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Geachte mevrouw Haider,
Lieve Jessica,

Mijn einde nadert, de rotte geur van de dood trekt langzaam maar zeker
in mijn lichaam en het kost me steeds meer moeite ’s morgens op te staan
om opnieuw een dag te overleven. Ik heb lang, erg lang getwijfeld of ik
je moest schrijven en ik weet niet of deze brief je zal bereiken. Dat zal
het lot bepalen.

Wie weet ben je opgegroeid tot een zelfverzekerde vrouw. Misschien
moet je in dat geval deze brief nu verbranden. Doe dat, doe het nu, als
je een goed leven hebt, gevuld met liefde en licht, als je niet wilt omkijken
naar een vroeg verleden waarin alleen maar duisternis is.

Lees je verder?
Verwijt me dan niet dat ik je niet heb gewaarschuwd.

Ik had een gloeiend hete pook in zijn felblauwe ogen moeten steken. Hij
had grote handen, met lange, soepele vingers die gemaakt leken te zijn
voor virtuoos pianospel. Ik had ze eraf moeten hakken.

Vaak genoeg heb ik zulke gedachten gehad, toen ik hout voor de haard
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kloofde in de snijdende kou. Maar ik heb het niet gedurfd hem zijn ver-
diende loon te geven. Dat verwijt ik mezelf nog het meest. Ik was bang
voor een toekomst zonder hem, met kindermonden om te voeden. Het was
een andere tijd. Zijn eigen jeugd was hard, net als die van je vader; na
1945 was voor heel veel mensen de oorlog nog lang niet afgelopen. In ons
gezin kwam er nooit een einde aan.

Afgezien van die duivelse drift was hij een goede vader voor zijn kin-
deren. Streng, maar rechtvaardig.

Eén keer heb ik het gezien, vanachter een net afgeleverde lading aard-
appelen. Hoe hij zijn brute kracht inzette om zijn gestoorde, fascistische
ideeën in jouw kinderlijf te rammen... het speeksel in zijn mondhoeken,
jouw in- en inzwarte ogen, waarin geen traan opwelde, die hem alleen
maar onafgebroken boosaardig aankeken, waarna hij nog harder sloeg…
Hij liet je zijn pijptabak kauwen tot je moest overgeven, maar je bleef
weigeren zijn laarzen te kussen. Later zei hij tegen mij dat hij het jam-
mer vond dat je zijn kind niet was, omdat je ‘het’ in je had. Wat dat dan
ook mag zijn.

Het heeft onze familie uit elkaar gescheurd.
Negeer alsjeblieft de doorhalingen.
Mijn excuses, meer krijg ik niet op papier.
Nu ik de zoveelste poging doe alles op te schrijven, vind ik dat ik het

er alweer slecht vanaf breng. Ik had me van alles voorgenomen, wilde
open kaart spelen, maar misschien is het wel beter dat mijn herinnerin-
gen met mij mee het graf in gaan.

Jessica, mijn ex-man leeft nog, voor zover ik nu weet. Ik weet niet
waar, en ik wil er Andreas niet naar vragen. Ik denk dat hij zijn vader
nog wel eens opzoekt, maar we praten nooit over hem. Wilhelm heeft ech-
ter vast en zeker zijn geliefde Oostenrijk niet verlaten, het land waar-
voor hij zich zou opofferen. Je kunt hem vast wel vinden, als je dat zou
willen.

Ik vind dat je er recht op hebt te weten wat er in je leven is gebeurd,
hoe lang dat geleden is, mag geen rol spelen. Zou ik het zelf willen we-
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ten, heb ik me duizendmaal afgevraagd. Ik weet het niet. Ik ben oud, ik
ben op, ik verlang naar rust. En ik mag niet beschikken over jouw leven.
De keuze verder te graven is aan jou, je kunt wat ooit was natuurlijk
ook laten rusten. Hopelijk heb je mijn woorden goed kunnen lezen, on-
danks de vlekken op het papier, veroorzaakt door de laatste tranen die er
nog uit moesten.

Het spijt me.
Het spijt me meer dan ik je hier duidelijk heb kunnen maken.
Ik ga het licht uitdoen.

Het ga je goed.
Met het grootste respect,
Franziska von Liszt (voorheen Haider-Von Liszt)
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Bijna zeven weken. Zo lang is het geleden dat ik coke heb ge-
bruikt. Terwijl ik het stof van een vergeelde map blaas, denk
ik aan de nacht waarin ik een deel van mijn vaders collectie op-
gezette dieren heb vernield. De volgende ochtend kon ik me
niets herinneren van mijn vernietigingsdrang. Die middag nam
ik een lijntje coke en ik dronk een exclusieve zesendertig jaar
oude Dalwhinnie zonder ook maar iets te proeven van de kost-
bare whisky. Dat vond ik geen ramp, het was me wel vaker over-
komen en ik was verdomme moederziel alleen op tweede kerst-
dag. Maar vervolgens ging ik zwaar knock-out. Ik was compleet
van de wereld terwijl ik in bad lag, dromend over Alec, in doods-
angst, zijn lichaam gevangen in ijs. Niets deed ik, ik liet mijn
eerste grote liefde aan zijn lot over toen zijn uitpuilende ogen
me smekend aankeken. Hij blies een koude wolk adem uit en ik
gooide de vrieskist dicht.

‘Jessy,’ echode zijn smekende stem in mijn hoofd. ‘Jessy…’
Toen ik wakker werd, waren mijn vingers blauw. En het water
was rozig. Dat verbaasde me, maar toen ik een gloeiend hete
douche nam om het klappertanden te laten stoppen, zag ik hoe
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dat moest zijn gekomen. Ik had gesneden in de huid op mijn
heup, waar de schorpioentatoeage zit. Op de vloer vond ik een
zakmes waar bloed aan kleefde.

Met iets minder geluk was ik in mijn eigen bad verzopen of
doodgebloed. Nog niet zo lang geleden had ik dat als een zachte
en welkome dood beschouwd, maar nu wint de haat het van de
overtuiging dat niets er nog toe doet. Hoop doet leven? Mogelijk.
Wraaklust doet leven? Absoluut.

Ik mis Alec. Ik mis zijn geur, zijn warmte, en het doet me zelfs
fysiek pijn te weten dat ik hem nooit meer in me zal voelen.

‘Volgens mij heb ik iets gevonden,’ zegt Suzanne. Ze tikt tegen
mijn arm. ‘Jessy?’

‘Wat zeg je? Iets gevonden? Wat dan?’
Mijn zus schuift me een boekje toe, maar laat het niet los.

‘Kunnen we hier niet beter een tijdje mee wachten?’
Ik trek het uit haar handen. ‘Jij bent toch degene die zo graag

de familiebanden wilde aanhalen?’
Een oude lamp met een vaalgrijze stoffen kap en sierlijke

kwastjes verlicht een bescheiden deel van de immense zolder bo-
ven de hoeve. Vroeger mijn ouderlijk huis, nu mijn eigen thuis,
mijn veilige vesting waar ik vrijwel nooit iemand toelaat. Ook
mijn zus houd ik het liefst ver uit de buurt. De werkplaats is
uiteraard afgesloten, maar gelukkig peinst ze er sowieso niet
over daar naar binnen te gaan, ze vindt pa’s geprepareerde dieren
doodeng. Ik weet zeker dat ze een hartverzakking zou krijgen
als ze ziet wat daarbinnen nog meer is opgezet. Merkwaardig ge-
noeg heb ik tijdens mijn destructieve bui mijn eigen creaties
met geen vinger aangeraakt.

Ze tikt met haar vinger op het beduimelde papier. ‘Hier, ma
heeft het zelf opgeschreven. Een specialist heeft vandaag gezegd dat
het een postnatale depressie is, schrijft ze. Een specialist. Het staat
er zwart-op-wit. Precies wat pa me op zijn sterfbed heeft verteld.’
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‘Mooi, dan ben je nu gerustgesteld.’ Misschien wilde ma zich-
zelf wel overtuigen met die geschreven woorden, wie zal het zeg-
gen. Zonder veel animo blader ik door het dagboek, met oude
kiekjes tussen de bladzijden van een sneeuwvakantie, achterop
staat Kuusamo – huwelijksreis.

Ik geef haar de foto. ‘Zouden jullie na de kerst niet op winter-
sport gaan?’

Ze knikt. Wuift met haar hand. ‘Bij nader inzien geannuleerd,’
zegt ze. ‘Te weinig sneeuw.’

In een verhuisdoos hebben we ma’s leven in beeld en tekst ge-
vonden. Dagboeken, schoolrapporten, schriften met gedichtjes.
Oude koeien. Van mij hadden ze niet uit de sloot getrokken hoe-
ven te worden, maar Suus wil het bewijs leveren dat moeders
gekte niet aangeboren is. Dat doet ze voor mij, beweert ze, maar
ik weet zeker dat ze het vooral voor zichzelf doet: ze heeft dat
trekje rond haar mond dat ik vaker bij haar zie als ze nerveus is.
Vroeger bijvoorbeeld, als ma weer eens thuiskwam na een pe -
riode achter gesloten deuren.

‘Ik weet nog dat dit groter was dan ikzelf,’ zegt mijn zus, en
ze strijkt met haar hand over het dak van een poppenhuis. ‘Ma
vertelde me ooit dat ze de kleertjes voor de poppen zelf heeft ge-
maakt toen ze zwanger was van jou.’

‘Dat pietepeuterige spul? Geen wonder dat ze daarna de weg
kwijtraakte.’

Ze kan er niet om lachen.
‘Wat stom dat ik er nooit aan heb gedacht om dit mee naar

huis te nemen,’ zegt ze. ‘Het brengt zoveel herinneringen terug.’
Ik had deze avond kunnen vullen met heftige seks met Mikael.

Desnoods met het repareren van een van pa’s beesten. Het is haar
eigen schuld. Zij is degene die Andreas voor de kerstdagen heeft
uitgenodigd; onze neef die het noodzakelijk achtte me de brief
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van zijn overleden moeder persoonlijk te overhandigen. Franziska
von Liszt. Een te chique naam voor een vrouw zonder ruggen-
graat. Ma’s oude spullen boeien me niet, maar ik had gehoopt
hier iets te vinden over mijn vaders familie. Over oom Wilhelm.

‘Soms kwam ma hier boven, dan dronken we zogenaamd thee
uit dat poppenhuisservies,’ zegt Suzanne. Ze pakt een van de fi-
guurtjes. ‘Dat waren fijne momenten.’

‘Natuurlijk.’
‘Je hoeft niet zo cynisch te doen, jij was liever buiten of bij pa

in de werkplaats.’ Ze frunnikt wat aan het popje en dan vraagt
ze: ‘Heb je nog aan die brief gedacht? Aan Andreas, wat hij heeft
gezegd? Ik bedoel, we hebben het er met Kerstmis over gehad,
en ik heb je gebeld, maar…’

‘Ik ben veel weggeweest,’ zeg ik, en dat is niet eens gelogen.
Wel dat ik zeg dat ik de brief in de prullenbak heb gegooid. In
werkelijkheid lees ik hem elke dag, woord voor woord, zin voor
zin, van voren naar achteren en terug.

Ik had een gloeiend hete pook in zijn ogen moeten steken.
‘Het is lang geleden, Suus, ik herinner me er niets van en wat

heeft het voor zin die shit op te rakelen? Ik laat het verleden rus-
ten, en dat moet jij ook doen.’ Ik slik iets weg.

Ze kijkt me zichtbaar opgelucht aan. ‘Ben je… eh, alweer aan
het werk?’

‘Hoezo? Ik dacht dat je het goed van me vond dat ik een tijdje
vrijaf had genomen.’

‘Ziekteverlof,’ verbetert ze me. ‘Dat is wat anders dan vrij ne-
men.’

‘Whatever,’ zeg ik. ‘Slakken. Zout.’
‘Het is ook niet niks, een collega voor je ogen te zien ster-

ven,’ haast ze zich te zeggen. ‘En dan ook nog zijn moordenaar
neer te schieten.’ Aarzelend legt ze een hand op mijn arm. ‘Ik
weet het niet,’ verzucht ze, ‘ik maak me zorgen, je ziet er goed

16

IJskoud 1-304_Opmaak 1  22-09-14  14:39  Pagina 16



uit, daar niet van, maar je lijkt me zo… rustig, tenminste dat
dacht ik eerst, maar nu denk ik, misschien is het een soort van
gelatenheid.’

‘En sinds wanneer ben jij gepromoveerd tot psycholoog?’ Ik
boor mijn ogen in de hare. ‘Misschien lijk ik wel zo rustig, zus,
omdat jij zo opgefokt bent. Biecht eens op, wat zit er niet lek-
ker?’

‘Verander maar weer van onderwerp.’ Ze trekt haar hand te-
rug. ‘Hè, Jessy, doe nou niet zo, ik was net zo blij, met kerst, dat
wij samen… ik bedoel, ons gesprek in de sauna…’

‘Dankzij Andreas en zijn gezellige brief.’
Hij liet je zijn pijptabak kauwen tot je moest overgeven...
Suus’ uitademing klinkt vermoeid en ze schudt haar hoofd als-

of ze zich van iets irritants wil ontdoen. Stof, misschien. Of mijn
cynisme. Ik verwacht een nieuw pleidooi over het belang van fa-
milie, maar dat blijft uit.

‘Je hebt toch geen contact meer met die neef?’ vraag ik voor
de zekerheid.

Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, dat had ik je toch beloofd. Zelfs
als het jou niet zou uitmaken, zou ik het niet willen. In zijn laat-
ste brief schreef hij dat hij zijn vader nooit meer wil zien en dat
hij is verhuisd.’ Ze speurt de zolder af. ‘Zeg, zou hier verder nog
iets interessants liggen? Wie weet vinden we een kist met goud.’

Dat zou me niet eens verbazen. Pa’s voorouders hebben hem
een vermogen nagelaten, dat hij vervolgens doorschoof naar ons.
Jaren geleden al, lang voor hij alzheimer kreeg, wilde hij de ver-
antwoordelijkheid niet meer voor al dat geld. Maar er ligt hier
niets, helemaal niets van betekenis voor onze geschiedenis.

Mijn zus bekijkt een roze meisjesjurk, vast ooit van haarzelf,
en terwijl ze hem terugstopt in een la en die dichtschuift, zegt
ze: ‘Jessy, dat meisje... Sem?’

‘Wat is er met Sem?’
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‘Niets. Ze maakt het goed, hoor, maar ik vroeg me af, is dat
kind daar wel op haar plek?’

‘Je hebt het toch met niemand over haar gehad?’
‘Natuurlijk niet.’
Het liefst had ik Sem uit Suus’ leven gehouden, maar op kerst-

avond had ik geen beter idee dan haar mee te nemen naar mijn
zus. Tot ik dacht aan mijn ex in Edinburgh, Marc, die regelmatig
aangaf dat ik bij hem kon aankloppen als ik hulp nodig had.
Waarvoor dan ook.

‘Is ze dat?’ vraagt Suzanne.
‘Wat?’
‘Op haar plek.’
‘Nee, natuurlijk is ze daar niet op haar plek. Maar ik heb even

geen betere oplossing, oké?’
‘Volgens mij wordt het tijd dat je zelf contact zoekt met haar.

Ze vroeg naar je toen ik haar aan de telefoon had.’
‘Dat ga ik doen.’
‘Je kunt niet voor een kind zorgen per telefoon, je bent verant-

woordelijk voor haar.’
‘Suus, alsjeblieft.’
Nadat Marc het meisje had opgehaald en met haar naar Edin-

burgh terug was gevlogen, heb ik mijn zus gevraagd af en toe te
informeren hoe het met Sem gaat. Ik ben niet opgewassen tegen
een confrontatie met het meisje, dat getuige was van een moord
die ik pleegde op een non, de vrouw bij wie ze is opgegroeid. Ze
is Alecs dochter, ze is een prachtig, slim meisje, dat een leven vol
liefde verdient en in dat leven pas ik niet; ik heb verdomme ook
nog eens eigenhandig haar vader vermoord.

Terwijl Suzanne het poppenhuis leeghaalt, moppert ze over de
weken dat ze me niet heeft gezien. Ik hoop dat ze opschiet, ik
snak naar een glas Schotse single malt en naar Mikael. Ik ga hem
bellen.
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‘Het wordt hoog tijd dat je weer eens bij ons komt eten, Jessy,’
zegt mijn zus. ‘De kinderen missen je, vooral Julia.’

En dan hoor ik het.
Een krakende traptrede.
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Mijn zus pakt spullen uit het poppenhuis in een doos. Intussen
vertelt ze iets over een spreekbeurt van Julia over de politie.
Praat rustig door, moedig ik haar in gedachten aan, terwijl ik
me in een donkere hoek verschans en de Glock vanachter mijn
broekriem tevoorschijn haal.

Er doemt een kale schedel op tussen de spijlen van de houten
balustrade. Een bleek voorhoofd, heen en weer flitsende ogen die
zich verankeren op mijn zus. Wie is dat en wat moet hij god-
verdomme in mijn huis? Hij komt me niet bekend voor, of wel?
Nee. Ik weet zeker dat ik deze man nog nooit heb gezien. Zijn
rechterhand verschijnt in mijn zichtveld met daarin een pistool,
gericht op Suzanne.

Is dit een zoveelste test van Saligia? Heeft het elitekorps nog
steeds bedenkingen over mijn staat van paraatheid, ondanks die
slopende commandotraining in de Ardennen? Die dagen waren
zwaar, maar precies wat ik nodig had na mijn ontslag uit de kli-
niek. Mijn luie zweet in het zwarte zand waarin ik rolde, tijgerde
en van uitputting kotste. De schietoefeningen, de geur van olie
en kruit. Leven en overleven als een wild dier, om daarna als een
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sterker, strijdlustig mens weer tevoorschijn te komen. Misschien
is dit helemaal geen test; ik heb een getuige laten leven en een
van de regels van mijn geheim elitekorps is dat getuigen worden
geëlimineerd. Zonder uitzondering. Misschien is dit een repre-
saille voor Sem.

Behoedzaam strek ik mijn rechterarm uit op ooghoogte, laat
hem rusten op de palm van mijn linkerhand die steunt op een
dwarsbalk, en richt mijn Glock op de indringer. Een strategi-
scher plek had ik niet kunnen wensen: een beschutte hoek met
zicht op het trapgat.

Saligia? Niet logisch. Ik heb sinds mijn succesvolle laatste
missie toegang tot alle dossiers, het recht om nieuwe projecten
in te brengen en zelfs het privilege eigenhandig in te grijpen als
de situatie daar om vraagt.

Ik schat de afstand twaalf meter. Ik zegen mijn Glock en her-
inner me een reprimande van Mikael, een tijd geleden, toen ik
die niet bij me droeg. ‘Je moet altijd een wapen op grijpafstand
hebben. Altijd. Zelfs als je ligt te neuken.’

Aarzelt de man? Omdat hij weet dat de nietsvermoedende
vrouw die hij in het vizier heeft niet zijn doelwit is? Ik laat en-
kele seconden wegtikken, terwijl ik de mogelijke scenario’s voor
me zie. Dat de man hier mijn zus vermoordt. Collega’s over de
vloer. Ook in de werkplaats. Zelf schieten, afrekenen met deze
indringer. Dat zal me in het gunstigste geval alleen gedonder
met Suus opleveren. Wat heeft me in godsnaam bezield om haar
hier binnen te laten?

Langer wachten is onverantwoord. Hij heeft misschien de con-
clusie getrokken dat ik me heb verstopt en ik acht de kans reëel
dat hij mijn zus een kogel in haar rug zal jagen om mij tot actie
te dwingen. Ik concentreer me op mijn doel, haal drie keer be-
wust en ontspannen adem en dan haal ik kalm de trekker over.

De knal is oorverdovend. Mijn zus lijkt ter plekke te bevrie-
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zen, maar ik haal opgelucht adem. Ik strijk even met mijn vin-
gers over de loop van het wapen voor ik me naar het trapgat
haast. Met het wapen opnieuw voor me uit gericht buig ik voor-
zichtig over de balustrade. Hij ligt onder aan de trap, in een on-
natuurlijke houding, de armen hulpeloos naast zich. Roerloos.

Suzanne staat als versteend, de ogen groot, de handen voor haar
mond geslagen. Als ze die weghaalt, zal ze heel hard gaan gillen,
vrees ik. Ik moet haar geruststellen, helpen, maar ik moet eerst
zeker weten dat de indringer onschadelijk is gemaakt. Met mijn
wapen op scherp daal ik de trap af en schop het pistool bij hem
weg. Tussen zijn wenkbrauwen loopt een straaltje bloed via zijn
oogkas en zijn slaap op de grond. Ik leg twee vingers in zijn hals
en voel geen hartslag. Zijn ogen staren naar een onbekende verte,
het leven is eruit. Ik loop de trap weer op en trek mijn zus weg
bij de balustrade. Straks dondert ze naar beneden, die klootzak
achterna.

‘Gaat het?’ vraag ik.
‘Allemachtig, o, hemel...’ Ze beeft over haar hele lichaam, en

ze lijkt me niet te zien. ‘Dit is… er… er ligt daar een mán, hij
beweegt niet meer, hij is gewond, bewusteloos, hij heeft hulp
nodig, we moeten iets dóén!’

‘Die man stond op het punt je neer te schieten, Suus. En nu is
hij dood.’

Ze lijkt me niet te horen, loopt nerveus richting trapgat en
dan weer in mijn richting. ‘Bel de politie, ambulance, snel, ze
moeten iets doen, Jessy, daar ligt een mán!’

‘Hij is dóód, Suus.’
‘Wat zeg je nou? Dóód?’ Ze hapt naar adem, wil nog iets zeg-

gen, maar ze verslikt zich, begint te hoesten.
En dan geef ik haar een harde klap in haar gezicht. Ik pak haar

bij de schouders, dirigeer haar richting een kinderstoeltje en laat
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haar zitten. Dan kniel ik naast haar neer, terwijl ze me verdwaasd
aankijkt.

‘Diep ademhalen, Suus, kijk me aan, denk aan je yoga-oefenin-
gen of aan je zwangerschapstraining, weet ik veel.’ Ze hapt naar
adem en ik grijp haar steviger vast. ‘In en uit. Langzaam.’

Het lukt. Ze krijgt zichzelf onder controle, al kijkt ze me nog
steeds aan alsof ik haar net heb verteld dat ze ongeneeslijk ziek is.

‘Jij, jij…’ Ze haalt diep, puffend adem. ‘Hoe kun jij niet… ik
bedoel, je vertrekt geen spier.’

‘Ik ben rechercheur, Suus, hier ben ik voor opgeleid. En nu
vooral opgelucht dat die man dood is en dat jij leeft. Als ik die
traptrede niet had horen kraken…’

Ze knikt. Haar ademhaling wordt rustiger. ‘Ken jij die, die…?’
Ik neem haar handen in de mijne. ‘Niet persoonlijk, nee, maar

we hebben al langer te maken met een criminele organisatie die
het op de politie heeft voorzien. En op hun familieleden. Zo wil-
len ze ons murw krijgen. Voormalige Oostblokkers, het drugs-
circuit. Meer kan ik niet zeggen. Wil je hier alsjeblieft met nie-
mand over praten behalve met mij? Je moet me bellen als je
denkt dat je in de gaten wordt gehouden. Hoor je me?’ Ze knikt
afwezig en ik benadruk nogmaals dat ze hier met niemand over
mag praten. ‘Geloof me, Suus, deze lui deinzen nergens voor te-
rug. Het spijt me, ik had je dit graag willen besparen.’

Ze trekt haar handen terug, sputtert tegen en ik probeer haar
te overtuigen dat het beter voor haar is als ze van niets weet.

‘Ik… maar ik ben getuige, toch?’
‘Wat heb je dan gezien?’ Ze opent haar mond om iets te zeg-

gen, maar dan zwijgt ze alsnog en haalt haar schouders op.
‘Ik moet beveiliging voor je gaan regelen.’
‘Is dat nodig?’
‘Wel als je in rapporten vermeld gaat worden en op het bureau

wordt gezien.’
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‘Tja… misschien moet dat dan maar.’
Verdomme, Suus, eigenwijze trut. Na een diepe zucht zeg ik:

‘Je weet niet wat je je op de hals haalt. Je wilt toch niet dat ook
Eva, Jordy en Julia gevaar gaan lopen? Want dat is wat er zal ge-
beuren. Daar moet ik ook dingen voor gaan regelen. Misschien
moet je zelfs met Rob en de kinderen voorlopig onderduiken.’

‘Heeft dit soms met Sem te maken?’ vraagt ze. ‘Of… nee,
toch? Heeft het met Nicks moordenaar te maken?’

‘Daar kan ik niet op antwoorden, sorry.’
‘Dus ik moet doen alsof er niets is gebeurd.’
‘Dat is inderdaad het beste.’
Suzanne strijkt met haar handen over haar armen. Toen ik over

de kinderen begon, heeft dat haar kippenvel bezorgd. En dan
knikt ze. ‘Oké,’ zegt ze, al klinkt het aarzelend.

‘Ik moet mensen gaan bellen,’ zeg ik, ‘collega’s moeten hier
komen, mannen in witte pakken, het wordt hier een gekken-
huis. Kom, ik breng je naar huis. Thuis ziet alles er vast anders
uit. Trek een fles wijn open, ga even lekker uit je dak met Rob.’

Ze barst ineens in huilen uit, vermoedelijk is hier meer aan de
hand. Hoewel zij vanzelfsprekend veel harder schrikt van een dode
dan ik, komt dit verdriet net even te laat.

Na een tijdje kalmeert ze. Neus verstopt. Snuiten, een keer
diep ademhalen.

‘Je had van een jaar opgespaard, zeker,’ zeg ik, in een poging
tot bagatelliseren. Ze fronst haar wenkbrauwen. ‘Nou ja,’ haast
ik me te zeggen, om het verwijt voor te zijn dat ik mijn emoties
niet uit, ‘een maand dan toch zeker.’

Een voorzichtige glimlach. Ze omhelst me, waarbij ze op mijn
tenen gaat staan.

Ik breng haar in haar eigen auto weg en probeer haar gerust te
stellen. Tegen de tijd dat ik Maasbracht in rijd, lijkt ze gelukkig
gekalmeerd, al is nog te zien dat ze heeft gehuild.
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Voor haar huis staat de taxi geparkeerd die ik heb geregeld om
me terug te brengen naar Thorn.

‘Zeg maar tegen Rob dat je een glaasje hebt gedronken dat
niet zo goed is gevallen,’ geef ik haar mee. Drie zoenen, en dan
opent ze de voordeur en is ze in haar eigen huis.

Mijn zus. Als ze haar mond maar houdt.
Pas als ik weer thuis ben, vloek ik hartgrondig. Mijn vesting.

De Kleine Hegge, een monumentale kasteelhoeve, aan het zicht
onttrokken door een ondoordringbare heg. Bij lange na niet zo
ondoordringbaar als ik ooit dacht. Fuck. Nu ik me niet meer
hoef te beheersen, verwens ik de indringer; ik wil een hoog hek-
werk om het terrein met 220 volt erop, zodat iedereen die hier
ongenodigd komt, acuut wordt geëlektrocuteerd.

Even overweeg ik zelfs de hoeve in lichterlaaie te zetten.
Een snufje coke was nu fijn geweest. Gewoon een klein beetje

maar, om even aan de werkelijkheid te ontsnappen.
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Terwijl het hoofdgerecht wordt geserveerd, gemarineerde kalfs-
haas met truffel voor Mats, zeebaars met Bouchot-mosseltjes voor
haar, bedenkt Leonie dat het al met al nog niet zo’n vreselijke
avond is. Ze klopt zacht met de knokkels van haar vingers onder
de tafel. De gastvrouw wenst hun een smakelijke voortzetting en
Leonie vraagt nog snel om peper en zout.

Ze heeft ertegen opgezien, zoals ze dat doet bij elke première
uit de koker van The Visionairs, het bedrijf van Mats en Rutger.
De creatieve blik van Mats’ zakenpartner is zo’n avond vastge-
klonken aan het bioscoopscherm of, zoals vanavond, aan het to-
neel, maar die van Mats gaat continu nerveus spiedend de zaal
rond. Aan de reacties van het publiek meent hij af te kunnen le-
zen hoe winstgevend hun productie zal worden. Pijnlijke stiltes?
Een financieel drama. Lauwe reacties? In het gunstigste geval:
quitte draaien. Een staande ovatie, zoals vanavond, tovert een
brede grijns op Mats’ gezicht. Winst. Ook daarom valt de avond
nu natuurlijk best mee.

Hij heft zijn glas. ‘Salut. Op ons.’
Ze glimlacht. Een ogenblik koestert ze de illusie dat hij hen
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bedoelt, hun tweeën, als stel, tot hij na een hap kalfshaas aan het
bedrijf refereert, het succes dat ‘we’ van ‘onze’ nieuwe voorstelling
verwachten.

‘Met een beetje geluk gaan we nu zelfs met een bejaard toneel-
stuk als Who’s Afraid of Virginia Woolf winst boeken,’ zegt hij.
‘Ongelooflijk, dat dit mensen kan boeien.’

‘Het blijft actueel,’ reageert ze. ‘Ik wed dat bij veel echtparen
in de zaal het laagje beschaving ook wegvalt zodra ze de drem-
pel van hun huis over stappen. Zelfs zonder overmatig drank-
gebruik.’

Hij strooit peper en zout over het vlees, vier keer het knarsende
geluid van de zoutmolen, twee keer voor de peper, en lijkt haar
niet te horen. Het applaus klinkt vast nog te hard na in zijn
hoofd. Ze neemt een slok van de licht gekoelde chablis en be-
denkt dat hij gezonder zou moeten eten, meer zou moeten spor-
ten om zijn gewicht in toom te houden. Gevaarlijk buikvet.
Haar echtgenoot. De man met wie ze inmiddels meer dan de
helft van haar leven samen is. Hij is ruim tien jaar ouder, had al
een huwelijk achter de rug. Maar ze heeft zichzelf nooit als twee-
de keus beschouwd, en dat komt door Mats’ levensmotto. Voor-
bij is voorbij, terugkijken is zinloos. Genieten van het hier en
nu, dat is volgens hem de ware kunst van het leven. Iets van die
eigenschap had ze willen hebben. Zeker afgelopen herfst.

‘Wist je dat Virginia Woolf ook zelfmoord heeft gepleegd?
Vulde de zakken van haar kleren met stenen en liep zo een rivier
in.’

Hij wijst naar haar met zijn vork. ‘Je denkt toch niet dat je
daarmee mijn eetlust kan bederven?’ Hij knipoogt en wrijft over
zijn buik.

Allemachtig. Alsof dát de reden zou kunnen zijn dat ze zoiets
zegt. Zou hij nu echt niet aan Paola denken, niet eens een fractie
van een seconde? Ze zucht, slikt een verwijt in.
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Hij strekt zijn arm naar haar uit. ‘Ik weet wel… ik bedoel,
eh…’

Ze legt haar hand in de zijne en glimlacht vergoelijkend.
Het hagelwitte damastkleed verschuift en met zijn vrije hand

trekt Mats het weer recht. Terwijl ze zijn bewegingen volgt,
overvalt haar een golf van weemoed. Straks, thuis, zal ze al haar
moed verzamelen en proberen hem uit te leggen hoe hard ze
het nodig heeft erover te praten. Ook met hem. Juist met hem.
Het lijkt erop dat hij dat ook wil. Misschien kan hij iets van het
schuldgevoel wegnemen.

Ze wil niet geloven dat hij er nooit aan denkt, zich niet af-
vraagt of hij iets had kunnen doen, ánders had kunnen doen.
Leven in het nu, zonder enige wroeging, spijt, of soms het ver-
langen dingen over te kunnen doen? Het wil er bij haar niet in,
dat iemand dat kan. Zelfs Mats niet. Hij kan het de ware kunst
van het leven noemen, hij kan op zijn kop gaan staan. Zo steekt
een normaal mens simpelweg niet in elkaar.

Ze trekt haar hand terug.
Als er verdomme één is die zich schuldig zou moeten voelen,

is hij het wel.

In de limousine naar huis is Mats druk bezig met zijn mobieltje.
Hij is misschien op zoek naar de eerste reacties op de voorstel-
ling. Haar hoofd begint zwaar te worden, ze sluit haar ogen,
verlangt naar een temazepam en haar warme waterbed. Er klinkt
muziek, aanzwellende strijkers en even later een stem waarin ze
Zucchero herkent.

Ero troppo avanti e mi voltai
Mats neuriet mee, zijn diepe stem onzuiver maar warm.
‘Misschien kunnen we er binnenkort een weekend tussenuit

met de kinderen,’ oppert Mats. ‘Florence. Michelangelo, hapje
eten bij Pinchiorri.’
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‘Dat zou geweldig zijn,’ antwoordt ze. Hoewel zijn voorstel,
dat nogal uit de lucht komt vallen, haar lichtelijk verbaast.

Zijn mobieltje gaat, hij neemt op en ze luistert met een half oor.
‘Je bent hopeloos ouderwets, Rutger,’ hoort ze hem zeggen. ‘Je

houdt vernieuwing tegen en vooral onze kans om te cashen, ver-
domme.’

Ze draait haar hoofd van hem weg. Moeilijke beslissingen,
knopen doorhakken. Ze wil er niets van weten. Niet dat hij haar
ooit lastigvalt met zijn zakelijke beslommeringen. Het gaat
goed, zoveel weet ze en dat is genoeg.

‘Rutger,’ bromt Mats, als hij het gesprek heeft beëindigd. ‘Na
de voorstelling zei hij al dat hij me vanavond nog wilde spreken
over die buitenlanddeal die eraan zit te komen. Maar daar heb ik
geen zin in.’

Ze schrikt als hij ineens haar jurkje omhoogtrekt en zijn han-
den zich ruw om haar middel klemmen. Het lukt haar maar net
een kreet te onderdrukken, maar ze kan niet voorkomen dat haar
lichaam zich terugtrekt. ‘Mats… de chauffeur,’ fluistert ze. Wat
mankeert hem, in godsnaam!

‘Die wordt betaald om op de weg te letten,’ zegt hij laconiek
en begint aan haar panty te trekken. Als haar onderlijf ontkleed
is, duwt hij met zijn knie haar benen uit elkaar. ‘Dit vond jij
toch vroeger ook geil?’ zegt hij hijgend. Hij likt haar lippen,
haar gezicht, en dan dringt hij hard bij haar naar binnen. Ze
snakt naar adem. Steunend op zijn onderarmen, grommend bij
elke stoot, kijkt hij haar aan, alsof hij haar uitdaagt hem tegen
te werken. Een vreemde opwinding overvalt haar; ze verlangt
naar hem, naar eenheid en samen, ook al zou ze tegelijkertijd die
grijns van zijn gezicht willen slaan. Terwijl ze worstelt met deze
tegenstrijdige emoties, zet ze haar nagels in zijn huid en bijt
hard in het stevige vlees van zijn arm. Zou hij straks voor de ver-
andering weer eens thuisblijven?
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Zweetdruppels glijden van zijn gezicht op het hare. Onder
haar hand op zijn borst gaat zijn hart tekeer en ze wil hem laten
merken dat hij voorzichtig moet zijn, maar dan komt hij met
enkele ruwe stoten schreeuwend klaar.

Ze proeft het zout op haar lippen, wil iets zeggen, vragen of
hij kan doorgaan, ook zij verlangt naar die explosie.

‘Ik zag de opwinding in je ogen,’ zegt hij hees, terwijl hij zich
op zijn zij kantelt en zijn broek ophijst. ‘Ik zal je zo meteen be-
wijzen dat ik echt niet vergeten ben wat je lekker vindt.’

Tranen branden achter haar ogen. Van de pijn, die tot diep in
haar lichaam brandt, zelfs tot in haar hart. Maar er is ook op-
luchting. Ze laat hem niet onverschillig.

Ze trekt haar slipje weer aan, schuift de jurk over haar benen
en stopt de panty in haar tasje.

Mats steekt een sigaar op. ‘Wat een ordinaire hoer, evengoed,
die Martha in dat toneelstuk. Als ik die man van haar was ge-
weest, had ik haar al lang bij kop en kont gepakt en eruit gebon-
jourd.’

Nog voor ze iets kan zeggen over gekwetste zielen en pijnlijke
geheimen, draait de chauffeur tussen de stenen pilaren de oprij-
laan in en is daar de vertrouwde aanblik van het landhuis in het
schijnsel van de maan.

Even later opent de chauffeur het portier voor haar. Ze be-
dankt hem voor de rit. Het knerpende geluid van banden op het
grind sterft weg en ineens is het stil. Donker ook, de maan heeft
zich verschanst, en ze beseft dat de tuinverlichting niet brandt.
Mats graait in zijn zakken, blijkbaar op zoek naar de huissleutel
en ze pakt haar tasje voor die van haar.

Hij kust haar terwijl ze de twee treden van het bordes op lo-
pen; de blik in zijn ogen is hongerig. Wat mankeert je, wil ze
vragen, maar ze doet het niet, wil het moment niet verpesten. Ze
wurmt haar handen onder zijn jas, trekt aarzelend het overhemd
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uit zijn broek. Net als ze haar hand achter zijn broek laat glij-
den, is er een geluid, vlakbij, uit het niets en meteen daarna een
doffe, harde klap achter op haar hoofd. Een vlammende pijn ver-
lamt haar, de wereld tolt voor haar ogen en dan volgt een tweede
klap. Er ontsnapt een schril geluid uit haar keel dat niet bij haar
lijkt te horen en haar handen grijpen naar haar hoofd, alsof ze
moet voorkomen dat het in tweeën breekt. Ze zakt door haar
benen, meent Mats’ geschreeuw te horen, maar het zou ook haar
eigen stem kunnen zijn, die vergeefs probeert de immense pijn
te overtreffen.

Het wordt zwart voor haar ogen, en dan wordt ze opgetild.
Onzichtbare, overweldigend krachtige golven voeren haar mee
de stille diepte in. Ze zal er Paola weer ontmoeten. Paola. Even
trekt de aardse zwaartekracht nog aan haar, beseft ze dat ze de
andere twee in de steek zal laten. Maar ze kan het, wil het. Paola
in haar armen sluiten, haar zoete geur weer ruiken, dat is het
enige waar ze nu oprecht naar verlangt.
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