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Willie

Er blaft een hond aan de rand van de uienakker waar zijn vader 
en hij tussen de rijen staan te werken, de bollen eruit trekken 
waarvan de stengels zijn uitgedroogd. Willie heeft al een zak vol, 
niet alleen witte, maar ook paarse, bruine, groene, zelfs blauwe. 
Zijn vader staat een paar rijen verderop en buigt, strekt, buigt, 
strekt. Het is zonnig, geen wolkje aan de hemel, maar zijn  vader 
is kletsnat alsof hij recht uit de bayou komt. Zijn hemd zit 
aan zijn lijf geplakt, zijn bretels zijn drijfnat en als Willie naar 
zichzelf kijkt, ziet hij dat hij zelf ook nat is. Zijn mouwen zijn 
doorweekt en op zijn voetboeien glinsteren druppels.

‘Willie!’ Zijn vaders stem galmt over de rijen uienstengels. 
‘Willie!’

Hij kijkt op. Zijn vader houdt een ui omhoog, zo rood en 
groot als een basketbal, anders dan alle uien die Willie ooit 
heeft gezien. Zijn vader neemt zijn hoed af en zwaait ermee 
naar  Willie en terwijl hij hem in de lucht houdt, komt er een 
arend van boven aansuizen en grist hem uit zijn hand. Willie 
brengt zijn hand naar zijn ogen om ze te beschermen tegen de 
zon en terwijl hij de wegvliegende vogel met de reuzenklauwen 
om de rand van de hoed geklemd nakijkt, begint hij te beseff en 
dat hij droomt.

Hij houdt zijn ogen dicht terwijl de droom wegzakt en hem 
achterlaat in de grimmige werkelijkheid. Hij houdt het beeld 
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van zijn vader, van de uienakker, zo lang mogelijk vast, maar hij 
voelt de harde brits onder zich, hoort het water uit de leiding in 
de hoek van zijn cel druppelen, ruikt de putlucht van het slib dat 
uit de onderkant van de brilloze wc lekt. Net als in zijn droom is 
er het geluid van een blaff ende hond, altijd een blaff ende hond.

Hij slaat zijn ogen open en ziet de laatste zonnestralen van 
de dag in lange repen door de tralies op de betonnen muren 
vallen. Het was niet zijn bedoeling geweest in slaap te vallen, 
maar tegenwoordig komt de slaap wanneer die komt en altijd vol 
dromen. Soms zijn het nachtmerries: verbrand vlees, verschroeid 
haar, dodelijke stroomstoten die door zijn lichaam jagen. Maar 
het vaakst droomt hij over kleine dingen, dat hij een splinter 
onder zijn duimnagel heeft bijvoorbeeld, of met zijn blote tenen 
cirkeltjes in het zand maakt of hoe je voelt dat je gaat vallen als je 
achteruit rent om tegen het verblindende zonlicht in een bal te 
vangen die uit de lucht komt vallen – kleine details waardoor hij 
zich slapend levender voelt dan wakker. Wakker zijn is wachten 
tot je doodgaat en wachten tot wat er gebeurt echt gaat lijken.

Niets ervan lijkt tot nu toe echt, vanaf het moment dat hij 
Grace voor het eerst zag, tot haar ellebogen in een kom en 
overal meel op haar gezicht, een perfect halvemaantje wit net 
onder haar jukbeen – dat beeld van haar heeft wekenlang zijn 
 gedachten beheerst terwijl hij stond te boenen op bakblikken 
met aan gekoekte taartresten en kleverige kommen met zoete 
strepen  beslag of als hij na zijn dienst naar huis liep en zo in zijn 
gedachte wereld verzonken was dat hij zich thuis aan gekomen 
niet meer herinnerde hoe hij gelopen was. Na dat aller eerste 
 moment  verkeerde hij in een wereld die bepaald werd door 
Grace, een wereld waarin alles een droom leek: het  verrukkelijke 
gevoel van een  toevallige aanraking in de keuken, de  gesprekken 
die ze  voerden met hun ogen, het lichte gewicht van haar lichaam 
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 boven het zijne, de duizelingwekkende  sensatie, de  panische 
angst. En toen was de droom omgeslagen in een nachtmerrie: 
haar vaders  woedende gezicht in de deuropening, zijn eigen 
 blindelingse spurt naar huis door de nachtelijke straten, de po-
litie en de lynch menigte die kort daarop verschenen, allebei te-
gelijk, scheldend en schreeuwend en bonzend op de deur. Soms 
 betreurt Willie het dat de menigte niet als eerste gearriveerd was.

Hij staat op van zijn brits en kijkt uit het raampje. De zon 
nadert de horizon, een smeulende bol, al laag genoeg om de in 
de zon glinsterende zinken daken van de houten huizen rond de 
plaatselijke rechtbank in de schaduw te leggen, al rijst de toren 
van de St.-Peter nog steeds hemelwaarts in het licht. Het is het 
laatste restje zon dat hij ooit zal zien. Dat idee is zo vreemd 
dat het Willie minder van zijn stuk brengt dan het, weet hij, 
eigenlijk zou moeten doen, maar hij neemt aan dat het hetzelfde 
werkt als de shock die de pijn van een gebroken been aanvanke-
lijk op afstand houdt.

Na enkele minuten wordt hij zich bewust van voetstappen die 
door de gang naderen en het geluid van rammelende sleutels. 
Willie ademt diep in, wendt zich van het raam af en gaat op de 
rand van zijn brits zitten. De zon gloeit nog na in zijn ogen. De 
voetstappen komen dichterbij.

Sheriff  Grazer verschijnt voor zijn cel, begeleid door een man 
die dezelfde bruine kledij als Willie draagt. De man blijft vlak 
achter Grazer staan en kijkt nerveus naar Willie als de sheriff  de 
sleutels in het slot steekt. In zijn handen houdt de man een kom 
met een scheermes, schaar, borstel en zeep.

Grazer zwaait de celdeur open en duwt eerst de gedetineerde 
naar binnen.

‘Goeienavond,’ zegt de gevangene.
Willie knikt en voelt met zijn hand aan zijn wangen, zijn haar.
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Grazer neemt een klapstoel mee uit de gang. ‘Burl komt je 
hoofd verzorgen, jongen,’ zegt hij, en hij zet de stoel midden in 
Willies kleine cel.

‘Sorry, Willie,’ zegt Burl en hij legt de borstel, zeep en schaar 
op de brits. Hij is klein en pezig, oud genoeg om grijze slapen 
te hebben maar nog jong van lichaam. Hij kijkt meewarig naar 
Willie met ogen waarvan het wit geel en waterig is. Willie knikt 
kort, waarmee hij bemoediging of vergeving uit wil drukken. 
Burl draait zich om en vult de kom bij de kraan.

‘Ga zitten,’ zegt Grazer, en hij gebaart naar de stoel. Willie staat 
op van zijn brits. Als hij op de klapstoel plaatsneemt, moet hij 
denken aan de kapperszaak van Maud Clover in St. Martinville, 
waar de blanken urenlang onderuitgezakt zaten onder kappers-
mantels, die aan tenten deden denken, en nieuwtjes uitwisselden 
met Maud, terwijl de kapper het haar rond hun oren wegknipte 
en zijn scheermes over hun ingezeepte hals liet gaan. Als kind 
bleef Willie op weg naar huis ’s middags soms staan om buiten 
met  kleine Maud te praten, zijn aandacht altijd maar half bij  het 
gesprek als hij gebiologeerd door de etalageruit het kappersmes 
door een veld van stoppels zag glijden, het spannende evenwicht 
van de druk, als het spoor van het scheermes over de huid ge-
trokken werd en precies over de lijn tussen zacht en stevig gleed.

Willie voelt Burl een natte washand over zijn gezicht halen. 
Hij knippert en keert terug naar zijn cel; hij zakt vaak weg in 
zijn gedachten.

‘Lekker weertje vanavond,’ zegt de gedetineerde achter hem. 
‘Ik denk dat het gaat afkoelen.’

‘O, we zijn nog lang niet van de hitte af,’ zegt Grazer. Hij staat 
voor Willie met zijn dikke armen over elkaar tegen de muur van 
de cel geleund. ‘Ik verwacht dat het volgende week nog warmer 
wordt dan afgelopen week.’
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‘O ja?’ zegt Burl.
Willie kijkt naar zijn handen, voelt even aan een snijwondje 

bij zijn knokkel waar hij een beetje last van heeft. De gedachte 
gaat door zijn hoofd hoe weinig het weer ertoe doet. Het zal 
volgende week warmer of kouder zijn zonder hem. Alweer zo’n 
vreemd idee. Hij krabt aan het wondje bij zijn knokkel, dat gaat 
bloeden en bedenkt dat ook dat wondje er nauwelijks toe doet.

‘Zo,’ mompelt Burl. Hij wrijft shampoo door Willies haar. 
‘Is dat oké zo, Willie?’

Willie sluit zijn ogen; Burls knokige vingers op zijn schedel 
geven hem het gevoel dat hij uitgeput in slaap valt. ‘Prima,’ zegt 
hij. Het is alweer een tijd geleden dat hij een dergelijke mense-
lijke aanraking gevoeld heeft.

‘Je moet schoon zijn als je de Heer gaat ontmoeten,’ mompelt 
Burl.

Grazer maakt een snuivend, spottend geluid. Willie doet zijn 
ogen open. ‘Je moet kaal, jongen,’ zegt Grazer, en hij kijkt Willie 
in de ogen, trekt een van zijn mondhoeken hoog op. ‘Dan kan 
de elektriciteit rechtstreeks door die dikke schedel van je drin-
gen. De Heer heeft daar niks mee te maken.’

Burl haalt het scheermes over Willies hoofd. ‘Maar schoon 
word je ook, neem dat maar van me aan, Willie,’ zegt hij zacht. 
Hij veegt het scheermes aan een handdoek af en Willie sluit zijn 
ogen weer.
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Frank

Bij zonsondergang zijn ze nog ettelijke kilometers van St. Martin-
ville verwijderd, maar begint Bess tekenen van vermoeidheid 
te vertonen. Ze vertraagt haar pas op het moment dat Frank 
n ormaal gesproken geneigd zou zijn de zweep boven haar kop 
te  laten knallen. Maar het is een oud ezeltje, ze zijn allebei oud. 
Het is bovendien warm en ze heeft de kar op één dag al meer 
kilo meters voortgetrokken dan de hele afgelopen maand bij 
 elkaar, dus legt hij zich bij haar tempo neer, al zou hij de afstand 
naar huis te voet twee keer zo snel kunnen afl eggen.

‘Rustig, meissie,’ mompelt hij. Hij leidt haar naar de berm. 
‘Ho...’ Hij trekt zachtjes aan de teugels. Bess staat stil, knippert 
vermoeid met haar ogen, laat haar kop hangen en wacht.

Frank legt de teugels in een knoop en laat zich stram van de 
bok op de stoffi  ge weg zakken. Hij pakt de voederemmer en een 
stalen veldfl es uit de laadbak en giet het laatste beetje water in de 
emmer, op een klein restje na om zijn gezicht mee af te spoelen. 
Het water is warm, maar voelt toch lekker.

Bess laat haar kop zakken om te drinken, maar kijkt na één 
slokje alweer op.

‘Is goed, meissie.’ Frank laat zijn handen over de ezelskop gaan. 
Het stevige neusbot voelt breed en geruststellend. ‘We zijn zo 
thuis,’ zegt hij tegen haar. Hij kijkt in haar donkere ogen en ziet 
zichzelf erin weerspiegeld, een oude man in zijn zondagse pak.
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Frank tilt de emmer op en giet het water van voor naar 
 achter over de ezelsrug. De veldfl es en emmer zet hij terug in de 
laadbak. Op de houten planken ligt een eenvoudige granieten 
steen, de droevige vracht van die dag die hij heeft opgehaald uit 
Youngsville, zo’n achttien kilometer ten westen van zijn huis in 
St. Martinville. De steen heeft hem vijfentachtig dollar gekost, 
voor het grootste deel geleend, met als onderpand een misoogst 
van uien en de toezegging van klusjes, maar zijn jongste moet 
en zal een grafsteen krijgen, al zou het de dood van de ezel bete-
kenen en die van hem op de koop toe. Geen grafsteen zou Elma 
niet overleven. Als het aan haar had gelegen had hij de steen al 
eerder opgehaald, maar voor Frank voelde dat alsof hij het on-
aanvaardbare zou aanvaarden, dus had hij het uitgesteld en nog 
eens uitgesteld om ten slotte op deze laatste dag op pad te gaan 
omdat hij niet wist hoe hij anders de uren moest doorkomen. 
Th uis met Elma had hij het niet uitgehouden.

Frank wrijft in zijn ogen en kijkt in de verte. Een witte 
katoen akker strekt zich tot in de verte uit, de opengebarsten 
pluizige witte bollen lichten op en overal zoemen de avond-
insecten. Gisteren rond dit uur hebben Elma en hij afscheid 
genomen van de jongen. Morgen rond dit uur zal hij dood zijn. 
Zelfs na maanden aftellen, de weken en de dagen bijhouden tot 
dit moment, kan hij het nog steeds niet bevatten. Elma had dat 
voor twee gedaan, zoals ze al om het jong was gaan rouwen nog 
voordat hij dood is. Hoewel, eigenlijk was hij al dood geweest 
voordat het proces nog maar begonnen was, denkt Frank. Dat 
had hij zelfs al gedacht toen hij was thuisgekomen en Willie met 
zijn rug tegen de ezelschuur had zien zitten, het meisje naast zich 
met haar hoofd op zijn schoot terwijl hij met zijn vingers door 
haar haar streek.

In de verte klinkt het geluid van een naderend voertuig en 
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wanneer Frank de weg achter zich afkijkt ziet hij vanuit het 
westen een pick-uptruck snel dichterbij komen, een silhouet in 
een glinsterende wolk zand. Hij loopt terug naar Bess en pakt 
de teugels net onder het bit vast om haar rustig te houden als 
de pick-uptruck voorbijdendert. Alleen dendert die niet voorbij, 
maar remt hij een paar meter van de plek waar Frank zijn kar 
naast de weg heeft gezet af om in de berm tot stilstand te komen.

In de cabine zitten twee blanken. Frank bekijkt hen wan-
trouwig, al kan hij door de voorruit niet veel onderscheiden. Het 
bijrijdersportier gaat open, een man stapt uit. Hij draagt  laarzen 
en een spijkerbroek en heeft een honkbalpet op. Hij komt lang-
zaam op Frank af, één hand in zijn zak. Frank omklemt de 
teugels steviger. Hij tuurt in het licht van de ondergaande zon.

‘Alles in orde hier?’ vraagt de man.
‘Ja, hoor, m’neer. Geef alleen m’n ezel wat water, m’neer.’
‘Hmmm. We zagen je hier aan de kant staan, dachten dat je 

misschien een gebroken as had of iets.’
‘Nee, m’neer, ik wilde net weer verder.’
‘Waar gaan we heen?’
‘Naar St. Martinville,’ zegt Frank met een hoofdknikje in 

oostelijke richting.
‘Dat ga je met die ezel zo te zien voor donker niet halen,’ zegt 

de man met een blik op Bess.
‘Nee, m’neer, niet voor donker, m’neer.’
‘Goed dan.’ De man tikt tegen de rand van zijn pet en zet een 

stap naar achteren, draait zich om en loopt weer naar de truck. 
Hij stapt in en even later trekt de wagen op en rijdt weg.

Frank kijkt hem na en ziet hem in de richting verdwijnen die 
hij zelf ook op gaat. Zijn hart gaat tekeer van de aangeboren 
angst waarvan hij zo vaak had gewild dat Willie daar ook last 
van had.



37

Willie

Als Burl en sheriff  Grazer weer weg zijn uit zijn cel, gaat Willie 
op zijn brits liggen wachten. Hij was van plan geweest de bijbel te 
pakken die pastoor Hannigan hem maanden geleden had gegeven 
of een van de tijdschriften die hij van de bewakers had gekregen 
toen zij ze uit hadden, maar het lijkt niet passend om over fi lm-
sterren te lezen als je op het punt staat dood te gaan, en wat er 
allemaal in de Bijbel staat gelooft hij toch niet, al heeft hij het wel 
geprobeerd – hij heeft de Bijbel gelezen, gebeden, plichtmatig 
alle christelijke dingen gedaan omdat hij hoopte dat hij zou gaan 
geloven. Omdat hij wilde geloven. Hij neemt aan dat dit hele ge-
doe gemakkelijker zou zijn als hij geloofde, maar kan geen troost 
vinden in de godsdienst, in het boek dat zijn moeder naleeft. En 
dus blijft hij op zijn brits liggen kijken hoe zijn cel zich vult met 
het gouden avondlicht en wacht hij af. Hij is het wachten moe.

Hij sluit zijn ogen. Water druppelt ritmisch uit de pijp in de 
hoek van de cel. Vanuit de gang hoort hij radiostemmen in de 
bewakersruimte en een gedetineerde die huilt. Buiten luidt de 
klok: het is halfzeven. Nog vijfenhalf uur. Heel even snijdt er 
iets door zijn lichaam: een zweem van een rilling misschien, een 
vleug van een huivering, maar zo vluchtig dat hij niet kan na-
gaan waardoor het werd opgewekt: verwachting of doodsangst. 
Allebei misschien. Hij is even blij dat het wachten bijna voorbij 
is als bang voor de dood waarop hij wacht.
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Willie kent veel mensen die gestorven zijn. Mo Bunyons hart 
hield er van het ene op het andere moment mee op toen de oude 
man op een dag met zijn benen over elkaar en een fl inke pruim 
tabak onder zijn lip in de schaduw van een eikenboom zat. 
 Frankie Dunham is in de bayou verdwenen en Butch Clover is 
bij de zaagmolen verpletterd door een rollende boomstam. Maar 
aan die sterfgevallen denkt Willie niet als hij aan zijn eigen dood 
denkt. Dat zijn verhalen, overleveringen, die gemeenschappelijk 
vanuit de verte beleefd zijn, die deel uitmaken van het repertoire 
van zijn jeugd. Slechts één keer heeft hij de overgang van hier 
naar daar met eigen ogen gezien, en dat is waar zijn gedachten 
steeds naartoe keren als hij aan de dood denkt.

Zijn oom Breeze was aan het sterven waar ze bij waren, werd 
steeds magerder, brozer, heser, maar op een of andere manier 
was dat geen van hen echt opgevallen. Of Willie in elk geval 
niet – hij was twaalf, was altijd bezig, was nog een kind – tot 
hij op een dag tussen de middag thuiskwam en Breeze op de 
bank aantrof. Liggend. Even rusten, had de oude man gezegd, 
om vervolgens nooit meer op te staan. Willie en Darryl en hun 
ouders zaten op een kruk bij hem, waakten om beurten en voer-
den de oude man schaafi js, vla en sap. Willie herinnert zich zijn 
opgezette benen en hoe zijn voeten zoekraakten in hun eigen 
zwelling, de dunne huid van de voeten uitgerekt en vol barsten. 
Hij herinnert zich dikke voeten die zo koud waren ondanks de 
hitte van het vuur. Hij herinnert zich de stank: zoet, rot, bieten 
en dode muis. Hij herinnert zich de opgezwollen buik van de 
oude man en het moeizame hijgen, het rochelen en raspen van 
speeksel en lucht in zijn keel. Als het Willies beurt was om te 
waken durfde hij zijn blik haast niet af te wenden, maar hij 
was ook bang voor de zeldzame heldere momenten waarop de 
ogen van Breeze opengingen en zijn oom terugkeerde van waar 
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hij ook was geweest om iets te zeggen. Die momenten hadden 
Willie de stuipen op het lijf gejaagd, maar de naschokken van de 
dood nog meer, het sidderen van het levenloze lichaam. Daarna 
was elke gedachte die Willie had gehad over de dood als iets 
vredigs voorgoed verdwenen.

Hij probeert zich de dood van Grace niet voor te stellen. Maar 
soms komen de beelden ongevraagd: haar blonde haar samen-
geklit door bloed, de verbrijzelde schedel, de donkerrode plas die 
zich onder haar uitbreidt, haar lippen – die uren daarvoor nog 
tegen de zijne gedrukt waren geweest – slap om het geweer. En 
als die beelden komen, voelt Willie zijn ziel schrijnen van spijt 
en moet hij de grootste moeite doen om niet met zijn hoofd 
tegen de betonnen muren van de cel te beuken; hij was gevlucht. 
Als hij was gebleven, had hij het nooit laten gebeuren.
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Frank

Bess weigert nog een stap te zetten. Frank spreekt haar vanaf de 
bok toe, maar ze snuift en stampt met haar hoef. ‘Toe, meissie, 
hortsik,’ zegt hij. Hij pakt de zweep uit de laadbak en houdt die 
naast haar oog, maar de ezel onderneemt geen enkele poging 
om te bewegen en Frank is niet van plan te slaan. Hij strijkt 
met een vereelte hand over zijn gezicht, legt de zweep naast 
zich neer en klimt van de kar. Hij probeert haar te leiden door 
de teugels onder het bit vast te grijpen en haar van de berm de 
weg op te trekken. Ze hinnikt, schudt met haar kop en maakt 
zelfs aanstalten om zich op de grond te laten zakken, wat de 
tuigstrengen verhinderen.

Frank laat de teugels los. Hij kijkt naar de ezel en knikt. Ze is 
op. Als hij jonger of sterker was geweest had hij misschien zelf 
geprobeerd de vracht voort te trekken. Het herinnert hem aan 
zijn zoon Darryl in de weken voordat die naar Lejeune vertrok-
ken was, hoe hij met zijn handen om de lamoenstokken de kar 
vol meloenen had voortgetrokken, ‘om sterker te worden’, zei 
hij, maar als je het Frank vraagt, was Darryl al sterk zat.

Hij kijkt links en rechts de lege weg af, nergens koplampen, 
geen auto te bekennen. Alleen grind en de ondergaande zon. 
Daarom had hij tenslotte ook deze weg genomen in plaats van 
de drukkere hoofdweg die er grotendeels parallel aan loopt. 
Nu wilde hij dat hij om hulp had gevraagd toen hij de kans 
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kreeg. De insecten worden met het vallen van de avond luider 
en  snerpen in het katoen. Zijn neef Earl zit vast te wachten om 
hem te helpen de steen op zijn plek te zetten. Elma zit ook te 
wachten. En dan is daar Willie; hij wil zijn zoon voor diens 
dood nog een keer zien, al was het maar van een afstandje als de 
jongen van New Iberia wordt overgebracht naar de  gevangenis 
van St. Martin ville. Hij moet hem zien. Zijn hart gaat sneller 
slaan bij de gedachte. Hij zou de kar, ezel en steen hier  willen 
achter laten en te voet de laatste paar kilometer naar St. Martin-
ville afl eggen, om er maar te zijn. Maar Elma mag hem nog zo 
hard nodig hebben als het tegen middernacht loopt, hij weet ook 
dat ze het niet zal overleven als hij met lege handen verschijnt, 
terwijl ze steeds weer, steeds weer, steeds weer tegen hem had ge-
zegd dat hij een steen voor hun jongste zoon moest halen. Hun 
jongste zoon, hun nakomertje. Een ongelukje was hij geweest, 
maar ook een wonder.

Hij kijkt nogmaals de weg af, eerst naar links, dan naar rechts. 
Niets. Aan de rand van de volgende akker ziet hij wel de donkere 
omtrek van een hutje. Pachters, denkt hij. Misschien hebben ze 
een ezel. En tussen nu en middernacht liggen nog wat uren. Er 
is tijd.
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Pastoor Hannigan

Ook nadat de laatste oproep tot gebed heeft geklonken blijft 
Hannigan in de klokkentoren staan. Hij vraagt zich af hoeveel 
mensen in dit stadje bij het horen van het klokgelui daadwerke-
lijk op hun knieën zijn gezakt.

Boven hem zwaait de klok nog traag heen en weer en hoewel 
de klepel niet langer tegen de rand slaat zoemt het koper nog 
na. Het dikke touw gaat op en neer tussen zijn handen, die hun 
grip hebben laten varen. Dadelijk zullen de uitgevlogen duiven 
weer op de vensterbanken van de klokkenkamer neerstrijken en 
zullen klok en touw tot rust komen. Toen hij als jongen in het 
weeshuis in Pennsylvania zat, luidde hij altijd de klokken voor 
de dienst. Dan nam het touw hem mee en steeg hij hoog op 
en was hij overgeleverd aan die enorme galmende kracht. Dat 
had hij als jongen zo machtig gevonden aan de kerk, de kracht 
van God had hem pas in tweede instantie aangetrokken. Hier 
in het zuiden, in Louisiana, heeft hij ontdekt dat er nog grotere 
krachten bestaan: armoede, onverdraagzaamheid, angst. Oog 
in oog daarmee bekruipt hem soms het gevoel dat zijn zending 
kansloos is.

Hij laat het touw los en verlaat de klokkentoren. Het late 
zonlicht valt schuin door de boogramen naar binnen en ligt ge-
broken door de raampanelen in oplichtende rechthoeken dwars 
over de houten kerkbanken en het doff e linoleum op de vloer. 
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De St.-Edwardskerk is een bescheiden gebouw, niet te verge-
lijken met Hannigans spiritijnse thuisbasis in Pittsburgh, met 
zijn hemelshoge plafond, marmeren vloer en glas-in-loodramen. 
Maar hier voelt Hannigan zich meer op zijn gemak. Het eenvou-
dige kruis aan de witte oostmuur, de nederige houten banken, 
het bescheiden altaar ervaart hij als troostrijk. Wanneer de kerk 
leeg is, lijkt de ruimte klein en hij verbaast zich ’s zondags dan 
ook altijd over de zee van gelovige gezichten, de vele lichamen 
waaraan de banken plaats bieden. Hier voelt hij zich thuis, voelt 
hij dat de dingen kloppen, dat de mensheid een kans heeft. Maar 
buiten in de straten van New Iberia heeft hij na een aantal jaren 
nog steeds het gevoel dat hij geen vaste voet aan de grond heeft 
gekregen, alsof hij zich een weg moet banen door blinde haat. 
Het zuiden voelt voor hem vreemder dan zijn zendingswerk in 
Madagaskar dat ooit heeft gedaan.

Zijn voetstappen maken geen geluid als hij door het gangpad 
naar de open kerkdeur loopt. Hij ziet buiten een auto langs de 
stoep staan, de hangende takken van een eik, het boekhoud-
kantoor dat in het lage gebouw aan de overkant gevestigd is, 
honkballende kinderen op het sportveld verderop. Hij denkt aan 
Willie Jones, zelf ook haast nog een kind. Zijn keel knijpt dicht.

Bij de achterste bank draait Hannigan zich om naar het altaar 
en al doet hij dat niet altijd voordat hij de kerk verlaat, nu knielt 
hij om een kruis te slaan. Hij sluit zijn ogen en wacht, op iets, 
wat dan ook. Maar hij voelt alleen de zwaarte van zijn hart.

Wanneer hij zijn ogen weer opent, blijft hij even geknield 
zitten. Dan staat hij op en ook al is hij er niet klaar voor, toch 
stapt hij naar buiten de vallende nacht in. Ze wachten op hem, 
eerst de vrouw, daarna Willie.
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Gabe

De kevers hebben zich onder de grond ingegraven, zo warm en 
droog is het. Achter op het linkerveld ziet Gabe er een uit de 
aarde bij zijn voeten tevoorschijn komen. Het harde, zwarte lijfj e 
schudt het zand van zich af en de spillepootjes trippelen over de 
grond als het diertje langzaam op pad gaat naar de weg. Gabe 
vraagt zich af waar de kever heen loopt en of hij dat zelf eigen-
lijk wel weet. De laatste tijd vraagt hij zich dat soort dingen af. 
Net als over die hond aan de overkant van de straat, die bij het 
vuilnis in het steegje achter de kerk loopt te snuff elen. Hij zal 
wel op zoek zijn naar eten, maar Gabe vraagt zich af of de hond 
al weet wat hij daarna zal gaan doen of dat kevers en honden 
en eekhoorns en vogels gewoon doen wat ze doen, zonder enige 
gedachte aan wat ervoor of erna komt.

‘Livingstone!’
Gabe kijkt over het honkbalveld naar de thuisplaat, waar de 

andere jongens zich in de schemering hebben verzameld. Kevin 
Saunders staat naar hem te zwaaien. ‘Kom je?’

Gabe tuurt naar Kevin aan de overkant van het veld en  daarna 
omhoog naar de lucht alsof hij het antwoord zoekt: komt hij? 
Een roodstaartbuizerd zweeft boven de toppen van de pijn-
bomen en ook over die buizerd vraagt Gabe zich van alles af.

‘Livingstone!’
Zijn blik keert terug naar Kevin.
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‘Kom je nog of blijf je daar de hele avond staan?’
Ik blijf hier de hele avond staan, denkt Gabe, maar hij begint 

toch het veld over te steken, op een drafj e, alleen zo langzaam dat 
hij net zo goed zou kunnen wandelen, zijn ogen gericht op zijn 
over de grond schuifelende voeten. Hij hoort de stemmen van de 
andere jongens als hij dichterbij komt, fl arden van gesprekken: 
‘Koude cola bij de drogist...’, ‘De veranda van de oude mevrouw 
Peterson...’, ‘Touwschommel bij de bayou...’. Hij hoort Chub 
Larson praten over zijn moeders runderborst en de tweeling 
Kane nog steeds kibbelen over een uitbal. Buddy Cunninghams 
stem is het hardst. Buddy Cunningham woont buiten de stad, 
maar loopt om mee te kunnen spelen elke keer de zes kilometer 
heen en weer terug van het boerenland van zijn vader. ‘En mijn 
vader,’ zegt Buddy, ‘mijn vader gaat vanavond naar St. Martin-
ville om te zien hoe die nikker geroosterd wordt!’

Gabe kijkt met een ruk op, maar niemand schenkt aandacht 
aan Buddy’s aankondiging. Zo gaat dat met de meeste uitspra-
ken van Buddy, die vooral dingen zegt om maar gehoord te 
worden.

Pas als ze later met een groepje op een plein in het centrum 
van de stad cola zitten te drinken, begint Buddy er weer over. 
Chub Larson is al naar huis en de broertjes Belty, die ook op 
het land wonen, konden meerijden op de kar van Abe Dougie, 
in elk geval tot aan de zandgroeve. De meeste jongere jongens 
zijn al naar huis, behalve Berle Williams, die mag doen en laten 
wat hij wil. Maar Kevin, Buddy, de tweeling Kane, Rud Scott, 
Caliber en Gabe zijn blijven hangen en laten zich meedrijven 
op het lome ritme van het weekend. Gabe ligt op zijn rug in het 
gras en staart door de breed uitwaaierende takken van een eik 
omhoog naar de nagloeiende lucht. Hij kijkt hoe de dag weg-
sterft en luistert maar half naar de andere jongens, die het over 
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de brand hebben die het huis van Hattie LeMay heeft verwoest. 
De tweelingbroertjes Kane houden bij hoog en bij laag vol dat 
het een ongeluk was, volgens Caliber was het brandstichting 
en Rud Scott beweert dat ze de verzekering wilde oplichten, en 
dan zegt Buddy opeens heel hard: ‘Weet je, misschien ga ik wel 
mee met m’n vader.’

Gabe sluit zijn ogen. Rud Scott houdt halverwege een zin 
zijn mond. Er valt een stilte, waarin Gabe Rud met veel geluid 
zijn laatste restje cola hoort opslurpen voordat hij reageert op 
de onderbreking. ‘Dat slaat dus echt als een tang op een varken, 
Cunningham.’

Er valt weer een stilte. ‘Er zijn hier helemaal geen varkens,’ 
zegt Buddy dan. Gabe doet zijn ogen open. In de takken boven 
zijn hoofd hoort hij het geritsel van twee eekhoorns die elkaar 
achternazitten door de droge varens waarmee de eik begroeid is.

‘Het is een gezegde, Cunningham.’
‘Jullie doen maar met je gezegdes, ik ga mooi wel met mijn 

vader kijken hoe ze die nikker roosteren.’
Niemand reageert. Gabe hoort het geluid van een automotor 

dichterbij komen, met de klok mee om het plein draaien en in 
de andere richting verdwijnen.

De eerste die weer wat zegt is Kevin. ‘Waar heb je het over, 
Cunningham?’

‘Die nikker in St. Martinville,’ zegt Buddy. ‘Mijn vader zegt 
dat-ie een bankiersdochter verkracht heeft. Ze halen speciaal een 
elektrische stoel uit Angola om hem te roosteren.’

‘Zulke stoelen bestaan helemaal niet,’ smaalt Bill Kane.
‘Welles! En mijn vader...’
‘Het was een bakkersdochter, geen bankiersdochter. Grace 

Sutcliff e. En de jongen die haar verkracht heeft was de af-
washulp.’ Dat is Caliber, met veertien de oudste van het stel. 
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Gabe draait zijn hoofd naar hem toe, de jongen kijkt hem strak 
aan. Gabe voelt dat hij een hoofd als een boei krijgt en kijkt snel 
weg, in de hoop dat Caliber verder zijn mond houdt. ‘Alleen heb 
je in St. Martinville ook mensen die zeggen dat het helemaal 
geen verkrachting was.’

Buddy Cunningham lacht smalend. ‘Wat zou het dan geweest 
moeten zijn?’ vraagt hij.

Caliber haalt op die typische raadselachtige manier van hem 
zijn schouders op. ‘De bakker zit bij de Klan,’ zegt hij. ‘Voor 
hem is het altijd verkrachting, wat het ook was.’

Buddy snuift. ‘Wat het ook was,’ zegt hij, ‘mijn vader gaat 
erheen. En ik ga mee.’

‘Zulke stoelen bestaan niet,’ zegt Bill Kane nog eens. ‘Toch?’
‘Gruwelijke Gertie,’ zegt Caliber ernstig. ‘Zo noemen ze die 

stoel.’
Gabe staart naar de takken boven zijn hoofd, die zich in zijn 

hoofd omvormen tot een griezelig schavot, een ansichtkaart die 
zijn vader hem ooit eens heeft laten zien van mensen die aan een 
boom hingen te bungelen.

Een tijdlang zegt niemand wat. En dan schraapt Rud Scott 
zijn keel. ‘Nou,’ zegt hij. ‘Mijn vader durft er zijn leven om te 
verwedden dat het verzekeringsfraude was.’


