!’ vervolgde ik met mijn lippen op elkaar geperst. 

Mentaal praten ging mij steeds moeizamer af. ‘We doen even helemaal 

niets.’ Ik dacht een paar tellen tevergeefs na. ‘Tot ik weet hoe we 

heelhuids uit deze situatie kunnen komen.’ 

Er werd een sleutel omgedraaid en de voordeur zwaaide open. 

Rebecca slaakte een opgewonden gilletje. ‘Daar is ‘ie! Ik voel het.’ 

Jacob dwong me om naar Sylemiene te kijken. Ik voelde zijn lust in mij 

branden. Buurvrouw las het in mijn ogen en kromp nog verder in elkaar. Ik 

rilde en wilde alles aan haar uitleggen, dat niet ik het was die dit deed, 

maar... 

Het was tijd om snel te handelen. Jan-Thomas kwam thuis en Sylemiene 

was nog te verdoofd om te reageren, maar feit was dat ze elk moment kon 

gaan gillen. Een ander feit was dat haar vriend elk moment de 

slaapkamerdeur kon openen en mij dan hier zou aantreffen. 

Als een legercommandant beval ik mijn mensen: ‘Rebecca, jij stopt een 

sok in Sylemiene’s mond en knevelt haar. Jacob, jij zorgt ervoor dat Jan-

Thomas de slaapkamerdeur niet open krijgt. Ikzelf verlaat het huis via het 

raam aan de achterkant, loop via de steeg naar de straatkant, lok Jan-

Thomas terug naar de voordeur en houd hem daar aan de praat.’ 

‘Ondertussen slepen wij Sylemiene via de achterdeur het huis uit en 

verbergen haar in jouw huis,’ zei Jacob spottend. 

‘Uitstekend!’ riep ik. 

‘Het kan niet,’ zei Rebecca dof. 
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Ik zag geen probleem. Het was een mooi plan. Het was míjn plan. 

‘Waarom niet?’ 

Het bleef stil in mijn hoofd. 

Stilte leidt vaak tot nieuwe inzichten. Pas toen de deurklink bewoog zag 

ik de zwakke plek in mijn plan. 
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De deur opende zich langzaam op een kier. Een streep licht streek langs de 

muur. Een hoofd verscheen om de hoek. ‘Syl?’ vroeg een stem zacht. 

Gesterkt door Jacob’s geest gaf ik een harde mep tegen zijn kaak. Jan-

Thomas knalde achteruit en trok de deur met zich mee. Ik rende achter 

hem aan en sprong bovenop hem. Jacob tilde mijn vuist op en liet hem met 

kracht omlaag suizen. Maar Rebecca remde de vuist juist weer af en legde 

mijn arm vervolgens liefdevol om zijn nek. Jacob besloot tot een fatale 

kopstoot over te gaan, dus ik bereidde mij voor op een knallende hoofdpijn 

en sloot alvast mijn ogen. Opnieuw kreeg Rebecca de overhand en liet 

mijn lippen zachtjes op die van Jan-Thomas neerdalen. Een schok ging 

door mijn lichaam toen ik zijn vochtige mond voelde en ondanks mijn 

gesloten ogen, deed mijn fantasie mij kokhalzen. 

‘Gatver,’ mompelde Jacob afkeurend. 

‘Betoverend,’ smachtte Rebecca. 

‘Mag hij nu dood?’ klaagde Jacob, ‘dan kunnen we terug naar 

Sylemiene.’ 

Dat laatste was niet nodig, want ze had ons al gevonden. Een luid 

krakend geluid klonk en een felle pijnscheut dreunde door mijn hoofd. Ik 

sloeg tegen de vloer en scherven aardewerk vlogen in het rond. Snel schoot 

ik weer overeind, dankzij de jagersinstincten van Jacob. Ik betastte mijn 

pijnlijke nek. Bevend stond ze voor mij, in een hand hield ze de telefoon 

waarmee ze ongetwijfeld het alarmnummer had gebeld. 
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Ineens vlogen mijn benen onder mijn lijf vandaan en viel ik languit naast 

Jan-Thomas op de grond. Hij had mij met een maaiende beweging van zijn 

benen ten val gebracht. De jongen wierp zich op mij en begon met zijn 

vuisten tegen mijn hoofd te beuken. Ik lag weerloos onder zijn lichaam en 

mijn gezicht veranderde in een moeras van bloed. 

‘Doe iets!’ riep ik vertwijfeld tegen Jacob. ‘Hij vermoordt mij, ik bedoel 

ons.’ 

Sylemiene begon tegen mijn benen te schoppen. 

‘Goed gedaan, gastheer,’ riep Rebecca met een van pijn doortrokken 

stem. ‘Praat liever tegen ons en niet tegen haar! Nu helpt zij hem, in plaats 

van wij jou!’ 

‘Normaal heb ik altijd een stevig slagersmes bij me,’ klaagde Jacob, 

‘maar hier is vast alleen een nagelvijl in huis.’ 

Opnieuw haalde Jan-Thomas uit en brak mijn neus. Jacob gilde het uit. 

Nou ja, in ieder geval was ik niet de enige die pijn leed. 

Er klonken sirenes en achter de ramen verscheen een blauw pulserend 

licht. Het schoppen tegen mijn benen hield abrupt op en in een waas zag ik 

Sylemiene snikkend de kamer uitwankelen richting voordeur. 

Voorovergebogen, met haar handen tegen haar buik geklemd. Jan-Thomas 

keek op, heel even, maar lang genoeg voor Jacob om in actie te komen. 

Ineens lag ik bovenop hem en mijn vuisten kwamen op Jan-Thomas neer. 

In een waas van haat en woede liet ik Jacob zijn gang gaan. Een slecht 

idee, maar een kleine afstraffing had Jan-Thomas wel verdiend vond ik. 

Alleen bleef Jacob maar doorgaan. In een snel ritme kwamen mijn vuisten 
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neer op het gezicht van de jongen. Iemand trok aan mijn haren, wilde mij 

van mijn slachtoffer af trekken. Het was vast de politie, het zou nu 

allemaal snel voorbij zijn. 

‘Vieze gluurder! Ik zag het wel, telkens als ik in de tuin lag!’ 

Ik was verbaasd opnieuw de stem van Sylemiene te horen. Ze was 

teruggekeerd om haar vriend te hulp te schieten, terwijl ze beter door had 

kunnen lopen om de voordeur te openen. Daar werd nu woedend op 

gebonsd, bevelende stemmen klonken in het portiek en ook het geluid van 

hout dat versplinterde. 

‘Ga!’ riep het lichaam onder mij tussen twee beuken door. ‘Laat ze toch 

binnen, mens.’ 

Opnieuw kwam Sylemiene in beweging. 

Jacob hervatte de aanval en dit keer omsloten mijn handen de keel van 

Jan-Thomas. De jongen piepte, staarde met uitpuilende ogen omhoog en 

stribbelde hevig tegen. Maar dat werd snel minder. Hij zag er gebutst uit 

en bloed stroomde van zijn gezicht op de grond. Ik vond dat het genoeg 

was en beval Jacob te stoppen. 

Maar hij reageerde niet. Ik voelde zijn kwaadaardige aanwezigheid, 

maar kon hem niet bereiken. Mijn handen verstevigden de wurgende greep 

zelfs. Ik had geen enkele controle meer over mijn lichaam. Ik wilde 

Rebecca te hulp roepen, maar zij had zich jammerend in een hoekje van 

mijn hoofd teruggetrokken. Ze mocht in haar leven dan heel wat 

echtgenoten hebben omgebracht, dat gebeurde blijkbaar niet op zo’n brute 

manier. 
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Ineens was er weer dat heldere moment. Rebecca, Jacob en ik vlogen 

allemaal een andere kant op en dit keer was het verpletterende gevoel 

heviger dan ooit. Bijna werd ik via mijn oogkassen mijn schedel uitgeperst 

om voor altijd in het niets op te lossen. Mijn spieren verslapten en ik viel 

als een zoutzak bovenop Jan-Thomas, die nog maar amper ademhaalde. 

Ik schrok van de onbekende stemmen die ik hoorde. ‘Hallo! Wij zijn 

Klaas en Karel, twee parkeerwachters uit Amsterdam.’ De stemmen 

galmden door mijn hoofd. ‘Wij... Oei!’ Ze vielen abrupt stil toen ze zagen 

in welke nieuwe hel ze terecht waren gekomen. 

Vanaf dat moment waren er vijf geesten in mijn hoofd. Ik telde mezelf al 

gewoon mee, ik had niet de indruk dat mijn lichaam nog exclusief aan mij 

toebehoorde. Versuft stond ik op, mijn hoofd barstte zowat uit elkaar. Aan 

de binnenkant door overbevolking, van buiten door hoe ik was toegetakeld. 

Mijn wereld bestond alleen nog uit pijn en wanhoop. 

Ik zag een beweging en een flikkering. Voor mij stond Sylemiene met 

een keukenmes in haar hand. Hoe was het mogelijk, opnieuw had ze haar 

redders niet binnengelaten en die had ze nog wel zelf gebeld! Ze stapte 

dreigend op mij af, terwijl het dreunen en kraken bij de voordeur in 

hevigheid toenam. 

Ineens was ik het zat. Ik zag geen uitweg meer. Opgezadeld met 

onuitgenodigde zielen die ik niet in de hand had en die mijn lichaam te pas 

en vooral te onpas misbruikten. En nu ook nog twee nieuwelingen erbij, 

die vast van alles op hun kerfstok hadden. Wie weet wat mij nog meer te 

wachten stond! Het moest afgelopen zijn. 
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Ik sommeerde de duivel om met mij te komen praten en mijn hoofd op 

orde te brengen. Alleen had ik geen idee hoe ik hem kon oproepen. Jacob 

begon inmiddels uit zijn verdoving te ontwaken, maar Rebecca gaf nog 

geen teken van leven. Karel en Klaas waren met stomheid geslagen en 

hadden zich apathisch onderin mijn hersenstam verschanst. Ik verzamelde 

al mijn kracht en moed, deed een paar snelle stappen, wierp mij in de 

armen van Sylemiene en drukte mij stevig tegen haar aan. Ze staarde mij 

verbaasd aan. Hoewel ontzet eigenlijk een betere omschrijving is. Het mes 

hield zij nog altijd stevig vast, zodat het diep in mijn lichaam doordrong. Ik 

verwelkomde de gruwelijke pijn. Het was eerder bevrijdend dan een 

kwelling. 

En opeens was hij daar. Duifje. 

‘Hallo allemaal, zijn jullie inmiddels aan elkaar gewend? En kunnen er 

nog een paar bloeddorstige zielen bij?’ Ik voelde hem verstarren. ‘Bij 

Ammagedon!’ bracht hij met schorre stem uit. Nog voordat ik kon 

reageren, was de duivel weer verdwenen. 

Nou ja, wat maakte het nog uit. Ik omarmde Sylemiene, drukte haar nog 

wat stevig tegen mij aan en liet mij achterovervallen. Ze viel bovenop mij 

en heel even drukte haar volle gewicht op mijn lichaam. Het mes deed zijn 

werk binnenin mij. ‘Sorry,’ mompelde ik. Opgelucht liet ik haar los. Ze 

rolde van mij af, kroop weg en staarde naar het heft dat schuin uit mijn 

buik stak. 

Een voor een voelde ik de zielen uit mijn hoofd wegglippen. Ze 

verdwenen als water door een afvoerputje. Eindelijk was ik weer alleen in 
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mijn hoofd. Zelf verliet ik als laatste mijn lichaam, juist op het moment dat 

agenten de kamer binnenstormden. 
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Ik heb geen idee hoelang ik in het Grote Zwarte Niets heb vertoefd, maar 

plotseling lijkt iemand aan onzichtbare knoppen te draaien. Ik begin 

geluiden te horen, ruik vreemde luchtjes, voel huid tintelen. Dan druppelen 

de eerste visuele beelden binnen. 

Heb ik de gruwelen dan toch overleefd? Ben ik op een of andere manier 

gered? Nee, ik weet zeker dat ik dood ben. Dankzij Sylemiene’s mes ben 

ik aan een verschrikkelijke geestelijke marteling ontsnapt, kon ik vluchten 

uit mijn eigen overvolle hoofd. 

Ook voel nog een andere aanwezigheid. Ik neem er zelfs meerdere waar. 

Om mij heen bevinden zich zo’n twintig zielen, schat ik. Het is een bonte 

verzameling moordenaars en verkrachters. Bevind ik mij dan toch in de 

hel? Het is nogal verwarrend voor mij, want ik voel ook nog een ander 

soort aanwezigheid. Het lijkt op de ziel van een levend mens. 

Langzaam dringt tot mij door waar ik mij bevind. Al die moordenaars, 

verkrachters en ikzelf, we zitten samen in één overvol hoofd opgesloten. 

Vol afgrijzen peil ik de aanwezigen. Onder hen is Rebecca en verderop 

ontwaar ik Jacob die mij met spottende gedachten bekogelt. Pas dan besef 

ik dat ik mijn eigen lichaam nog kon ontvluchten, maar dat ik vanaf nu 

voor eeuwig gevangen zit. 
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Flaptekst 

Verhalen om van wakker te liggen is een verhalenbundel met zes 

spannende suspenseverhalen. 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. 

 

Het zal je maar gebeuren. Je wordt ’s nachts wakker en ontdekt dat er een 

indringer over je bed gebogen staat. In Maatopnemer beschikt hij over 

bijzondere gaven en gebruikt hij een mysterieus apparaat om... ja, wat doet 

hij eigenlijk in jouw slaapkamer? Misschien moet je hem maar gewoon 

zijn gang laten gaan. Want zodra jij je ermee bemoeit, loopt het kosmische 

radarwerk al snel in de soep. Maatopnemer verscheen eerder in de 

verhalenbundel TimeOut van uitgeverij Kramat. 

Charlie heeft maar één taak en in Geboren om te sterven voert hij die naar 

eer en geweten uit. Tot hij door collega’s aan het twijfelen wordt gebracht 

en hij bewijzen vindt dat de wereld anders in elkaar zit dan zijn 

werkgevers hem willen laten geloven. Moet hij doorgaan met waarvoor hij 

is opgeleid om de ultieme beloning te verdienen, of kan hij beter 

ontsnappen nu het nog kan? Geboren om te sterven verscheen eerder in het 

blad SF Terra. 

In Haarspeldbocht wordt een jonge vrouw op een gemene manier in de val 

gelokt. Tot ze de kans krijgt om op een wel heel bijzondere manier wraak 

te nemen op iedereen die het op haar gemunt heeft. Haarspeldbocht 
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verscheen eerder in de verhalenbundel Terraanse vertellingen van SF 

Terra. 

Tankstation vertelt het verhaal van een jong stel dat tijdens noodweer in 

levensbedreigende situaties terechtkomt op een verlaten bergpas. Alles 

lijkt hopeloos verloren, tot plotseling een gebouwtje opdoemt. Zijn ze daar 

veilig, of worden hun problemen alleen maar groter? 

Het lijkt een gewone werkdag, maar al snel is Jason in Helpende handen 

getuige van een bizarre moord. Het duurt niet lang of er vinden meer 

mysterieuze sterfgevallen plaats en tot overmaat van ramp wordt hij 

plotseling als de dader gezien. Vluchtend voor de politie probeert hij te 

begrijpen wat er aan de hand is. Dan blijkt dat de moordenaar over 

onmenselijke gaven beschikt. 

Het begint met een duivelse aankondiging in wat eerst nog een nare droom 

lijkt te zijn, maar al snel komen in Eeuwig samen de eerste onuitgenodigde 

gasten op bezoek. Het leven verandert direct in een levensbedreigende 

nachtmerrie waaruit ontsnappen niet mogelijk is. Hoewel? Er lijkt toch een 

uitweg te zijn. Eeuwig samen verscheen eerder in het blad SF Terra. 
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