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T WEE

‘Meneer Baker!’
 Linus kreunde zacht. Het was vandaag zo goed gegaan. Nou 
ja. Hij had een kloddertje oranje dressing op zijn keurige witte 
overhemd gekregen van de kledderige salade die hij in de kanti
ne had gegeten, een hardnekkige vlek die alleen maar groter was 
geworden toen hij hem had willen wegpoetsen. En de regen klet
terde op het dak, zonder dat iets erop wees dat het binnen af
zienbare tijd droog zou worden. Hij had zijn paraplu weer eens 
thuisgelaten.
 Maar afgezien daarvan was zijn dag goed verlopen.
 In grote lijnen.
 Om hem heen verstomde het geratel van toetsenborden toen 
mevrouw Jenkins kwam aanlopen. Ze was een strenge vrouw, en 
haar haar zat zo strak achterover dat haar monobrauw was opge
trokken tot halverwege haar voorhoofd. Hij vroeg zich weleens 
af of ze ooit in haar leven had geglimlacht. Hij dacht van niet. 
Mevrouw Jenkins was een stugge vrouw met het karakter van 
een sluwe slang.
 Ze was ook zijn leidinggevende, en Linus Baker durfde haar 
geen voet dwars te zetten.
 Hij trok zenuwachtig aan de kraag van zijn overhemd, ter
wijl mevrouw Jenkins tussen de bureaus door dichterbij kwam – 
haar hakken tikten fel op de koude stenen vloer. Haar assistent, 
een verachtelijke kwal van een vent die Gunther heette, liep vlak 
achter haar met zijn klembord en een idioot lang potlood, dat 
hij gebruikte om notities te maken over werknemers die de kant
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jes er vanaf leken te lopen. Aan het eind van de dag werden de 
strafpunten bij elkaar opgeteld en toegevoegd aan de weeklijst. 
Aan het eind van de week kregen degenen met vijf of meer straf
punten daar een aantekening van in hun persoonlijk dossier. Dat 
wilde niemand.
 Toen mevrouw Jenkins en Gunther langsliepen, zaten de 
werknemers met gebogen hoofd te doen alsof ze werkten, maar 
Linus wist wel beter; ze spitsten hun oren om op te vangen wat 
hij verkeerd had gedaan en wat zijn straf zou zijn. Misschien 
werd hij wel eerder naar huis gestuurd, en zou die tijd op zijn 
salaris worden ingehouden. Of misschien moest hij juist over
werken en zou er toch een bedrag op zijn salaris worden inge
houden. In het ergste geval zou hij ontslagen worden, zou zijn 
werkende leven voorbij zijn, en zou hij geen salaris meer hebben 
waarop ooit nog iets kon worden ingehouden.
 Hij kon niet geloven dat het pas woensdag was.
 En hij voelde zich nog ellendiger toen hij besefte dat het pas 
dinsdag was.
 Hij kon helemaal niets bedenken wat hij verkeerd had gedaan, 
tenzij hij een minuut te laat was teruggekomen van het toegesta
ne kwartier voor de lunch, of dat zijn laatste rapport onbevredi
gend was geweest. Er schoot hem van alles door het hoofd. Was 
hij te lang bezig geweest de vlek weg te poetsen? Of had er een 
tikfout in zijn rapport gestaan? Vast niet. Dat was onberispelijk 
geweest, in tegenstelling tot zijn overhemd.
 Maar mevrouw Jenkins had een verbeten uitdrukking op haar 
gezicht, wat niet veel goeds beloofde voor Linus. De kantoor
ruimte, waar hij het altijd koud had gevonden, was nu onaan
genaam warm. Ook al was het er tochtig – verergerd door het 
rotweer –, de zweetdruppels bleven maar over zijn nek rollen. De 
groene gloed van zijn computerscherm leek te fel, en hij moest 
zijn best doen om zijn ademhaling rustig en gelijkmatig te hou
den. Bij het laatste lichamelijk onderzoek dat Linus had laten 
doen, had de dokter gezegd dat zijn bloeddruk te hoog was en 
dat hij de stressfactoren in zijn leven moest zien te verminderen.

Het huis in de azuurblauwe zee.indd   16Het huis in de azuurblauwe zee.indd   16 19-4-2022   16:36:5019-4-2022   16:36:50



17

 Mevrouw Jenkins was zo’n stressfactor.
 Die gedachte hield hij voor zich.
 Zijn kleine houten bureau stond bijna in het midden van de 
kantoorruimte: bureau 7 in rij L, in een ruimte met zesentwintig 
rijen van elk veertien bureaus. Er was nauwelijks ruimte tussen. 
Een magere spriet zou geen moeite hebben om ertussendoor te 
lopen, maar dat gold niet voor iemand met een paar extra kilo’s 
rond zijn heupen (nou ja, ‘een paar’ was eigenlijk zacht uitge
drukt). Als ze persoonlijke spulletjes op hun bureau hadden mo
gen hebben, zou het waarschijnlijk rampzalig zijn geweest voor 
iemand als Linus, maar dat was tegen de regels. Nu bleef het er
bij dat hij vaak met zijn brede heupen tegen de bureaus bots
te, waarvoor hij zich dan haastig verontschuldigde als hem boze 
blikken werden toegeworpen. Het was een van de redenen dat 
hij meestal wachtte tot vrijwel iedereen naar huis was voordat hij 
zelf wegging. Dat, en het feit dat hij onlangs veertig was gewor
den, en dat hij niets anders had dan een klein huis, een humeu
rige kat die waarschijnlijk iedereen zou overleven, en een steeds 
omvangrijker buik, waar zijn dokter merkwaardig opgewekt in 
had zitten poeren en priemen terwijl hij raaskalde over de won
deren die een dieet kon verrichten.
 Vandaar die kledderige salade in de kantine.
 Hoog aan de wand hingen akelig opgewekte posters met tek
sten als: u doet goed werk en zorg dat u elke minuut 
van de dag kunt verantwoorden, want een verlo
ren minuut is een verspilde minuut. Linus had er een 
bloedhekel aan.
 Hij legde zijn handen plat op het bureau om te voorkomen 
dat hij zijn vingernagels in zijn handpalmen zou drukken. Me
neer Tremblay, die aan bureau 6 in rij L zat, keek hem aan met 
een meewarig lachje op zijn gezicht. Hij was nog jong en leek 
plezier te hebben in zijn werk. ‘Er zwaait wat voor u,’ fluisterde 
hij Linus toe.
 Mevrouw Jenkins kwam bij zijn bureau. Haar mond was een 
dunne streep. Zoals gewoonlijk leek het alsof ze haar makeup in 
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het donker, zonder spiegel, met kwistige hand had aangebracht. 
De dikke laag rouge op haar wangen was paarsachtig rood, en 
haar lippenstift had iets weg van bloed. Ze had een zwart broek
pak aan, het jasje dichtgeknoopt tot vlak onder haar kin. Ze was 
graatmager – hoekige botten, omhuld door te strak gespannen 
huid.
 Gunther daarentegen had net zo’n fris gezicht als meneer 
Tremblay. Het gerucht deed de ronde dat hij de zoon was van 
een Belangrijk Persoon, hoogstwaarschijnlijk iemand van het 
Excellent Hoger Management. Hoewel Linus zelden een praatje 
maakte met zijn collega’s, hoorde hij ze onder elkaar wel op ge
dempte toon roddelen. Hij had al vroeg in zijn leven geleerd dat 
mensen dikwijls vergaten dat hij er was of zelfs maar bestond als 
hij niets zei. Toen hij een kind was, had zijn moeder eens tegen 
hem gezegd dat hij zo kleurloos was dat mensen hem pas op
merkten als ze over hem struikelden.
 ‘Meneer Baker,’ zei mevrouw Jenkins opnieuw. Uit haar mond 
klonk zijn naam bijna als een sneer.
 Gunther stond naast haar en keek met een lachje op hem neer. 
Het was niet bepaald een vriendelijk lachje. Zijn tanden waren 
stralend wit en vierkant, en hij had een kuiltje in zijn kin. Hij 
was op een huiveringwekkende manier aantrekkelijk. Het lachje 
had prachtig moeten zijn, maar het bereikte zijn ogen niet. Linus 
had het lachje van Gunther alleen geloofwaardig gevonden wan
neer hij een verrassingsinspectie uitvoerde en met zijn lange pot
lood het ene strafpunt na het andere op zijn klembord noteerde.
 Misschien was dat het. Misschien zou Linus zijn eerste straf
punt krijgen, iets wat hij sinds de komst van Gunther met zijn 
puntensysteem op wonderbaarlijke wijze had weten te vermij
den. Hij wist dat ze voortdurend werden geobserveerd. Aan het 
plafond hingen grote camera’s die alles registreerden. Als iemand 
erop werd betrapt dat hij iets verkeerd deed, kwamen de gro
te luidsprekerboxen die aan de muren hingen knetterend tot le
ven, en werd luid omgeroepen dat bureau 2 in rij K strafpunten 
kreeg, of bureau 13 in rij Z.
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 Linus was er nooit op betrapt dat hij zijn tijd niet goed be
steedde. Daar was hij veel te slim voor. En te schijterig.
 Maar misschien niet slim of schijterig genoeg.
 Hij zou een strafpunt krijgen.
 Of misschien zou hij wel víjf strafpunten krijgen, die vervol
gens in zijn persoonlijk dossier zouden komen, een smet op zijn 
zeventien dienstjaren bij het ministerie. Misschien hadden ze
de vlek van de dressing gezien. Er golden strikte kledingvoor
schriften op het werk. Die stonden uiterst gedetailleerd beschre
ven op de pagina’s 242246 van regels en voorschriften, 
het personeelsreglement van het ministerie van Toezicht Magi
sche Jeugd. Misschien had iemand de vlek gezien en gerappor
teerd. Daar zou Linus echt niet raar van opkijken. Er waren wel 
mensen voor onbenulliger kwesties ontslagen.
 Dat was Linus bekend.
 ‘Mevrouw Jenkins,’ zei hij, met een stem die nauwelijks boven 
gefluister uitkwam. ‘Leuk u te zien vandaag.’ Dat was een leu
gen. Het was nooit leuk om mevrouw Jenkins te zien. ‘Wat kan 
ik voor u doen?’
 Gunthers lachje werd breder. Misschien wel tien strafpunten 
dan. De dressing was immers oranje. Als hij ontslagen werd, zou 
hij geen kartonnen doos nodig hebben, want het enige wat hij 
hier had, waren de kleren aan zijn lijf en de muismat met een 
vervaagde foto van een wit zandstrand en de blauwste zee van de 
hele wereld. Daarboven stond de tekst zou je niet willen 
dat je hier was?
 Ja. Elke dag.
 Mevrouw Jenkins leek niet van plan op de begroeting van 
Linus te reageren. ‘Wat hebt u gedaan?’ wilde ze weten. Haar 
wenkbrauwen zaten bijna bij haar haargrens, wat fysiek onmoge
lijk had moeten zijn.
 Linus slikte verwoed. ‘Het spijt me, maar ik begrijp niet zo 
goed waar u op doelt.’
 ‘Dat lijkt me sterk.’
 ‘O. Eh, wat vervelend.’
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 Gunther noteerde iets op zijn klembord. Hij gaf Linus waar
schijnlijk nog een strafpunt vanwege de overduidelijke zweet
plekken onder zijn armen, maar daar kon hij nu weinig aan ver
anderen.
 Mevrouw Jenkins leek zijn verontschuldiging niet te accepte
ren. ‘U moet íéts gedaan hebben.’ Ze was erg vasthoudend.
 Misschien moest hij de vlek van de dressing opbiechten. Dat 
zou zijn als het lostrekken van een pleister. Beter om het in één 
keer snel te doen in plaats van het te rekken. ‘Ja. Nou, weet u, ik 
probeer gezonder te eten. Een soort dieet.’
 Mevrouw Jenkins fronste haar wenkbrauwen. ‘Een dieet?’
 Linus knikte driftig. ‘Op doktersadvies.’
 ‘Torst u overtollig gewicht mee?’ vroeg Gunther, veel te mon
ter.
 Linus kreeg een kleur. ‘Ja, dat kun je wel zeggen.’
 Gunther maakte een meelevend geluid. ‘Dat was me al opge
vallen. Arme vent. Beter laat dan nooit, denk ik.’ Hij tikte met 
de rand van het klembord op zijn eigen platte buik.
 Gunther was weerzinwekkend. Een gedachte die Linus voor 
zich hield. ‘Wat geweldig voor u.’
 ‘U hebt mijn vraag nog niet beantwoord,’ zei mevrouw 
Jen kins bits. ‘Wat kunt u in vredesnaam gedaan hebben?’
 Hij kon het maar beter achter de rug hebben. ‘Een stommi
teit. Onhandig als ik ben. Ik wilde mijn salade eten, maar kenne
lijk heeft boerenkool een eigen wil, want die viel van mijn...’
 ‘Ik heb geen idee waar u over wauwelt,’ zei mevrouw Jenkins 
terwijl ze zich vooroverboog en haar handen op zijn bureau zet
te. Ze tikte met haar zwartgelakte nagels op het hout. Het klonk 
als het geratel van botten. ‘Luister.’
 ‘Ja, mevrouw.’
 Ze keek hem doordringend aan.
 Zijn maag draaide zich om.
 ‘U moet morgenochtend op gesprek komen bij het Excellent 
Hoger Management,’ zei ze langzaam.
 Dat had hij niet verwacht. Absoluut niet. Sterker nog, van alle 
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dingen die Bedelia Jenkins op dit moment had kunnen zeggen, 
was dat de minst waarschijnlijke optie geweest.
 Hij knipperde met zijn ogen. ‘Zegt u dat nog eens?’
 Ze ging rechtop staan, kruiste haar armen onder haar borsten 
en pakte haar ellebogen vast. ‘Ik heb uw rapporten gelezen. Die 
zijn doorgaans net toereikend. Dus stelt u zich mijn verbazing 
voor toen ik een memo ontving dat Linus Baker daar moet ver
schijnen.’
 Linus kreeg het koud. Hij was in zijn hele loopbaan nog niet 
op gesprek geweest bij het Excellent Hoger Management. De 
enige gelegenheid waarbij hij het Excellent Hoger Manage
ment had gezien was vlak voor de feestdagen, wanneer de perso
neelslunch plaatsvond, en de leden van het Excellent Hoger Ma
nagementteam op een rij vooraan in de kantine stonden en uit 
aluminiumschalen uitgedroogde ham en klonterige aardappel
puree opschepten terwijl ze al hun ondergeschikten toelachten 
en zeiden dat ze deze heerlijke maaltijd hadden verdiend omdat 
ze zo hard hadden gewerkt. Uiteraard moesten ze die maaltijd 
aan hun bureau opeten, omdat hun lunchpauze van een kwartier 
was opgegaan aan in de rij te staan, maar toch.
 Het was pas september. De feestdagen waren nog maanden 
ver weg.
 Nu wilden ze hem persoonlijk spreken, volgens mevrouw 
Jenkins. Hij had niet eerder gehoord dat zoiets gebeurde. Het 
kon onmogelijk iets goeds betekenen.
 Mevrouw Jenkins keek alsof ze een reactie verwachtte. Hij 
wist niet wat hij moest zeggen, dus zei hij maar: ‘Misschien is er 
een foutje gemaakt.’
 ‘Een foutje,’ herhaalde mevrouw Jenkins. ‘Een fóútje.’
 ‘Jaa?’
 ‘Het Excellent Hoger Management maakt geen fouten,’ zei 
Gunther met een zelfvoldaan lachje.
 Tja, daar kon hij niets tegen inbrengen. ‘Dan weet ik het ook 
niet.’
 Mevrouw Jenkins was niet blij met zijn antwoord. Toen be
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dacht Linus dat zij kennelijk ook niet meer wist dan wat ze hem 
vertelde, en om redenen die hij niet nader wilde onderzoeken, 
wekte dat idee alleen al een akelig soort leedvermaak bij hem op. 
Dat ging weliswaar gepaard met een onbeschrijflijke angst, maar 
toch. Hij wist niet wat dat over hem als mens zei.
 ‘O, Linus,’ had zijn moeder eens tegen hem gezegd. ‘Je hoort 
je nooit te verkneukelen over het leed van anderen. Dat is vrese
lijk.’
 Hij had zich nooit meer verkneukeld.
 ‘U weet het niet,’ zei mevrouw Jenkins en ze klonk alsof ze 
zich gereedmaakte voor de aanval. ‘Misschien hebt u een klacht 
ingediend? Misschien waardeert u mijn stijl van leidinggeven 
niet en meende u het hogerop te moeten zoeken? Is dat het, me
neer Baker?’
 ‘Nee, mevrouw.’
 ‘Hebt u waardering voor mijn stijl van leidinggeven?’
 Absoluut niet. ‘Jazeker.’
 Gunther noteerde met zijn potlood iets op zijn klembord.
 ‘Wat waardeert u precies aan mijn stijl van leidinggeven?’ 
vroeg mevrouw Jenkins.
 Een lastige vraag. Linus hield er niet van om ergens over te 
liegen. Zelfs kleine leugentjes om bestwil bezorgden hem hoofd
pijn. En als je eenmaal begon te liegen, werd het makkelijker om 
het telkens weer te doen, totdat je honderden leugens moest zien 
te onthouden. Het was simpeler om eerlijk te zijn.
 Maar soms waren er noodsituaties, zoals nu. En hij hoefde ei
genlijk niet te liegen, niet echt. Een waarheid kon verdraaid wor
den en toch op de waarheid lijken. ‘Die is heel autoritair.’
 Haar wenkbrauwen rezen tot aan haar haargrens. ‘Ja, inder
daad, hè?’
 ‘Jazeker.’
 Ze hief een hand en knipte met haar vingers. Gunther blader
de door de paperassen op zijn klembord en overhandigde haar 
toen een crèmekleurig vel papier. Ze hield dat tussen duim en 
wijsvinger, alsof alleen al de gedachte het met haar hele hand 
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aan te raken een blaartrekkende infectie kon veroorzaken. ‘Mor
gen stipt om negen uur, meneer Baker. God sta u bij als u te 
laat komt. De tijd die u hier verzuimt, moet u uiteraard inhalen. 
Desnoods in het weekend. U staat nog minstens een week niet 
ingepland voor veldwerk.’
 ‘Uiteraard,’ stemde Linus snel in.
 Ze boog zich weer naar hem toe en liet haar stem dalen tot 
amper fluistersterkte. ‘En als ik merk dat u zich over mij be
klaagd hebt, maak ik uw leven tot een hel. Begrepen, meneer 
Baker?’
 Ja, hij begreep het. ‘Ja, mevrouw.’
 Ze liet het vel papier op zijn bureau vallen. Het fladderde naar 
een hoek en viel bijna op de grond. Hij durfde zijn hand niet uit 
te steken om het te pakken, niet terwijl zij nog boven hem uitto
rende.
 Toen draaide ze zich abrupt om en riep dat iedereen maar be
ter aan de slag kon gaan omdat er anders iets zou zwaaien.
 Er werd onmiddellijk druk op toetsenborden gerateld.
 Gunther stond nog steeds naast zijn bureau en staarde hem 
merkwaardig aan.
 Linus verschoof op zijn stoel.
 ‘Ik heb geen idee waarom ze naar u zouden vragen,’ zei Gun
ther uiteindelijk, weer met dat akelige lachje. ‘Er zijn toch vast 
wel... geschiktere mensen. O, en meneer Baker?’
 ‘Ja?’
 ‘Er zit een vlek op uw overhemd. Dat is onacceptabel. Een 
strafpunt. Laat het niet nog eens voorkomen.’ Toen draaide hij 
zich om en liep achter mevrouw Jenkins aan tussen de rijen bu
reaus door.
 Linus hield zijn adem in totdat ze bij rij B waren voordat hij 
hem luid uitblies. Als hij nog kans wilde maken de zweetvlek
ken eruit te krijgen, zou hij zijn overhemd moeten wassen zodra 
hij thuiskwam. Hij wreef met zijn hand over zijn gezicht en wist 
niet goed hoe hij zich voelde. Verbijsterd, dat was een ding dat 
zeker was. En hoogstwaarschijnlijk ook bang.
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 Aan het bureau naast hem probeerde meneer Tremblay niet 
eens te verbloemen dat hij reikhalsde om te zien wat er op het vel 
papier stond dat mevrouw Jenkins daar had neergelegd. Linus 
griste het weg, maar voorzichtig, om de randen niet te kreuken.
 ‘Dat ontslag zat eraan te komen, hè?’ zei meneer Tremblay, 
veel te opgewekt bij dat vooruitzicht. ‘Ik ben benieuwd wie er op 
uw plek komt te zitten.’
 Linus negeerde hem.
 De groene gloed van zijn computerscherm scheen door het 
papier heen, waardoor de vette letters van de woorden nog on
heilspellender werden.
 Er stond:

ministerie van toezicht magische jeugd
memo van het excellent hoger management

cc: bedelia jenkins
 de heer Linus Baker dient zich woensdag  
6 september om 09.00 uur te melden ten kan
tore van het excellent hoger management.
 alleen.

En dat was alles.
 ‘O jee,’ zei Linus zacht.

Die middag, toen de klok vijf uur sloeg, begonnen de mensen 
rondom Linus hun computer af te sluiten en hun jas aan te 
trekken. Ze kletsten met elkaar toen ze de kantoorruimte ver
lieten. Niemand wenste Linus een prettige avond. De meesten 
keken hem alleen maar even aan terwijl ze vertrokken. Dege
nen die te ver weg hadden gezeten om te kunnen horen wat 
mevrouw Jenkins had gezegd, waren vermoedelijk op de hoog
te gebracht via speculatief gefluister bij de waterkoeler. Die ge
ruchten waren waarschijnlijk wild en volkomen bezijden de 
waarheid, maar omdat Linus niet wist waarom hij was ontbo
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den, kon hij ze niet tegenspreken, wat er ook werd beweerd.
 Hij wachtte tot het halfzes was voordat ook hij begon af te 
sluiten voor de dag. De kantoorruimte was inmiddels groten
deels verlaten, maar hij zag nog steeds licht branden in de kamer 
van mevrouw Jenkins, helemaal aan het eind. Hij was blij dat hij 
er niet langs hoefde als hij wegging. Hij dacht niet dat hij van
daag nog een persoonlijke confrontatie met haar zou aankun
nen.
 Zodra zijn computerscherm donker was, stond hij op en pak
te zijn jas van de rugleuning van zijn stoel. Hij trok hem aan en 
kreunde toen hij zich herinnerde dat hij zijn paraplu had thuis
gelaten. Zo te horen regende het nog steeds. Als hij opschoot, 
kon hij de bus nog halen.
 Op weg naar buiten botste hij maar tegen zes bureaus op in 
vier verschillende rijen. Maar hij schoof ze netjes terug op hun 
plek.
 Hij moest vanavond maar weer een salade eten. Zonder dres
sing.

Hij miste de bus, die net weghobbelde door de straat.
 Hij zag de achterlichten nog, en zelfs door de regen heen was 
de poster op de achterruit, die met een lachende vrouw, nog dui
delijk te zien, met daaronder de tekst: ziet u iets, zeg dan 
iets! registratie helpt iedereen!
 ‘Dat heb ik weer,’ mompelde hij bij zichzelf.
 Over een kwartier kwam er weer een bus.
 Hij hield zijn aktetas boven zijn hoofd en wachtte.

Hij stapte uit de bus (die natuurlijk tien minuten te laat was ge
weest) bij de halte een paar straten van zijn huis.
 ‘Het is een natte boel buiten,’ zei de buschauffeur tegen hem.
 ‘Een goede observatie,’ zei Linus terug terwijl hij op het trot
toir stapte. ‘Echt waar. Dank u voor...’
 De deuren klapten achter hem dicht, en de bus reed weg. 
Het rechterachterwiel reed door een tamelijk grote plas, en het 
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opspattende water doorweekte de broek van Linus tot aan zijn 
knieën.
 Linus zuchtte eens diep en sjokte naar huis.
 Het was een rustige buurt, en de straatlantaarns schenen ver
welkomend, zelfs in de koude regen. De huizen waren klein, 
maar langs de straat stonden de bomen vol in het blad, dat van 
kleur begon te veranderen – het matte groen verschoot tot een 
nog matter rood en goud. Op Lakewood 167 stonden de rozen
struiken prachtig te bloeien. Op Lakewood 193 hadden ze een 
hond, die altijd opgewonden kefte als hij Linus zag. En op La
kewood 207 hing een autobandschommel aan een boom, maar 
de kinderen die daar woonden vonden zichzelf blijkbaar veel te 
groot om hem nog te gebruiken. Linus had nooit een autoband
schommel gehad. Hij had er altijd een gewild, maar zijn moeder 
had gezegd dat het veel te gevaarlijk was.
 Hij sloeg rechts af een kleinere straat in en daar, aan de linker
kant, was Hermes Way 86.
 Daar woonde hij.
 Het huis stelde niet veel voor. Het was heel klein, en het hek 
aan de achterkant was aan vervanging toe. Maar het had een 
mooie veranda, waar je de dag aan je kon laten voorbijtrekken als 
je daarvoor in de stemming was. In een perk voor het huis ston
den hoge zonnebloemen, die wiegden in de koele bries, hoewel 
ze nu gesloten waren tegen de vallende avond en de naargeestige 
regen. Het regende nu al weken achtereen, meestal een onaange
name motregen, afgewisseld met een akelige stortbui.
 Het stelde niet veel voor. Maar het was van Linus en van nie
mand anders.
 Hij bleef staan bij zijn brievenbus en pakte de post eruit. Zo 
te zien was het allemaal reclame, gericht aan de ‘bewoner’. Linus 
kon zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst een brief 
had gekregen.
 Hij stapte op de veranda en schudde het water van zijn jas, 
ook al haalde dat niet veel uit, en toen riep iemand bij het buur
huis zijn naam. Hij slaakte een zucht en vroeg zich af of hij zou 

Het huis in de azuurblauwe zee.indd   26Het huis in de azuurblauwe zee.indd   26 19-4-2022   16:36:5019-4-2022   16:36:50



27

kunnen doen alsof hij het niet gehoord had.
 ‘Als u het maar laat, meneer Baker,’ zei de vrouw.
 ‘Ik weet niet wat u bedoelt, mevrouw Klapper.’
 Edith Klapper, een vrouw van onbestemde leeftijd (hoewel 
hij vermoedde dat ze het stadium ‘oud’ was gepasseerd en nu tot 
de legendarische klasse ‘stokoud’ behoorde) zat op haar veran
da in haar badstoffen ochtendjas, zoals gewoonlijk met een pijp 
in haar hand, terwijl de rook om haar hoog getoupeerde kap
sel kringelde. Ze hoestte slijm op in een zakdoekje dat ze waar
schijnlijk een uur geleden al had moeten weggooien. ‘Uw kat 
was weer bij mij in de tuin, eekhoorns aan het opjagen. U weet 
hoe ik daarover denk.’
 ‘Calliope doet wat ze wil,’ zei hij voor de zoveelste keer. ‘Een 
kat laat zich niet dwingen.’
 ‘Misschien moet u dat toch maar proberen,’ zei mevrouw 
Klapper geërgerd.
 ‘Goed. Ik zal er meteen werk van maken.’
 ‘Neemt u me nou in de zeik, meneer Baker?’
 ‘Ik zou niet durven.’ Hij fantaseerde er wel over.
 ‘Dat lijkt me verstandig. Bent u vanavond thuis?’
 ‘Ja, mevrouw Klapper.’
 ‘Weer geen afspraakje zeker?’
 Hij klemde zijn aktetas vast. ‘Geen afspraakje.’
 ‘Geen dame die u blij gaat maken?’ Ze zoog aan haar pijp en 
blies de dikke rook uit door haar neus. ‘O. Neem me niet kwalijk. 
Het moet me even ontschoten zijn. U valt niet op dames, hè?’
 Het was haar niet ontschoten. ‘Nee, mevrouw Klapper.’
 ‘Mijn kleinzoon is boekhouder. Heel betrouwbaar. Meestal 
dan. Hij heeft wel een neiging tot overmatig drankgebruik, maar 
wie ben ik om over zijn ondeugden te oordelen? Boekhouden is 
lastig werk. Al die cijfers. Ik zal wel vragen of hij u belt.’
 ‘Ik heb liever dat u dat niet doet.’
 Ze lachte kakelend. ‘U voelt zich zeker te goed voor hem?’
 Linus begon te stamelen. ‘Ik bedoel niet... Ik wilde niet... Ik 
heb geen tijd voor dat soort dingen.’
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 Mevrouw Klapper snoof minachtend. ‘Misschien moet u eens 
overwegen tijd te maken, meneer Baker. Alleen zijn is niet ge
zond op uw leeftijd. Ik moet er niet aan denken wat er zou ge
beuren als u zich door het hoofd zou schieten. Het zou de hui
zenprijzen in de hele buurt doen kelderen.’
 ‘Ik ben niet depressief!’
 Ze nam hem van top tot teen op. ‘O nee? Waarom in hemels
naam niet?’
 ‘Verder nog iets, mevrouw Klapper?’ vroeg Linus, die zich 
stond te verbijten.
 Ze maakte een afwijzend handgebaar. ‘Goed dan. Ga maar. 
Trek uw pyjama aan, zet die oude platenspeler aan en ga maar 
door de huiskamer dansen zoals u wel vaker doet.’
 ‘Ik heb u al eerder gevraagd niet meer door mijn raam naar 
binnen te kijken!’
 ‘Jazeker, dat klopt,’ zei ze. Ze leunde achterover in haar stoel 
en stak haar pijp tussen haar lippen. ‘Jazeker.’
 ‘Goedenavond, mevrouw Klapper,’ riep hij terwijl hij de sleu
tel in het slot stak.
 Hij wachtte haar reactie niet af. Hij deed de deur achter zich 
dicht en draaide hem stevig op slot.

Calliope, dat narrige beest, zat op de rand van zijn bed. Haar 
zwarte staart zwiepte, terwijl ze hem met haar felgroene ogen 
aankeek. Ze begon te spinnen. Bij de meeste katten zou dat een 
tevreden geluid zijn. Bij Calliope duidde het op sluwe plannen 
die tot snode daden zouden leiden.
 ‘Je mag toch niet in de buurtuin komen,’ foeterde hij tegen 
haar terwijl hij zijn jas uittrok.
 Ze bleef spinnen.
 Op een dag, bijna tien jaar geleden, had hij haar onder zijn 
veranda gevonden, een klein katje dat krijste alsof haar staart 
in brand stond. Gelukkig was dat niet zo, maar zodra hij onder 
de veranda was gekropen, had ze tegen hem geblazen, terwijl 
het zwarte haar op haar gekromde rug recht overeind stond. In 
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plaats van af te wachten tot ze zou uithalen naar zijn gezicht en 
hij de kattenkrabziekte zou oplopen, was hij snel onder de veran
da vandaan gekropen en weer naar binnen gegaan. Als hij haar 
maar lang genoeg negeerde, zou ze wel ergens anders naartoe 
gaan, was zijn theorie.
 Dat had ze dus niet gedaan.
 Ze was vrijwel de hele nacht blijven krijsen. Hij had gepro
beerd in slaap te vallen, maar ze was te luidruchtig. Hij had het 
kussen over zijn hoofd getrokken. Dat hielp niet. Uiteindelijk 
had hij een zaklantaarn en een bezem gepakt, vastbesloten om 
het katje daarmee te verjagen. Ze had op de veranda op hem zit
ten wachten, pal voor de deur. Hij was zo verbaasd dat hij de be
zem had laten vallen.
 Ze was naar binnen gelopen alsof ze er thuishoorde.
 En ze was nooit meer weggegaan, hoe vaak Linus ook dreige
menten had geuit.
 Een halfjaar later had hij het eindelijk opgegeven. Toen was 
zijn huis al volgestroomd met speelgoed, een kattenbak en kleine 
schaaltjes met calliope op de zijkant voor haar voer en water. 
Hij wist niet precies hoe dat gebeurd was, maar het was zo.
 ‘Op een dag krijgt mevrouw Klapper je te pakken,’ zei hij te
gen haar terwijl hij haastig zijn natte kleren uittrok. ‘En dan kom 
ik je niet redden. Jij zult je tegoed doen aan een eekhoorn, en 
dan zal zij... Tja, ik weet niet wat ze dan zal doen. Maar in elk ge
val iets. En ik zal er geen traan om laten.’
 Ze knipperde langzaam met haar ogen.
 Hij slaakte een zucht. ‘Oké. Een klein traantje dan.’
 Hij trok zijn pyjama aan en knoopte het jasje dicht. Dat had 
een monogram, lb, op de borst, een cadeau van het ministerie 
na vijftien dienstjaren. Hij had hem gekozen uit een catalogus 
die hij op de dag zelf had gekregen. De catalogus besloeg twee 
pagina’s. Op de eerste stond de pyjama. Op de tweede een kan
delaar.
 Hij had de pyjama gekozen. Hij had altijd al iets met een mo
nogram willen hebben.
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 Hij raapte de natte kleren bij elkaar en ging de kamer uit. 
Door de luide plof wist hij dat ze achter hem aanliep.
 Hij stopte zijn vuile werkkleren in de wasmachine en liet ze 
weken terwijl hij het avondeten ging maken.
 ‘Ik heb geen boekhouder nodig,’ zei hij tegen Calliope, die 
tussen zijn benen door liep. ‘Ik heb andere dingen aan mijn 
hoofd. Zoals morgen. Waarom moet ik me altijd zorgen maken 
over morgen?’
 Hij liep als vanzelf naar de oude Victrola. Hij zocht tussen de 
grammofoonplaten in de lade eronder totdat hij de plaat had ge
vonden die hij wilde. Hij liet hem uit de hoes glijden, legde hem 
op de draaitafel en liet toen de naald zakken.
 Algauw begonnen de Everly Brothers te zingen dat ze alleen 
maar hoefden te dromen.
 Hij wiegde heen en weer terwijl hij naar de keuken liep.
 Droogvoer voor Calliope.
 Salade uit een zak voor Linus.
 Hij speelde maar een beetje vals.
 Een klein scheutje dressing kon geen kwaad.
 ‘Whenever I want you,’ zong hij zachtjes. ‘All I have to do is 
dream.’

Als iemand Linus Baker had gevraagd of hij eenzaam was, zou 
hij verbaasd hebben opgekeken. Die gedachte zou hij raar en bij
na schokkend hebben gevonden. En hoewel het kleinste leugen
tje hem al hoofdpijn en een misselijk gevoel bezorgde, zou hij 
dan nee kunnen zeggen, ook al was hij het wel, soms zelfs op het 
wanhopige af.
 En misschien zou hij het ook bijna echt geloven. Hij had lang 
geleden al geaccepteerd dat sommige mensen, hoe goedhartig ze 
ook waren of hoeveel liefde ze ook te geven hadden, altijd alleen 
zouden blijven. Dat was hun lot in het leven, en Linus was op 
zijn zevenentwintigste tot de conclusie gekomen dat het kenne
lijk ook voor hem gold. 
 O, er was geen specifieke gebeurtenis geweest die tot deze ge
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dachtegang had geleid. Hij had gewoon het gevoel dat hij... min
der straalde dan anderen. Alsof hij was verbleekt in een kristal
heldere wereld. Alsof het niet de bedoeling was dat hij gezien 
werd.
 Hij had dat toen geaccepteerd, en nu was hij veertig, had een 
hoge bloeddruk en een zwembandje om zijn middel. Natuur
lijk waren er momenten dat hij zichzelf in de spiegel bekeek en 
zich afvroeg of hij iets zag wat anderen niet konden zien. Hij was 
bleek. Zijn donkere haar was kort en netjes, hoewel het bovenop 
dunner leek te worden. Hij had rimpels rond zijn mond en ogen. 
Hij had volle wangen. Zijn zwembandje was uitgegroeid tot een 
zwemband, en als hij niet oplette, zou hij iets wegkrijgen van een 
walrus. Tja, hij zag eruit als...
 Hij zag eruit zoals vrijwel iedereen tegen de tijd dat ze veertig 
waren.
 Terwijl hij in zijn piepkleine keuken in zijn piepkleine huis 
zijn salade at met een paar druppels dressing, de Everly Brothers 
vroegen of Little Susie wakker wilde worden: wake up, Little 
Susie, en hij zich zorgen maakte over wat de dag van morgen 
zou brengen bij het Excellent Hoger Management, kwam de ge
dachte aan eenzaamheid niet eens in het hoofd van Linus Baker 
op.
 Er waren tenslotte mensen die het veel minder goed hadden 
dan hij. Hij had een dak boven zijn hoofd en konijnenvoer in 
zijn maag, en zijn pyjama was voorzien van een monogram.
 Bovendien, wat had het voor zin?
 Hij voelde er niets voor om zich in de stilte van zijn huis bezig 
te houden met zulke onbenullige gedachten. Soms was stilte het 
luidste dat er bestond. En dat kon hij nu niet gebruiken.
 In plaats van zijn gedachten te laten afdwalen pakte hij het 
exemplaar dat hij thuis had van regels en voorschriften 
(de volle 947 bladzijden, gekocht voor bijna tweehonderd dol
lar. Hij had weliswaar een exemplaar op zijn werk, maar het had 
hem een goed idee geleken om er ook thuis een te hebben), en 
begon een van de dichtbedrukte bladzijden te lezen. Wat de dag 
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van morgen ook zou brengen, hij kon maar beter goed beslagen 
ten ijs komen.

Het huis in de azuurblauwe zee.indd   32Het huis in de azuurblauwe zee.indd   32 19-4-2022   16:36:5019-4-2022   16:36:50


