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De veren van het bed piepen als ik ga verliggen. Het kussen plakt 

tegen mijn gezicht en ruikt naar zweet. Het dekbed waaronder ik lig 

is minstens zo vies en vergeeld. 
Het doet er niet toe. 
Niets doet er nog toe. 
Ik ken elke centimeter van deze kamer. Elke streep en verkleu-

ring, alle namen en cijfers die in de muur zijn gekrast. Het lucht-

rooster, de deur, de stoel, het bed, de tafel, ze zullen me tot op mijn 

laatste dag in mijn nachtmerries achtervolgen. 
Hoelang houden ze me hier nu al vast? Dagen, weken, maan-

den? Ik heb werkelijk geen idee. De uren lopen door hun nietszeg-

gendheid in elkaar over. En dan mijn toevallen… Als ik er een krijg, 

ben ik soms dagen van de kaart. 
Voetstappen, ver weg nog… Maar ze komen dichterbij, net als de 

stemmen. 
Ik ga overeind zitten, sla als een klein kind mijn armen om mijn 

benen en druk mijn rug tegen de muur. Meteen trekt de kou ervan 

door me heen en begin ik te rillen. 
Ik houd mijn adem in. 
De voetstappen worden luider. De mannen komen dichterbij. 
Loop door… Loop in godsnaam door. 
Vlak voor mijn cel houden ze halt. Een sleutelbos rinkelt.  
De deur gaat piepend open.  
Drie mannen verschijnen een voor een in de opening. 
Mijn hart staat even stil. Ik pers mezelf nog dichter tegen de 

muur. ‘Nee, alsjeblieft!’ 
De mannen kijken elkaar grijnzend aan. Ze stappen op me af. 
Ik schreeuw. 
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Schimmen, meer zijn de ouders, leerkrachten en kinderen op het 

schoolplein niet. Daar zorgt de regen wel voor. Het klettert tegen de 

ruiten. Een gekleurd palet van paraplu’s zorgt voor een surrealis-

tisch beeld. 
Ik heb het nauwelijks door en staar al ruim tien minuten naar 

mijn mobiel, waar ik langs de tientallen foto’s van mijn moeder 

scrol. Op de kiekjes ziet ze er vrolijk uit. Haar glimlach is warm en 

oprecht. Die twee eigenschappen waren altijd typerend voor haar 

karakter. Er was geen probleem dat haar uit het veld kon slaan. ‘Een 

oplossing is altijd dichtbij, als je er maar naar zoekt,’ vertelde ze me 

wel eens. Ik geloofde daarin. 
Nu is dat geloof verdwenen, net als mijn moeders glimlach. 
Muzikale klanken uit de radio vechten dapper tegen het getik 

van de druppels. De weemoedige stem van de zangeres zorgt voor 

een brok in mijn keel. Ik veeg net een traan weg als de telefoon in 

mijn hand begint te trillen. Het nummer herken ik meteen. Ik haal 

diep adem om mezelf te vermannen en neem op. Voordat ik ook 

maar een woord over mijn lippen krijg, tettert de man aan de andere 

kant van de lijn zo luid dat ik het toestel van mijn oor moet houden. 
‘Luister, knul,’ deelt mijn werkgever me mee. ‘Esmee is weer be-

ter, dus je hoeft niet voor haar in te vallen. Al zullen de klanten dat 

lieve gezichtje van je vanavond missen.’ 
De brok in mijn keel is hardnekkig. Ik slik een paar keer om hem 

weg te krijgen en kuch. Ik vraag me af of Louis het door heeft, maar 

ik vermoed van niet. Als er iemand in zijn eigen universum leeft, is 

het Louis Enrico wel. ‘Oh, vast,’ antwoord ik. ‘In plaats van naar 

mijn lelijke smoelwerk mogen ze nu de hele avond naar Esmee d’r 

tieten staren. Ik heb nu al met hen te doen.’   



Aan de andere kant van de lijn buldert Louis zo hard van het la-

chen dat het pijn doet in mijn oren. Ik houd mijn mobiel nog iets 

verder van mijn oor. Het lachen gaat over in gehoest. 
‘Fijn hè, die sigaretten,’ reageer ik. 
‘Zak erin, lamlul.’ Hij hoest nogmaals. ‘Het gaat de laatste tijd 

trouwens beter, is het niet?’ 
‘Beter?’ 
‘Jezus, Peter. Waar zou ik het nu over hebben?’ 
‘Ik heb werkelijk geen idee.’ 
‘De toevallen.’ 
‘Ik…’ 
‘Laat maar. Ik zie je morgen.’ 
‘Geen nood. Ik zal je verblijden met mijn biertapkunsten.’ 
‘Ha, de enige kunst die jij bezit, hangt aan een muur.’ 
‘Als dat zo is, waarom ontsla je me dan niet?’ 
‘Omdat er verder niemand is waar ik zo tegen kan praten zonder 

een klap in mijn smoel te krijgen.’ 
‘Misschien komt dat omdat ik nu eenmaal weet dat je heel diep 

vanbinnen het hart van een onschuldig meisje hebt.’ 
‘Krijg het heen en weer, Deferme.’ 
Nadat Louis ophangt, schud ik mijn hoofd en stop het mobieltje 

in mijn broekzak. 
Het portier aan de passagierskant slaat open en mijn zusje hupt 

naar binnen. Een koude windvlaag en enkele regendruppels volgen 

haar gretig. Hoofdschuddend slaat ze het portier dicht. Ze smijt 

haar schooltas op de achterbank. ‘Wat doe jij hier?’ 
‘Ook goedemiddag,’ zeg ik. 
Aisha veegt de druppels van haar jas en doet haar armen over 

elkaar. ‘Papa zou me komen ophalen.’ 
Die was te lazarus om ook maar op te staan, zusje, en dat weet je don-

ders goed. 
Aisha doet haar gordel om. 
Ik start de motor en stuur de wagen de weg op. ‘Hij had het te 

druk.’ 
In mijn ooghoek zie ik haar teleurstelling. ‘Hij heeft het me be-

loofd! Ik had hem eindelijk zover gekregen dat hij met me mee ging 



om kleding te shoppen. Ik heb echt nieuwe shirts nodig.’ 
Ik stuur de wagen op een kruispunt af. De lichtjes van de huizen 

en lantarenpalen langs de zijkant van de weg worden door de 

druppels op de ruiten vervormd. Het geeft me een naargeestig ge-

voel. 
‘Grapje zeker?’ 
‘Wat?’ Aisha kijkt me nijdig aan. ‘Dat ik nieuwe shirts nodig heb 

of dat papa beloofd had vandaag met me mee te gaan?’ 
‘Beide.’ 
Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader uit zijn woorden is ge-

komen, laat staan iets heeft beloofd. Sinds het ongeluk doet hij niets 

anders dan doelloos achter zijn laptop zitten, met een krat pils bin-

nen handbereik. Zijn redacteuren verwachten binnen twee maanden 

een nieuwe roman, maar hij heeft nog geen hoofdstuk geschreven. 
‘Het is toch echt zo.’ Hoofdschuddend staart Aisha uit het raam. 

Mijn tien jaar jongere zusje is vroegrijp voor een elfjarige. Ze heeft 

veel vriendinnetjes en kan aan één stuk door kwetteren. Dat ze nu 

haar mond dichthoudt, is tekenend. Het laat me beseffen wat het 

uitstapje met vaderlief werkelijk voor haar betekent. Het gaat niet 

om de kleding, maar om de man zelf. Het is een dappere poging om 

haar vader – niet de man die hij tegenwoordig is, maar van een jaar 

geleden – terug naar de werkelijkheid te halen. 
De brok in mijn keel komt terug. Ik schakel, plaats een hand op 

haar arm en knijp zachtjes. ‘Dan ga ik toch met je mee?’ 
Haar woorden bevestigen mijn vermoeden. ‘Nee, laat maar.’ 
Zo gemakkelijk laat ik me niet afschepen. ‘Tuurlijk wel. Dat is 

toch gezellig?’ 
Ze schokschoudert en staart door de zijruit, mijn blik vermij-

dend. 
Speels stoot ik met mijn elleboog tegen haar arm. ‘Kom op. Heb 

je gezien hoe ik er tegenwoordig bij loop? Jij mag misschien nieuwe 

shirts nodig hebben, ik heb een hele nieuwe garderobe nodig.’ 
Een glimlach. Doelstelling behaald. ‘Dat is een ding dat zeker is.’ 
‘Jij kunt me helpen. Meisjes hebben toch een veel beter gevoel 

voor mode dan jongens.’ 
‘Het is tijd dat je een vriendinnetje krijgt.’ 



Ik grijns. ‘Alsof ik daar tijd voor heb.’ 
Aisha werpt een blik op de auto-klok. ‘Maar moet jij zo niet wer-

ken?’ 
Even denk ik erover haar de waarheid te vertellen, maar ik be-

sluit dat een leugen mij bij haar in een beter daglicht zal stellen. ‘Ik 

meld me gewoon ziek, joh.’ 
‘Om wat kleding te kopen?’ 
Ik stuur de Fiat richting de andere kant van de stad. ‘Om samen 

met jou kleding te kopen.’ 
 

We zijn nog enkele blokken verwijderd van het winkelcentrum als 

Aisha de rode pick-up truck ziet. ‘Peter, we worden achtervolgd.’ 
Ik werp een blik in de achteruitkijkspiegel, zie de wagen en rol 

met mijn ogen. ‘Werkelijk?’ 
‘Je denkt dat ik een geintje maak.’ 
‘Eerder dat je weer eens een spelletje speelt.’ 
Met een onmuzikaal gekletter spatten duizenden regendruppels 

uiteen op de vooruit. De ruitenwissers maken overuren en doen hun 

best me te hypnotiseren. De wolken strippen het landschap van alle 

kleuren en dompelden het onder in grijze schaduwen. 
‘Hij stond aan het einde van de Schoolstraat geparkeerd,’ gaat 

Aisha verder. Ze ontdoet zich van haar gordel, draait zich om, gaat 

op haar knieën zitten en duwt haar buik tegen de rugleuning. Ver-

volgens legt ze haar wang tegen de hoofdsteun en staart ze door de 

achterruit naar buiten. ‘Sindsdien zit hij achter ons.’ Ze spreekt de 

woorden kalm uit, geamuseerd bijna. 
‘Doe je gordel om.’ Geïrriteerd pak ik haar bij haar schouder en 

duw haar naar beneden. 
Zonder haar blik van de achterruit te halen, slaat Aisha mijn 

hand weg. ‘Misschien is hij van de politie.’ 
‘Heb je iets uitgevreten dan?’ 
‘Nee, maar jij misschien wel.’ 
‘Niet dat ik weet.’ 
‘Of niet iets wat je wilt toegeven.’ 
‘Ga nou maar zitten, anders vertel ik pap hoe vervelend je bent 

geweest.’ 



Ze werpt me een uitdagende blik toe. ‘Doe je toch niet.’ 
‘Moet jij eens opletten.’ 
Maar we weten beiden dat ik dat inderdaad niet zal doen. Het 

zal hem toch geen reet interesseren. 
‘Kijk, daar is hij weer. Hij komt nu de bocht omzetten.’ Aisha 

wijst. ‘Waarom zou hij ons volgen?’ 
‘Misschien denkt hij dat je een hoop geld bij je hebt.’ 
‘Doe niet zo stom.’ 
‘Moet ik niet zo stom doen?’ 
Ze negeert me en zegt: ‘Het is toch geen…’ 
‘Wat?’ 
‘Slechte man?’ 
‘Ik denk dat hij ons dan van de weg zou drukken, denk je ook 

niet?’ 
‘Misschien gaat hij dat zo wel doen. Hij komt steeds dichterbij.’ 
‘Kappen, Aisha. We worden niet achtervolgd. Die wagen gaat 

toevallig dezelfde kant op, meer niet.’ 
Ze hoort me niet. Geobsedeerd blijft ze door de achterruit staren. 

Voor een minuut of twee houdt ze haar mond, wat een nieuw re-

cord moet zijn. Daarna verandert haar stem verrassend van klank. 

‘Peet…’ 
‘Wat?’ 
‘Die man…’ 
Ik kijk nogmaals in de achteruitkijkspiegel, maar op de plaats 

van de bestuurder zie ik slechts een wazige schaduw. De regen, 

kletterend tegen de achterruit, maakt het onmogelijk om lijnen te 

zien, laat staan een gezicht. 
‘Ik ken hem.’ 
Ik zucht. ‘Je kunt hem niet eens zien,’ 
‘Jawel. Kijk, hij knipoogt naar me!’ Haar stem trilt. ‘Haal ons 

hiervandaan.’ 
‘Jezus, waar heb jij opeens last van?’ 
‘Geef gas!’ 
‘Doe nou eens rustig, joh.’ 
‘Je snapt het niet.’ 
‘Hou op met die spelletjes, Aisha.’ 



‘Hij is het, Peet.’ 
‘Wie?’ 
‘De man uit mijn nachtmerries!’ 
‘Stoppen nu. Anders breng ik je rechtstreeks naar huis. Ik heb 

geen zin in deze ongein.’ 
‘Het is geen ongein. Hij is het. Kíjk dan!’ 
Ik werp een vlugge blik op de pick-up truck. ‘Ik zie geen reet in 

dit weer, Aisha. Dat betekent dat jij ook niets ziet.’ 
‘Maar…’ 
‘Nee.’ Hardhandig zorg ik ervoor dat ze weer rechtuit op de pas-

sagiersstoel gaat zitten. Hierdoor heb ik pas op het laatste moment 

door dat ik het stuur meeneem. De vering schokt als de banden de 

stoep raken. ‘Verdomme!’ Ik kan maar net voorkomen dat we dwars 

door een hekwerk van een voortuin razen. Met een flinke ruk aan 

het stuur dwing ik het voertuig terug de weg op. ‘Kijk nou wat je 

doet.’ 
Ik verwacht een bitse reactie, maar mijn zusje kijkt slechts met 

een lijkbleek gezicht in de zijspiegel. 
Ik begin te twijfelen. Zo’n goede actrice is mijn zusje niet. 
Jezus. Ze trilt helemaal. Gelooft ze dit echt? 
‘Hé,’ fluister ik. ‘Je laat je fantasie de overhand nemen. Je weet 

toch dat nachtmerries niet tot leven kunnen komen?’ 
Woest kijkt ze me aan. Tranen blinken in de zijkanten van haar 

ogen. ‘Dit is niet zomaar een nachtmerrie. Ik droom al bijna twee 

jaar van hem.’ 
‘Aisha, er zit niemand achter ons aan.’ 
Ze blijft me slechts angstig aankijken. 
Ik zucht. ‘Goed dan, ik zal het bewijzen.’ 
In plaats van naar rechts af te slaan, wat ons vijf minuten later bij 

het winkelcentrum zou brengen, gaan we naar links. We passeren 

tientallen winkels, huizen en kantoorpanden. Door het slechte weer 

zijn er maar weinig mensen op de been. De enige uitzonderingen 

vechten tegen de regen. Hun gekozen wapen, de paraplu, wordt 

door de wind alle kanten opgeblazen. 
We naderen een kruispunt. Het verkeerslicht staat al een tijdje op 

groen en de kans dat het elk moment op oranje springt is aanzien-



lijk. Ik verstevig mijn grip op het stuur en geef gas bij. De motor 

brult en komt boven het lawaai van de regen uit. Ik beredeneer dat 

als we het verkeerslicht weten te bereiken voordat het op rood 

springt, dat betekent dat de truck moet stoppen. Dan hebben we 

hem snel afgeschud en kunnen we onze oorspronkelijke route ver-

volgen. 
Ik focus me op het verkeerslicht. De truck rijdt een meter of hon-

derd achter ons. Met nog tien meter tot het kruispunt is het licht nog 

steeds groen. 
De truck mindert geen vaart. 
Nog geen twee tellen later schiet het licht op oranje. 
Maakt niet uit. Zonder vol in de ankers te gaan, kun je niet meer veilig 

tot stilstand komen. Gassen, Peet. 
Het licht springt op rood. 
We snellen het kruispunt over. Ik werp haastig een blik naar 

links en rechts en houd het overige verkeer in de gaten. Door onef-

fenheid in het wegdek komen de banden even stuiterend van het 

asfalt. Als we weer neerkomen, piepen de veringen luid. 
Het kruispunt markeert het einde van de bebouwde kom. De 

provinciale weg die op ons wacht, begeleidt ons het bos in. Tiental-

len bomen en struiken worden door de wind wild heen en weer ge-

zwiept. 
‘Peter, hij stopt niet!’ 
Via de achteruitkijkspiegel kijk ik naar achteren. Tot mijn verba-

zing zie ik dat Aisha gelijk heeft. Ondanks het feit dat de truck op 

het punt staat door rood te rijden en het verkeer op de kruisende 

stroken al in beweging komt, mindert het voertuig geen snelheid. 
‘Jezus, ze gaan hem rammen!’ roep ik. 
‘Zien ze hem dan niet?’ Aisha slaat haar hand voor haar mond. 
Bang dat ik ons anders te pletter zal rijden, rijd ik de Fiat haastig 

naar de zijkant van de weg. Aangezien mijn blik vrijwel de hele tijd 

in de achteruitkijkspiegel blijft, is het een wonder dat we niets ra-

ken. Als automatisch draai ik me haastig om. Door de ruitenwisser 

wordt het beeld steeds vernieuwd, als bij een dia, waardoor ik 

fragmentarisch zie hoe de truck over het kruispunt dendert. De be-

stuurder lijkt niet in de gaten te hebben dat hij op het punt staat om 



geraakt te worden. Als de vrachtwagen die aan de linkerkant op 

hem komt afgereden hem niet zal gaan rammen, doet de personen-

wagen aan de rechterkant dat wel. Het is onvermijdelijk. 
Ik houd mijn adem in en zet me schrap voor de klap… 
… die niet komt. 
‘Wat?’ Aisha’s stem sterft weg. 
Mijn mond valt open. 
Nee, ik zie het verkeerd. De regen vertekent het beeld. 
De vrachtwagen en de personenauto glijden kruislinks langs el-

kaar heen op het kruispunt, de truck dwars doorsnijdend. Ze mer-

ken het niet eens. Het is alsof de truck uit lucht bestaat. 
Zien ze hem niet? Er wordt niet eens getoeterd. 
‘Peter, gassen!’  
Het duurt even voordat ik doorheb dat Aisha aan mijn shirt 

trekt. Mijn ledematen weigeren dienst. Ik ben te verbijsterd. 
De truck komt steeds dichterbij. 
Die kentekenplaat. 
Drie smileys lachen naar me. 
Je verbeelding gaat met je aan de haal, jongen. Je laat je meenemen in de 

fantasie van je zusje. Die truck rijdt jullie zo gewoon voorbij en dat is dan 

dat. 
In plaats daarvan mindert de wagen vaart tot hij uiteindelijk vlak 

naast ons, midden op de weg, piepend tot stilstand komt. De motor 

stottert en klinkt veel te zwaar voor het voertuig dat hij aanstuurt, 

als die van een vrachtwagen. Een snijdend geluid gaat de strijd met 

hem aan, alsof de distributiesnaar hoognodig vervangen moet wor-

den. Tevens zijn er andere geluiden te horen, zoals een vals kinder-

melodietje dat me aan een ijscowagen doet denken en… 
Stemmen? 
Ik spits mijn oren. Alsof de bestuurder de weergod bij zijn ballen 

heeft, stopt het met regenen. Spookachtig gefluister deint mee op de 

aanwakkerende wind. Een rilling schiet over mijn rug. De wind laat 

de Fiat hardhandig heen en weer schudden.   
Ik houd mijn adem in. Mijn hart bonst in mijn keel. 
Aisha gilt.  
De truck heeft flink wat roestplekken op zijn flanken zitten. De 



zijramen zijn geblindeerd. Ik zou dus niet in staat moeten zijn de 

bestuurder te zien. Maar dat kan ik wel! 
Onmogelijk! 
De man is lijkbleek en heeft lange witte dreadlocks. Hij toont een 

tandeloze grijns, als die van een tachtigjarige. Zijn ogen zijn niets 

meer dan zwarte gaten, als bodemloze putten die me gevangen 

houden. Hij steekt zijn hand omhoog en wuift. Zijn mond gaat op en 

neer, maar meer als die van een goudvis, dan om woorden te vor-

men. Toch is hij duidelijk verstaanbaar. Sterker nog, het klinkt alsof 

hij naast hen in de auto zit. ‘Mag ik jullie een godverdomde goede 

middag wensen, mafkezen die jullie zijn?’ 
Het landschap verandert. De bomen en struiken, die ons aan 

weerskanten van de weg flankeren, lossen op, vervagen, alsof ie-

mand ze met een goddelijk gummetje uitwist. Wat ervoor terug-

komt is een besneeuwd landschap vol kraters, lijken en botten. De 

geur van rotting en verval is misselijkmakend. De hemel is pik-

zwart, een extreem contrast met de rest. 
Zweetdruppels glijden langs mijn wangen. 
‘Ga je straks met me mee, kleine meid?’ buldert de man. Ditmaal 

blijft zijn mond gesloten en komt de stem uit de radiospeakers van 

de Fiat. ‘We gaan zo veel lol hebben, jij en ik. Reken maar van Jetje.’ 
Aisha krijst, maar ik heb het pas door als ze me ruw bij mijn 

schouder pakt en heen en weer schudt. ‘Peter, haal ons hiervan-

daan!’ 
Het duurt even voordat ik weer controle over mijn ledematen 

heb. Zo hard als ik kan trap ik het gaspedaal in. De motor brult, de 

banden slippen. Met een schok schiet de Fiat vooruit, de witte we-

reld in. Onder ons kraken botten. De wagen schudt. Het deert niet. 

De truck is belangrijker en die blijft roerloos op zijn plek staan. Ik 

werp een blik in de zijspiegel en zie de man lachend zwaaien. 
‘Peter!’ 
Duisternis valt op ons neer, als een donkere deken.  
‘Peter!’ 
De stem is het enige wat resteert. Als een mantra echoot hij in de 

leegte. 
Een por in mijn zij. 



Verbaasd open ik mijn ogen. 
Aisha kijkt me vragend aan. ‘Kom je?’ 
Fronsend kijk ik om me heen. Ik zit nog altijd achter het stuur 

van de Fiat, maar hij staat stil op een parkeerplaats. Neonverlichting 

van winkels heet me welkom, net als het winkelend publiek. De mo-

tor staat uit en de regendruppels spatten opnieuw luid uit elkaar 

tegen de voorruit. 
Ik voel me duizelig, maar ook extreem moe, alsof ik uren heb ge-

slapen. 
Het winkelcentrum? 
‘Wat is er gebeurd?’ fluister ik. 
‘Hoe bedoel je?’ 
‘De truck…’ 
‘Waar heb je het over?’ Een bezorgde blik neemt het over van 

verbazing. ‘Voel jij je wel goed? Je ziet eruit alsof je een geest hebt 

gezien.’ 
Ik slik. Mijn keel voelt pijnlijk droog aan. ‘We werden achter-

volgd…’ 
‘Achtervolgd?’ Aisha draait zich om en werpt een blik door de 

achterruit. ‘Door wie?’ 
Door de man uit je nachtmerries, wil ik zeggen, maar ik houd mijn 

mond. Het is me opeens compleet duidelijk. 
Het was niet echt, jongen. 
Maar het voelde zo echt aan. 
Pardon? Auto’s die dwars door elkaar heen rijden, een landschap vol 

met lijken en botten, een man wiens stem door autospeakers klinkt… Wat 

is daar echt aan? 
Ik zucht, grijp met mijn vingers mijn neustussenschot en doe 

mijn best de opkomende hoofdpijn te verbannen. 
Kom op, stap uit en ga met je zusje naar de kledingzaak. 
Maar ik weet niet zeker of ik uit de auto durf te stappen. Ik krijg 

het gevoel alsof iemand me in de gaten houdt. Schichtig kijk ik om 

me heen. 
‘Jemig.’ Aisha’s stem komt van ver weg, als uit een andere we-

reld. ‘Je trilt helemaal. Word je ziek?’ 
Ik schud mijn hoofd, haal mijn neus op, neem een paar diepe 



teugen lucht en kijk haar zo vastberaden mogelijk aan. ‘Laten we 

naar binnen gaan.’ 
 


