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Zo hard als ze kan holt ze over de hei. Aan de hemel staat een vage 
maansikk el en ergens ver achter haar gloeien de gele lichtjes van 
het dorp bleekjes op. Maar ze kĳ kt strak voor zich uit. Ze ziet al-
leen de weg die zich voor haar uitstrekt en het enige wat ze hoort is 
haar droge, piepende ademhaling en het gekrĳ s van de meeuwen 
die door de lucht scheren en duikvluchten maken. Niets wĳ st erop 
dat ze wordt achtervolgd, er klinkt geen geschreeuw, er blaff en geen 
honden. Ze is veilig, denkt ze. Ze zou tot bedaren kunnen komen, 
stoppen met rennen, gaan lopen. Het is voorbĳ .

Toch blĳ ft  ze rennen. Ze spoort zichzelf aan, zwaait met haar 
armen, de beweging houdt zichzelf gaande tot ze bĳ na over haar 
eigen benen struikelt, over de kop lĳ kt te gaan als een marionet 
waarvan de draden zĳ n doorgeknipt. Aan de horizon fl itst een auto 
voorbĳ , en dan gebeurt het. Haar lichaam wordt gevoell oos, het is 
alsof ze in een berg watt en valt. Haar armen en benen zwaaien all e 
kanten op, maar ze lĳ ken niet meer bĳ  haar te horen, bewegen on-
afh ankelĳ k van haar. Het is alsof ze door de verkeerde kant van een 
verrekĳ ker kĳ kt.

Ze probeert diep in te ademen, knippert met haar ogen om greep 
op de werkelĳ kheid te krĳ gen, maar het is te laat. Haar lichaam ge-
hoorzaamt niet meer. Als ze probeert vaart te minderen merkt ze 
dat dat niet lukt.
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Dan stoot ze met haar voet tegen iets aan. De pĳ n voelt dof en ab-
stract, als de boor van de tandarts na de prik. Ze struikelt in slow 
motion, alsof ze door modder waadt, strekt haar handen voor zich 
uit en als ze tegen de koude grond slaat, wordt de lucht uit haar lon-
gen geperst als een ball on die leegloopt.

Ze ligt stil. Nu kan ze uitrusten, denkt ze; desnoods tot in de eeu-
wigheid. Als van een afstand ziet ze zichzelf liggen, alsof ze naar 
een documentaire kĳ kt. Haar ogen zĳ n open, haar lippen blauw. 
Straks zull en ze haar vinden, bevroren. Zo erg zou dat niet zĳ n.

Maar nee. Ze gaat hier niet dood, niet zo. Ineens krĳ gt ze weer 
energie, een stoot adrenaline. Onbeholpen komt ze overeind. Ze 
loopt, zet de ene voet voorzichtig voor de andere, steeds weer op-
nieuw, tot ze eindelĳ k bĳ  de kruising is. Haar blik fl itst heen en 
weer. Ze beeft , maar voelt geen angst. Ze voelt helemaal niets. Ze 
zet haar rugzak neer en steekt haar hand uit, met de duim omhoog.

Het is vroeg in de ochtend, er is weinig verkeer. Af en toe rĳ dt er 
een auto langs, maar na een poosje stopt er een. De bestuurder laat 
zĳ n raampje zakk en. Het is een man natuurlĳ k, maar ze kan nu niet 
kieskeurig zĳ n.

‘Waar moet je heen, schat?’ vraagt hĳ , maar ze weet het ant-
woord niet, zo ver heeft  ze niet vooruitgedacht. Ze denkt aan Bluff  
House; het is alsof het voor haar opdoemt, zich immens aft ekent 
tegen de bleke hemel, met slechts één lichtje in een kamer boven. 
Daar kan ze nooit meer heen.

‘Nou?’
Ze schudt haar hoofd; ze weet waar ze heen wil, maar niet hoe ze 

er moet komen, en ze moet iets bedenken voor hĳ  wegrĳ dt.
‘Maakt niet uit,’ zegt ze. Ze trekt het portier open en stapt in. 

‘Maakt niet uit. Als ik hier maar weg ben.’
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Website Evening Standard, 14 maart 2011

kort nieuws

Raadselachtig meisje aangetroff en
op deal beach

Oliver Johnson | 0 reacties

Het meisje dat vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen 
nadat ze door een voorbĳ ganger bewusteloos op het strand 
bĳ  Deal, Kent, was aangetroff en, stelt de autoriteiten voor een 
raadsel.

De tiener, die geen identiteitsbewĳ s bĳ  zich had, is vermoedelĳ k 

tussen de 15 en 18 jaar oud en was helemaal doorweekt toen ze naar 

het Qu een Elizabeth the Qu een Mother-ziekenhuis van Margate 

werd gebracht, waar onderkoelingsverschĳ nselen werden gecon-

stateerd. Toen ze bĳ  bewustzĳ n kwam kon ze de artsen niet vertel-

len hoe ze heet, waar ze woont en waar ze geboren is, en beweerde ze 

niet te weten hoe ze in de badplaats terecht was gekomen.
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Naar verluidt is ze extreem angstig, reageert panisch op elk nieuw 

gezicht en is niet erg spraakzaam. De artsen hebben geen lichame-

lĳ k letsel kunnen constateren en de politie zegt geen aanwĳ zingen 

te hebben dat ze het slachtoff er is van een misdrĳ f.

Ze blĳ ft  in het ziekenhuis tot men weet of verdere behandeling nood-

zakelĳ k is. Als haar toestand niet verbetert overweegt de politie over 

te gaan tot een algemene oproep aan getuigen om zich te melden.

Ze is 1,70 m lang, heeft  donkerblond, halfl ang haar, en overgewicht. 

Ze droeg een zwart jack, een wit hemd en een spĳ kerbroek.



Nu
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Ik mag niet in slaap vall en. Dat weet ik, dat is duidelĳ k. Daar hoor 
je verhalen over. Over mensen die ergens stranden en het opgeven, 
niet meer proberen weg te komen. Ze doen hun ogen dicht en be-
zwĳ ken aan uitputt ing. Het lichaam houdt ermee op. Ze gaan dood.

Maar wat moet ik doen om wakk er te blĳ ven? Die vraag maalt 
door mĳ n hoofd en laat me niet los.

Ik was net de heuvel op gereden toen het gebeurde. Het levenloze 
ding lag roerloos midden op de weg, ontdaan van all e kleur; ik zag 
het en wist op hetzelfde moment dat ik het met geen mogelĳ kheid 
meer kon ontwĳ ken. Het was te laat, ik kon all een nog maar vol op 
de rem gaan staan en een schietgebedje doen.

De auto raakte in een slip. Ik keek als een toeschouwer naar me-
zelf, als iemand die het ongeluk fi lmde voor het nageslacht. Ik 
vroeg me af of ik het er levend van af zou brengen. Ik zag het he-
lemaal voor me, de auto die langzaam, haast sierlĳ k uit de bocht 
vliegt en met een misselĳ kmakend gekraak tegen een laag stenen 
muurtje knalt. Nadat de motorkap als een harmonica in elkaar is 
gevouwen, is het even helemaal stil, waarna het tafereel van bin-
nenuit wordt verlicht door de vlammen die uit het wrak omhoog-
schieten.

Ik verbrand. In het inferno wordt mĳ n rode vel verteerd, en een 
koele, weldadige duisternis daalt op me neer. Als ze me vinden zal 
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mĳ n lichaam onherkenbaar verminkt zĳ n. Ze zull en mĳ n gebits-
gegevens moeten opvragen of het nummer van het chassis, maar 
dan nog zull en ze niet weten wie ze op de hoogte moeten stell en. 
Want er is niemand. Een huisgenote die ik nauwelĳ ks ken. Een ex-
vriend van wie ik niet verwacht dat het hem iets zal kunnen sche-
len.

En Dan, vermoedelĳ k, hoewel zĳ n betrokk enheid all een maar 
met het werk te maken heeft . Als de krant het verhaal oppikt, zal 
hĳ  ze vertell en dat het een groot verlies is. Een drama. Een veelbe-
lovende carrière, geweldig om mee te werken, de fi lm waar ze mee 
bezig was beloofde sensationeel te worden, ons veel te jong ontval-
len. Bla bla bla.

Zoiets. Ze zull en het opschrĳ ven en pagina zeven ervoor reser-
veren, als er tenminste niets interessanters voorbĳ komt. Meer heb 
ik ook niet verdiend.

Maar zo is het natuurlĳ k niet gegaan. De auto draaide negentig 
graden en kwam met een harde klap in een ondiepe greppel terecht. 
De veiligheidsgordel sneed in mĳ n schouder, het dashboard kwam 
met een ruk op me af en mĳ n kiezen klapten pĳ nlĳ k op elkaar toen 
ik met mĳ n hoofd tegen het stuur knalde. All es werd zwart en een 
paar seconden hoorde ik een rare hoge pieptoon. Ik deed mĳ n ogen 
open en zag all es dubbel. Shit, dacht ik, een hersenschudding is wel 
het laatste waar ik op zit te wachten.

Maar even later klaarde mĳ n hoofd op en ik vermande me. De 
koplampen deden het niet meer en hoewel ik de motor na een paar 
pogingen aan de praat kreeg, klonk er een vreemd, knarsend geluid 
dat gepaard ging met de doordringende stank van verbrand rubber. 
De wielen draaiden dol.

Ik gaf het op en zett e de motor uit. Er viel een intense stilte en de 
donkere hei slokte me op. De auto bood weinig ruimte en het was 
er benauwd. Ik moest mezelf dwingen rustig te ademen.

Waarom moest het uitgerekend hier gebeuren? Het dichtstbĳ -
zĳ nde dorp is kilometers terug en het volgende, waar ik naar op 
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weg ben, nog kilometers te gaan. Ik ben al minstens een halfuur 
geen andere auto tegengekomen en ik weet zeker dat mĳ n telefoon 
geen bereik heeft .

Ik probeerde het van de positieve kant te bekĳ ken. Ik was niet ge-
wond. Wel benauwd, maar ik leefde nog. Mĳ n knokk els werden wit, 
zo stevig pakte ik het stuur vast; mĳ n huid brandde van de kou. Ik 
moest iets doen. De hele weg teruglopen was geen optie, maar ik 
kon hier ook niet eeuwig blĳ ven zitt en. Bovendien: het ding waar-
door ik van de weg was geraakt lag er nog steeds.

Mĳ n camera lag op de stoel naast me en ik greep er instinctief 
naar; ik was hier tenslott e gekomen om een fi lm te maken. Ik zet-
te me schrap en opende het portier. Buiten rook ik een zweem van 
bederf, van ontbinding. Mĳ n maag draaide zich om, maar ik slikte 
mĳ n misselĳ kheid weg. Ik had wel ergere stank meegemaakt, of in 
elk geval net zo erg. Toen ik mĳ n eerste fi lm maakte bĳ voorbeeld. 
Black Winter. Toen sliep ik op straat tussen het vuilnis, ik leefde in 
de stank van rott end voedsel, open wonden, ett erende abcessen, en 
kleren die zo lang waren gedragen dat ze één waren geworden met 
het rott ende vlees dat ze moesten beschermen. Daarbĳ  vergeleken 
stelde dit niets voor. Gewoon een dood beest dat in de bleke sneeuw 
was leeggebloed.

Toen ging ik erop af. Ik liet de camera draaien en begon met fi l-
men. Meteen werd ik kalm. Ik had een doel. Een wonderlĳ ke afstan-
delĳ kheid kwam over me. Dat gebeurde altĳ d, ik merkte het voor 
het eerst toen ik met de meiden op straat leefde en opnames maak-
te voor Black Winter. Ik word passief en onzichtbaar. Ik kan inzoo-
men, uitzoomen, zo nodig iets aan de kadrering veranderen, maar 
dat zĳ n artistieke, creatieve beslissingen. Ik fi lm all een maar, maak 
geen deel uit van het verhaal. Ik ben er eigenlĳ k niet.

Het was een schaap met een vuile, vervilte vacht. Op de rug zat 
iets donkers, kleverigs, waarschĳ nlĳ k bloed, maar het licht was zo 
gebrekk ig dat je het voor olie kon aanzien. Ik hurkte neer, ik wil-
de het dier fi lmen met de horizon als een dunne streep op de ach-
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tergrond en daarboven de sterrenhemel. Vanuit deze hoek zag ik 
dat de nek verdraaid was, en de snoet zwart. Uit de gescheurde lip-
pen was bloed op het ĳ s gesĳ peld en de ogen leken twee glanzende 
knikk ers. Ik begon te rill en toen ik de camera naar beneden be-
woog, naar de bron van het gestolde vocht: een snee in de zĳ  waar-
uit de ingewanden donker naar buiten hingen. Het dier moest al 
dood zĳ n geweest toen ik het raakte, en een vluchtig moment vroeg 
ik me af of het door mĳ  kwam dat het was opengebarsten, dat ik het 
deze laatste, afschuwelĳ ke vernedering had toegebracht.

Ik ging door met fi lmen, maar kon niet langer afstandelĳ k blĳ -
ven. Ik was terug in het hier en nu. Mĳ n auto lag in de prak, de weg 
was verĳ sd en het zou niet lang duren voor hĳ  helemaal onbegaan-
baar werd. Met gevoell oze handen en oren stond ik bĳ  een kadaver, 
een dood beest in een plas geronnen bloed. Een walgelĳ k gezicht. 
En ik was all een. Ik zett e de camera uit. Ik had hulp nodig, maar 
waar moest die vandaan komen?

Zonder nog een moment na te denken liet ik mĳ n spull en in de 
auto achter en begon te lopen. Het ging veel moeizamer dan ik had 
verwacht. Er lag maar een dun laagje sneeuw, maar de grond eron-
der was keihard en bevroren, en na een paar meter was ik al twee 
keer bĳ na onderuitgegaan.

‘Shit,’ mompelde ik, en een tel later verzwikte ik mĳ n enkel, een 
pĳ nscheut vlamde door mĳ n been omhoog, ik struikelde opnieuw 
en dit keer belandde ik in de natt e sneeuw. Ik wist meteen dat ik 
niets had gebroken, maar ik wist ook dat ik het zo niet ging red-
den. Ik zou moeten wachten tot er hulp kwam. Ik strompelde te-
rug naar de auto.

Dat was een uur geleden, misschien wel twee. Het is moeilĳ k te 
zeggen. De temperatuur is nog verder gedaald; mĳ n adem wa semt 
voor mĳ n gezicht en lost op. De auto lĳ kt te krimpen, ik voel me op-
gesloten maar het is te koud om het raampje open te doen. Ik kĳ k 
naar de sterrenhemel. Ik zoek Betelgeuze, de Gordel van  Orion, de 
vurige Venus. Ik doe beloft es. Als ik hier wegkom, ga ik linea  recta 
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terug naar Londen. De zender, Dan, de fi lm – ze kunnen mĳ n rug 
op.

Maar ik weet niet eens met wie ik het op een akk oordje probeer 
te gooien. Niet met God. Zelfs als hĳ  bestaat heeft  hĳ  me al jaren ge-
leden afgeschreven. Hoe dan ook, er komt geen antwoord, ik hoor 
all een het lege, spookachtige huilen van de wind over de vlakte. 
Het sneeuwt geruisloos, de vlokk en smelten niet eens meer op de 
voorruit. Ik begin te klappertanden. In de achteruitkĳ kspiegel zie 
ik een auto naderen, maar hĳ  stopt niet; ik heb het me waarschĳ n-
lĳ k verbeeld. Hoe zou ik eruitzien als ze me vinden? Met verstĳ fde 
lippen, ĳ s in mĳ n haar en bevroren snot op mĳ n gezicht, maar nog 
steeds met de camera tegen me aan gedrukt, alsof dat het enige is 
wat ertoe doet? In het harnas gestorven, zull en ze zeggen. Ha ha. 
Mĳ n hoofd valt naar voren en langzaam glĳ d ik weg in een donker, 
zacht, zwart niets.

Net op tĳ d roep ik mezelf tot de orde. Nee! Ik heb niet all es door-
gemaakt wat ik heb doorgemaakt en bereikt wat ik heb bereikt om 
hier dood te gaan. Bovendien ben ik niet in een oorlogsgebied of in 
de wildernis van Alaska, waar het veertig graden onder nul is. Ik 
ben in Noord-Engeland. Niet ver van hier drommen tieners samen 
bĳ  een nachtclub, de meisjes dragen niet veel meer dan make-up en 
een kort rokje, hoge hakk en, een naveltruitje. De jongens zĳ n iets 
beter af in hun T-shirt en spĳ kerbroek, maar staan ook te kleumen. 
Ik zie ze voor me, zou zelfs ooit een van die meisjes geweest kunnen 
zĳ n, niet zozeer rill end van de kou als wel van nerveuze opwinding 
over wat de nacht voor haar in pett o heeft . Popelend om te dansen 
en te drinken, lol te maken, verlangend naar de lichtjes, de weeïg 
zoete lucht van droogĳ s en warme lichamen die in strakk e kleren 
zĳ n geperst. Sigarett en, wodka. Pill en en poeder.

Nee. Ik ga hier niet doodvriezen. Ik moet gewoon zorgen dat ik 
wakk er blĳ f. Bĳ na tot bloedens toe druk ik mĳ n nagels in mĳ n 
handpalmen, en dan ineens zie ik licht in de achteruitkĳ kspiegel.

Een moment denk ik dat ik het me weer heb verbeeld, maar dan 
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kĳ k ik om en zie ik dat het echt zo is. Koplampen werpen hun licht-
bundels op de heuvel. Redding. Even komt het in me op dat mĳ n 
gemarchandeer heeft  geholpen, maar als de auto zelf in beeld komt, 
zeg ik tegen mezelf dat het onzin is. Het is toeval, meer niet.

De auto rĳ dt langzaam over het verraderlĳ ke wegdek, maar min-
dert geen vaart. Bĳ na te laat besef ik dat mĳ n auto in het donker 
niet te zien is aan de kant van de weg. Ik moet eruit. Het zou wel heel 
wrang zĳ n als deze bestuurder ook een ongeluk krĳ gt, ook in een 
slip raakt en in dezelfde greppel terechtkomt. Ik moet hem waar-
schuwen.

Ik pak mĳ n telefoon van het dashboard en open het portier. Door 
de kou krĳ g ik een stoot energie en ik kom vooruit zonder te vall en. 
Ik roep, zwaaiend met mĳ n mobiel, waarvan het schermpje verlicht 
is, en deze keer heb ik geluk. De auto stopt en een lange man stapt 
uit. Meteen moet ik denken aan de vrouwen die ik op straat heb ge-
fi lmd, de auto’s met schimmige fi guren die in het donker stopten, 
en van wie je niet kon weten of ze je kwaad zouden doen.

Kom maar op, denk ik als ik hem op me af zie komen.
‘All es in orde?’ Zĳ n stem verwaait in de wind, maar zĳ n toon is 

vriendelĳ k. Hoewel ik zĳ n gezicht nog niet kan zien, laat ik mĳ n 
schouders opgelucht zakk en.

‘Ik, eh… nou, nee.’ Klappertandend knik ik naar de plek waar 
mĳ n auto is gestrand. ‘Zou je me kunnen helpen?’

Hĳ  doet een stap naar voren en staat in de lichtbundel van zĳ n 
koplampen. ‘In de prak?’

Hĳ  is dertig, schat ik, lang – heel lang, minstens een meter vĳ f-
entachtig – en slank. Hĳ  draagt een bril met een zwaar, vierkant 
montuur en heeft  een lang, hoekig gezicht. Hoewel hĳ  warmte uit-
straalt, bespeur ik ook een zekere waakzaamheid bĳ  hem. Hĳ  heeft  
dezelfde bouw als Aidan – mĳ n vriend van vroeger, van toen – en 
dezelfde onhandigheid. Als ik eraan denk hoe Aidan me aan het la-
chen kon maken, begin ik te ontspannen. Hĳ  maakt een onschuldi-
ge indruk, tegelĳ kertĳ d weet ik dat schĳ n kan bedriegen. Als ik de 



23

eerste maanden in Londen iets heb geleerd is het dat wel.
‘Ik ben van de weg geraakt,’ zeg ik. ‘Er ligt een schaap…’
Hĳ  kĳ kt langs me heen naar de plek waar het schaap ligt, maar 

in het donker is het zwarte silhouet op het ĳ s bĳ na niet te zien.
‘Heb je hem aangereden?’
Ik kĳ k om. De kop wĳ st onze kant op. Starend. Beschuldigend. 

Dit heb jĳ  gedaan, zeggen de ogen.
‘Nee. Hĳ  lag er al. Ik zag hem te laat.’
Gelooft  hĳ  me? Ik weet het niet, maar hĳ  steekt zĳ n hand naar 

me uit.
‘Zal ik je helpen?’ vraagt hĳ . ‘Ik ben Gavin.’
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Het duurt even, maar dan weet ik waarom de naam me bekend 
voorkomt. Toen Jess, mĳ n assistente, op zoek was naar iemand die 
folders kon verspreiden voor een bĳ eenkomst in het buurtcentrum 
om ons project te promoten, had Gavin, die de plaatselĳ ke fi lmclub 
leidt, zĳ n hulp aangeboden. We hebben dus in elk geval één inte-
resse gemeen.

‘Alex.’
Hĳ  geeft  geen blĳ k van herkenning; misschien heeft  Jess mĳ n 

naam niet genoemd.
‘Nou, dan ga ik maar eens kĳ ken. Naar het…’
Hĳ  gebaart naar het roerloze schaap, kennelĳ k heeft  hĳ  er moei-

te mee het beest bĳ  de naam te noemen.
Samen lopen we ernaartoe. Met de zaklantaarn in zĳ n hand 

hurkt hĳ  bĳ  het arme dier neer.
‘Die heeft  een lelĳ ke klap gehad,’ zegt hĳ , en hĳ  trekt een pĳ nlĳ k 

gezicht. ‘Het moet heel snel zĳ n gegaan.’
Ik kĳ k naar het beest. Het bloed dat uit het achterlĳ f is gevloeid 

heeft  een zwarte vlek in de sneeuw achtergelaten.
‘We kunnen hem hier niet laten liggen.’
Hĳ  laat zĳ n hoofd hangen. ‘Nee.’ Hĳ  zucht. We zakk en door onze 

knieën, pakk en de poten vast en beginnen te trekk en. Het beest is 
zwaar, maar glĳ dt vrĳ  gemakk elĳ k over het ĳ s. De ingewanden la-
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ten een spoor achter in de sneeuw en er stĳ gt stank uit op. Ik houd 
mĳ n adem in en als ik naar Gavins grimmige gezicht kĳ k, zie ik 
dat hĳ  hetzelfde doet, maar gelukk ig duurt het niet lang: even later 
sleuren we het karkas de greppel in. 

‘Oké,’ zegt hĳ  terwĳ l hĳ  overeind komt. ‘Hoe is je auto eraan toe?’
Ik stap naar achteren, over het bloederige spoor heen. Wat zou 

hĳ  van me denken? Ziet hĳ  me als een hulpeloos vrouwtje dat heeft  
zitt en wachten tot ze gered zou worden en geen idee heeft  hoe het 
zit met de auto waarin ze veilig dacht te zĳ n? Op zĳ n gezicht zie ik 
niets wat daarop wĳ st. Hĳ  lĳ kt all een maar te will en helpen.

‘In de kreukels, denk ik. Ik moet gewoon de pechhulp bell en. Zo-
dra ik signaal heb, komt het goed.’

Hĳ  schudt zĳ n hoofd. ‘Ik ken iemand die je kan helpen.’
‘Kan hĳ  hem repareren?’
‘In ieder geval wegslepen. Hĳ  heeft  een Range Rover.’
Een Range Rover? Ik denk aan de auto die ik langs heb zien rĳ -

den. Door het verblindende licht had ik er weinig van kunnen zien, 
de bestuurder was onzichtbaar, ik kon niet eens onderscheiden wat 
voor merk het was. Een grote, een fourwheeldrive of zoiets.

‘Is hĳ  hier niet al eerder langsgereden?’ vraag ik. ‘Je vriend? Een 
halfuur geleden ongeveer?’

Gavin lacht. ‘Nee, ik kom net bĳ  hem vandaan. Hoezo?’
‘Er kwam nog een auto langs,’ zeg ik. ‘Het leek er even op dat hĳ  

zou stoppen, maar toen reed hĳ  door.’
‘Weet je het zeker?’
‘Ja. Maar het doet er niet toe.’
Ik voel dat hĳ  me nog iets wil vragen, maar hĳ  lĳ kt zich te be-

denken.
‘Waar moet je naartoe?’
‘Blackwood Bay.’
Hĳ  glimlacht. ‘Stap maar in. Dan geef ik je een lift .’ 
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Hĳ  zegt weinig, concentreert zich op de besneeuwde weg. Ik vraag 
me af wat hĳ  voor iemand is, en kĳ k om me heen. De auto is smet-
teloos schoon en op het dashboard staat een luchtverfrisser. Er is 
geen spoor van de rotzooi waar mĳ n auto mee bezaaid ligt; als dat 
zakje zoethoutstokjes niet uit de bekerhouder zou steken, had je 
kunnen denken dat hĳ  net uit de showroom was gekomen. Mĳ n 
maag rammelt.

‘Wat een geluk dat je langsreed,’ zeg ik, eigenlĳ k all een maar om 
de stilte te verbreken.

Hĳ  glimlacht. Ik kĳ k naar buiten, naar Blackwood Bay en de hel-
dere sterrenhemel erboven. In de verte zie ik een fl its, de vuurtoren 
op Crag Head knippert onder een fl ard laaghangende bewolking. 
Ik was dus al dichterbĳ  dan ik dacht. Opnieuw bedenk ik dat het 
stom is geweest om hier in de winter heen te gaan. Niet dat ik veel 
keus had. Na een paar minuten voert Gavin de snelheid een beetje 
op. Er refl ecteert iets in de koplampen, er licht een puntje op in de 
duisternis, misschien een oog. Als we passeren dooft  het uit. Nog 
een schaap? Een konĳ n? Een hert? Doordat elke dieptewerking ont-
breekt, is niet vast te stell en hoe groot het is. Gavin zet de verwar-
ming hoger.

‘Heb je het nog steeds koud?’
Ik antwoord dat het prima met me gaat en vraag waar hĳ  van-

daan komt. ‘Niet uit Blackwood Bay.’
Hĳ  kĳ kt me bevreemd aan. ‘Hoe weet je dat zo zeker?’
‘Het accent. Of liever gezegd: géén accent.’
‘O, ja,’ zegt hĳ  schaapachtig. ‘Mĳ n ouders komen uit Merseyside, 

maar we zĳ n naar het zuiden verhuisd. Naar Londen.’
‘En nu woon je hier.’
‘Ja. Ik had behoeft e aan verandering. Ik werkte in de stad, maar ik 

had er genoeg van. Het forensen… de druk… je kent het wel.’
‘Ik’, denk ik. Niet ‘we’. Ik doe er het zwĳ gen toe. Ik heb al gezien 

dat hĳ  geen ring omheeft . Waarom ik daarop let weet ik niet, uit 
gewoonte misschien.
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‘Hoelang woon je hier al?’
‘O, god. Al bĳ na een jaar.’
Hĳ  zegt het op een toon alsof hĳ  er zelf verbaasd over is, alsof hĳ  

maar twee weken had will en blĳ ven.
‘Bevalt het je?’
Hĳ  vindt het hier prima, zegt hĳ . Hĳ  heeft  genoeg omhanden.
‘En jĳ ? Waar kom jĳ  vandaan?’ vraagt hĳ .
Ik houd het vaag. ‘Londen. Ben je niet getrouwd?’
Hĳ  schiet in de lach. ‘Nee!’
We naderen een bocht en hĳ  mindert vaart. ‘Maar je komt oor-

spronkelĳ k niet uit Londen, hè?’
Hĳ  heeft  mĳ n accent dus ook opgepikt. Dat verbaast me niet. Het 

is vrĳ wel verdwenen, maar er zĳ n dingen waar je nooit vanaf komt. 
Bepaalde klanken spreek ik nog steeds ietsje anders uit, woorden 
als ‘laars’ of ‘vaars’ rĳ men bĳ  mĳ  eerder op ‘dwars’ dan op ‘kaars’. Ik 
geloof niet dat ik een van die woorden al heb gebruikt, dus vermoe-
delĳ k zĳ n er andere, subtielere signalen die hĳ  heeft  opgevangen.

‘Nee, uit de buurt van Leeds,’ antwoord ik.
‘Aha. Ga je iemand opzoeken?’
Zĳ n vraag zet me voor het blok. Ik had onder de radar will en blĳ -

ven. Het is tenslott e nooit mĳ n bedoeling geweest om hier te ko-
men. Maar het loopt nu eenmaal niet altĳ d zoals je wilt, en ik kan 
me niet altĳ d blĳ ven verbergen.

‘Zoiets,’ zeg ik. ‘Ik ben hier om aan een fi lm te werken.’
Hĳ  lacht. ‘Ik dacht al dat je daar iets mee te maken had! Wat is 

jouw aandeel?’
‘O, hand-en-spandiensten. Je kent het wel.’
Hĳ  houdt zĳ n blik op de weg gericht. Even later kucht hĳ .
‘Waar gaat die fi lm eigenlĳ k over?’ Hĳ  valt even stil. ‘Over Zoë?’
Mĳ n adem stokt als hĳ  de naam van het verdwenen meisje uit-

spreekt, maar hĳ  merkt het niet.
‘Niet echt,’ antwoord ik.
‘Maar je hebt wel over haar gehoord? En over Daisy? Neem ik 

aan?’
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Ik antwoord bevestigend. Ik denk aan all e research die ik heb ge-
daan, de gesprekk en met Dan. Ik weet er zelfs veel te veel van.

‘Het is eigenlĳ k een fi lm over het leven in een dorp,’ zeg ik op-
gewekt.

‘Maar waarom hier, als het niet over die meisjes gaat?’
‘Dat heeft  geen speciale reden,’ antwoord ik. ‘Dat moet je aan de 

producer vragen. Die neemt all e beslissingen, ik voer ze all een maar 
uit.’

Hĳ  lacht, maar er klinkt teleurstell ing in door. Ik herinner me 
dat Jess over hem zei dat het een leuke vent was, maar dat hĳ  wel 
veel vragen stelde.

In gedachten ga ik terug naar het ontstaan van het project. Ik had 
Dan op een festival in Amsterdam ontmoet, waar hĳ  me compli-
menteerde met Black Winter, maar over mĳ n tweede fi lm – Adam, 
Alive – zei hĳ : ‘Niet gek, maar niet jouw stiel.’ Dat kon ik waarderen, 
waarschĳ nlĳ k was hĳ  de enige die echt eerlĳ k tegen me was. Hĳ  
vroeg of ik al iets nieuws op stapel had staan.

‘Ik heb wel wat plannen,’ zei ik, hoewel dat niet waar was. Hĳ  gaf 
me zĳ n kaartje en een paar maanden later nodigde ik mezelf uit 
voor een gesprek. All e meubels in zĳ n kantoor waren wit, er waren 
glazen tussenschott en en ergonomische stoelen, en op zĳ n bureau 
stond een chai latt e. Aan de muur achter zĳ n stoel keken zĳ n on-
derscheidingen intimiderend op me neer, en ik moest denken aan 
de avond dat ik die van mĳ  ontving. Ik had me in nieuwe kleren ge-
stoken – een broekpak met een wit jasje – en voelde me goed. Dat 
nam niet weg dat ik stomverbaasd was toen ze aan de publieksprĳ s 
toe waren en mĳ n naam werd afgeroepen. De aankondiging bereik-
te me als door een waas en ik kreeg het gevoel dat iedereen dwars 
door me heen keek. Toen ik opstond voelde ik me opeens dronken 
en ik had spĳ t van de naaldhakk en die ik in een opwell ing had ge-
kocht. Voorzichtig liep ik naar voren, sprak met een droge mond 
een paar woordjes en baande me tussen de lachende, klappende 
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mensen door een weg terug naar mĳ n stoel. Op hetzelfde moment 
dacht ik aan de meisjes die ik had gefi lmd voor de documentaire. 
Ze bevonden zich maar een paar kilometer verderop, dat wil zeg-
gen: degenen die nog leefden. Ze liepen er nog steeds, in de kou, en 
tussen hun wereld en die van mĳ  gaapte een kloof zo breed dat die 
niet eens te beschrĳ ven was. Ik voelde de champagne naar boven 
komen, beende linea recta de zaal uit en was net op tĳ d buiten om 
op de stoep over te geven. Niemand had het gezien, maar dat was 
geen troost, en toen ik op mĳ n hurken mĳ n walging de vrĳ e loop 
liet, kwam de gedachte in me op dat ik in elk geval het fatsoen had 
om me schuldig te voelen. Ik nam me plechtig voor om de meisjes 
die ik had gefi lmd op te zoeken en ze het geld te geven dat aan de 
prĳ s verbonden was.

‘Alex?’
Ik keek op. Dan zat te wachten tot ik van wal zou steken. ‘Nou, ik 

had bedacht… een fi lm te maken over het gewone leven. Over ge-
meenschapszin. Sterfelĳ kheid. Verandering. Ik bedoel, wat is een 
gemeenschap eigenlĳ k nog? Vinden mensen die tegenwoordig niet 
eerder online dan bĳ  de buren? Dat is in elk geval de heersende op-
vatt ing. Maar is dat buiten de grote steden ook zo? Het lĳ kt me in-
teressant om eens te gaan kĳ ken naar het leven op het platt eland, 
waar de bevolking krimpt. Hoe is het leven daar echt?’

Hĳ  knikte. Hĳ  deed zĳ n mond open, maar toen bleef zĳ n blik 
op mĳ n arm rusten. Mĳ n mouw was opgekropen en daardoor was 
mĳ n litt eken te zien. Ik versteende, keek hem strak aan, weerstond 
de neiging om hem het verhaal te vertell en en vouwde mĳ n handen 
onder de tafel. Hĳ  schoof heen en weer in zĳ n stoel.

‘Dus heel wat anders dan Black Winter. Ik zie niet helemaal wat er 
uniek aan zou zĳ n.’

‘Nou,’ zei ik. ‘Het zou grotendeels uit observaties kunnen be-
staan, opnames gemaakt door de mensen zelf, met hun telefoon, 
digitale camera, iPad, enzovoort. Op die manier krĳ gen we all es te 
zien vanuit het perspectief van de mensen zelf – iedereen kan zĳ n 
bĳ drage leveren.’
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‘Dus een soort kruising tussen Th ree Salons en Life in a Day?’
‘Precies.’
Hĳ  glimlachte, en ik vroeg me af of het een strikvraag was. Th ree 

Salons at the Seaside is weliswaar een klassieker, maar stamt uit 1994 
of daaromtrent. Dus lang voor mĳ n tĳ d, en een fi lm over vrouwen 
uit het noorden die hun haar laten wassen en watergolven is op zĳ n 
zachtst gezegd niet iets waar je mĳ  mee zou associëren.

Behalve als je me kent. En hĳ  kende me. Hĳ  wist dat ik heel lang 
over de middelbare school had gedaan en daarna de fi lm- en foto-
grafi eopleiding was gaan doen. Hĳ  wist dat ik mĳ n vak uitoefende 
met de bevlogenheid van iemand die lang heeft  gezocht en einde-
lĳ k haar bestemming heeft  gevonden, iemand die – ondanks haar 
noordelĳ ke tongval en slonzige kleren – het lef had gehad haar eer-
ste fi lm onder de aandacht van een gastdocent te brengen.

‘Het is belangrĳ k,’ vervolgde ik, ‘dat de fi lm uit zichzelf ontstaat, 
dat de verhalen zich aandienen. Het enige wat ik dan nog hoef te 
doen is aanvull en en ordenen. Ik wil een website maken waar ie-
dereen zĳ n bĳ drage kan uploaden, anoniem –’

‘Dan krĳ g je wel dickpics.’
Ik staarde hem aan. Hĳ  moest eens weten wat ik all emaal heb 

gezien. Hĳ  had geen idee hoeveel kleine, verschrompelde pikk ies 
ik in mĳ n leven al had aanschouwd. Een paar meer kon ik heus wel 
aan. ‘Denk je nou echt dat ik me daar druk om maak?’ zei ik. ‘Hoe 
dan ook, ik beheer die site. Ik bekĳ k all es wat er binnenkomt, en wat 
niet goed is komt er niet in. En waar ik nog niet zeker van ben of het 
bruikbaar is, houd ik apart en markeer ik als “privé”. Al het andere 
is openbaar. Deelnemers moeten zich wel aanmelden, maar zodra 
ze binnen zĳ n hebben ze vrĳ e toegang tot all e uploads.’

‘Klinkt interessant. Heb je al nagedacht over consent?’
‘Ja. Er zĳ n een paar mogelĳ kheden. Misschien opnemen in de al-

gemene voorwaarden waar deelnemers mee akk oord moeten gaan 
als ze de eerste keer inloggen?’

‘Dan klikk en ze overal op…’
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‘Precies.’
Hĳ  schokschouderde bevestigend. Dit waren details die nog 

moesten worden uitgewerkt, net als het gemak waarmee mensen 
hun bĳ dragen konden uploaden. Dat moest zo simpel zĳ n als een 
druk op de knop.

‘Heb je al een locatie op het oog?’
‘Nee, nog niet. Ik zou mĳ n licht hier en daar op kunnen steken, 

wat research kunnen doen.’
En daarmee ging ik de fout in. Ik had eerst mĳ n research moeten 

doen, een locatie moeten kiezen en hem het hele pakk et op een zĳ -
den kussentje met een strik moeten aanbieden. Dan had ik nu niet 
in Blackwood Bay gezeten.

Maar dat kon ik toen niet weten.
‘Dit kan echt goed worden, Dan. Het is fris, het is nieuw.’
‘Ik hou van je werk, dat weet je,’ zei hĳ  na een korte stilte.
‘Ja?’
‘All een, eh… het mist nog iets.’
‘O?’
‘Ja. Je moet een plaats zien te vinden met een verhaal. Niets 

groots, maar wel iets wat richting geeft , iets waar mensen het over 
kunnen hebben.’

Ik aarzelde. Ik was blut, deelde een fl at, werkte als het maar even 
kon achter de tap of als serveerster, was op zoek naar een admi-
nistratief baantje en probeerde iets met journalistiek, hoewel dat 
tegenwoordig nauwelĳ ks meer iets opleverde. Ik had geen ouders 
om op terug te vall en, ik had niemand bĳ  wie ik kon aankloppen.

‘Oké,’ zei ik. Hĳ  lachte, en zei dat hĳ  wat mensen zou gaan bell en.
Het duurde een paar weken voor hĳ  me uitnodigde voor een 

tweede gesprek. ‘Anna van Channel Four heeft  me gebeld,’ zei hĳ  
toen ik ging zitt en. Hoop welde haast pĳ nlĳ k in me op.

‘En?’
Hĳ  grĳ nsde. ‘Gefeliciteerd.’
‘Ze gaan akk oord?’
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‘Ze bieden drieduizend. Voor een voorproefj e. Een paar minu-
ten. Hooguit tien.’

Een voorproefj e om ze een idee te geven van mĳ n plan. Op basis 
daarvan konden ze besluiten er een serie van te maken of een fi lm, 
of er helemaal van afzien.

Maar drieduizend? Dat was niet veel.
‘Ze will en aan het eind van het jaar iets hebben, en Anna wil zo 

snel mogelĳ k de locatie weten.’ Hĳ  zweeg. ‘Wil je een borrel? Om 
het te vieren?’

Even kwam ik in de verleiding, maar waar zou het toe leiden? Bo-
vendien had ik mĳ n vriend beloofd dat ik op tĳ d zou zĳ n, en ik kon 
hem niet laten zitt en. Niet nog eens.

‘Het spĳ t me, maar ik moet ervandoor,’ zei ik terwĳ l ik mĳ n 
spull en pakte.

Was hĳ  teleurgesteld? Ik kwam er niet achter. Hĳ  liep met me 
mee naar de deur.

‘Zorg dat je ze versteld doet staan, Alex. Ik weet dat je het kan. Je 
hebt het al een keer gedaan, je kan het weer. En vergeet niet,’ voegde 
hĳ  eraan toe, ‘je hebt een verhaal nodig.’

‘Dat verhaal komt er,’ zei ik. Ik moest wel. Mĳ n tweede fi lm was 
gefl opt. Dit was mĳ n laatste kans.


