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Hoofdstuk 1

‘H ard blazen, Sam. Anders gaan ze niet uit.’ Mama staat tegenover 

ons met haar fotocamera in de aanslag. Sams buikje bolt op onder 

mijn handen. Vaag merk ik iets anders op, buiten deze kamer. Een aan-

wezigheid. Maar Sam beweegt zo enthousiast op mijn schoot, dat ik het 

kwijtraak. Ik houd mijn broertje een beetje tegen om te voorkomen dat 

de slagroom hem een baardje geeft. Het zijn maar twee kaarsjes, maar 

voor hem is het een hele opgave. Terwijl Sam een nieuwe teug lucht naar 

binnen zuigt, voel ik het opeens: hij is hier. Vlak bij de voordeur. 

‘Jaaa!’ roept het bezoek. Sam heeft alle kaarsjes uitgeblazen. Hij klapt 

in zijn handen en iedereen doet mee. De bel gaat. Niet te horen door alle 

geluiden in de kamer. En toch weet ik het zeker. 

‘Emma mag taart,’ zegt Sam, en hij kan het niet laten de slagroom 

even aan te tikken met zijn vingertop, terwijl mama het mes door het 

zachte zoet laat glijden. Mijn hart is naar de deur gerend, maar mijn 

benen zitten nog stil. 

Ons overbuurmeisje blaast hard op een feesttoeter. 

Ik schuif mijn stoel naar achter. Sam wiebelt op mijn schoot. ‘Taart, 

taart, taart.’

Voor Jorinde, Thijs

Siem en Jule
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‘Er kwam wat tussen, daarom ben ik later dan gepland.’

Ik knik en kijk hoe hij zijn schoenen uittrekt. Zoals vroeger. Toen dit 

huis nog óns huis was. ‘We hebben de taart net aangesneden.’

Hij klemt zijn kaken op elkaar en trekt zijn mondhoeken in korte 

rukjes naar de zijkanten. Zijn Aegis is opgetrokken en toch gieren zijn 

zenuwen door mijn lijf. Of zijn het die van mij? Wat gaat hij als eerste 

tegen mijn moeder zeggen? En wat zal Sam doen als hij zijn vader ziet? 

Als Simon hem maar niet meteen optilt, want dat gaat mis. Sam moet 

altijd wennen aan nieuwe mensen. 

Dan staat hij rechtop. ‘Zullen we dan maar?’ Het klinkt gemaakt 

opgetogen. 

Met moeite zet ik stappen naar voren. ‘Ja,’ zeg ik op dezelfde gekke 

toon. ‘Waarom kon je er niet eerder zijn? Nu moet je binnenkomen in 

een volle kamer.’

‘Ik had gisteren een begrafenis. Een onverwacht sterfgeval.’

‘Er is iemand van Precursor dood?’

‘Je kent hem niet.’ Hij wuift in de richting van de woonkamer. 

We kunnen dit moment niet verder uitstellen. Ik loop voor en duw 

de deur open. De warmte van de visite blaast in mijn gezicht. Als eer-

ste vang ik de blik van mijn moeder die al vlug naar Simon verschuift. 

Ze kijkt verrast en gepijnigd tegelijk. Haar gevoel vliegt mijn buik in en 

blijft hangen tussen mijn maag en mijn hart, zwaar en pruttelend. Ik zet 

nog een stap vooruit en maak plaats voor mijn vader. Zonder haar aan 

te kijken geeft mijn moeder een schoteltje taart aan een tante en loopt 

wiebelig naar ons toe.

Ik zet een stap opzij. 

‘Hoi Simon, wat goed dat je toch bent gekomen.’ Ze geeft hem drie 

zoenen op de wang. Zullen ze dat weleens eerder gedaan hebben? Ik 

Iemand moet de deur opendoen. Ík moet de deur opendoen. Sam pro-

testeert als ik hem van mijn schoot til. 

‘Hij is hier,’ fluister ik in mijn moeders oor. 

Het mes blijft hangen in de taart. Haar knokkels worden langzaam 

wit. ‘Hij is twee uur te laat.’

‘Ik laat hem binnen.’ Vastberaden loop ik richting de hal en trek de 

kamerdeur open. Het zijn maar een paar passen tot de voordeur. Zijn 

gestalte is door het bobbelige glas heen zichtbaar. 

Ik blijf staan. Mijn hartslag slaat in elk lichaamsdeel mee. Dan trek ik 

aan de klink. 

‘Emma,’ zegt mijn vader. Er klinkt iets door in zijn stem. Ik had onge-

mak verwacht, maar het sijpelt mijn hart binnen als een warme gloed. 

Hij zet een stap naar voren en opent zijn armen. 

‘Papa,’ zeg ik en automatisch krullen mijn mondhoeken omhoog. Ik 

leg mijn wang tegen zijn borst en geniet van zijn grote armen die hij 

om me heen slaat. Mijn vader is hier. Ik heb nooit willen toegeven dat 

ik Simon al jaren miste als vader. Niet alleen vanaf zijn vertrek op mijn 

dertiende jaar, maar ook daarvoor. Ik was alleen maar boos op hem. 

Maar bij Precursor, het bergdorp in Frankrijk waar hij woont, leerde 

ik hem beter kennen en kwam ik erachter dat hij wél om me geeft. Het 

gevoel van zekerheid dat ik een vader heb die ik kan vertrouwen, golft 

door mijn lijf. Ik concentreer me erop, omdat ik het zo slecht ken en het 

zo fijn is. Zijn hartslag tikt in mijn oor, zacht maar snel. Onrustig. Hij is 

hier, bij mijn moeder en mijn broertje. 

De fijne golven slaan om in rusteloze. Wat als Sam niets van hem moet 

hebben? En kan mijn moeder eigenlijk wel normaal tegen hem doen? Hij 

klopt op mijn rug en ik laat hem los. 

‘Kom verder.’ Ik neem hem mee naar de hal. 
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misschien helpen, door iets te zeggen. Maar ik weet niet wat. 

‘Gefeliciteerd met je verjaardag.’ Hij glimlacht stijfjes.

Sam kijkt hem met grote ogen aan en verder blijft het veel te stil tus-

sen hen en in de hele kamer. Mijn moeder knijpt van de spanning per 

ongeluk in zijn arm. Ik kan het kneepje zelf voelen. Dan wijst Sam naar 

zijn feestmuts op tafel. ‘Ik ben twee jaar.’

Mijn moeder laat haar adem ontsnappen en haar ogen schieten vol. 

De brok in mijn keel doet zeer. Ik slik, maar het gaat niet weg. Het geeft 

tranen, die ik niet wil hebben – niet mag hebben met al die mensen om 

ons heen. Ik veeg ze weg. 

Simon knikt. ‘Ja, jongen, je bent al twee jaar.’

Mijn vader steekt zijn hand naar hem uit om die te schudden. Sam 

kijkt er argwanend naar en leunt met zijn bovenlichaam verder naar 

mijn moeder. 

Ik zoek naar iets wat op een cadeautje lijkt, maar zo te zien heeft hij 

niets meegebracht. 

‘Mag Simon ook een stukje taart, Sam?’ vraagt mijn oma in een poging 

om het ongemakkelijke moment te verbreken.

‘Ja,’ zegt mijn moeder opgelucht. Ze veert omhoog, tegelijk met mijn 

vader. 

‘Nee,’ zegt Sam zacht en hij schudt zijn hoofdje. Niemand anders 

hoort het. Ik zit nog op mijn hurken en steek mijn armen naar hem uit. 

Hij rent naar me toe en komt zijn knuffel halen. 

‘Jouw papa is ook mijn papa,’ fluister ik in zijn oor, en ik til hem op. ‘Je 

kent hem niet zo goed, maar hij is wel lief.’ Sam legt zijn hoofd in mijn 

nek. Zijn wang is warm. Ik weet niet wat hij begrijpt van wat ik zeg. ‘Hij 

mag ook een stukje taart van ons,’ zeg ik ten slotte. 

Mijn moeder snijdt een groot stuk taart voor Simon af. De mensen in 

heb ze elkaar soms een zoen op de mond zien geven, op bijzonder fijne 

momenten. Maar meestal zeiden ze elkaar kaal gedag. Hooguit wreef hij 

even over mijn moeders rug als ze aan het koken was. Of hij legde zijn 

hand op haar schouder als ze aan het lezen was en kneep er dan kort in. 

‘Wat goed je weer te zien.’ Hij neemt haar in zich op.

‘Vreemd ook,’ zegt mijn moeder. 

De kamer is stiller. Het geschraap van vorkjes over bordjes is het enige 

wat het ongemak van deze ontmoeting enigszins kan verbloemen. Ga 

alsjeblieft praten mensen, denk ik. 

Oma staat op van haar plek aan tafel en neemt Sam aan de hand. Ze 

loopt naar ons toe. 

Ik sluit de deur achter mijn vaders rug. Het geeft een hard geluid.

Mijn moeder hurkt op Sams hoogte en ze trekt hem naar zich toe. 

‘Sammie, dit is Simon. Weet je nog dat ik gisteren vertelde dat jouw papa 

zou komen?’

Sam knikt en staart mijn moeder aan. Hij durft niet op te kijken, mijn 

lieve broertje. 

Ik pak de hand van mijn vader en trek hem mee naar beneden. ‘Kom, 

ook op je knieën zitten,’ zeg ik. Mijn vader buigt op één knie. Ik leg mijn 

klamme hand op zijn bovenbeen. Die trilt. 

‘Hoi, Sam.’ Zijn stem slaat over. 

Een brok zwelt op in mijn keel. 

‘Ik ben je papa.’ Het komt er ongelukkig uit. Alsof de woorden zijn 

gebroken en weer in elkaar gezet. 

Sam kijkt schokkerig naar Simon op en leunt met zijn rug tegen mijn 

moeders knieën. 

Mijn vader slikt. Zijn adamsappel gaat moeizaam heen en weer. 

Ik probeer de brok in mijn eigen keel ook weg te krijgen. Dan kan ik 
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het zelf binnen hun gezin konden oplossen. Daar hadden ze de gemeen-

schap in Zuid-Frankrijk, waar Voorlopers samenleven, niet voor nodig. 

Ik weet dat zijn ouders er voor hem zijn, maar ik weet ook dat het voor 

Jona voelt als een toegestoken hand die altijd net misgrijpt. 

Een paar weken geleden stond Inge huilend voor onze deur. Ik had 

het die ochtend onder de douche al gevoeld: er was iets met Jona. Alles 

voelde leeg en alleen, totdat ik een intense pijn in mijn eerder zware 

armen voelde. ‘Je moet me helpen!’ smeekte Inge. ‘Kom mee.’ Ik maakte 

vlug een staart van mijn natte haren, greep de sleutels en riep naar mama 

dat ik even met Inge meeging. 

‘Hij wilde vanmorgen weer niet naar school. Hij sloot zich op in de wc 

en ik hoorde hem snuivend ademhalen. Hij reageerde op niets wat ik zei. 

Mijn man heeft het slot geforceerd en…’ Ze sloeg haar hand voor haar 

mond en versnelde haar pas. ‘Hij had schelpjes in zijn jaszak. We zijn 

gisteren naar het strand geweest. De afgebroken punten zijn behoorlijk 

scherp.’ We kwamen bij haar voordeur aan en ze zocht steun bij de deur-

knop. Haar ogen waren bloeddoorlopen en vulden zich opnieuw met 

tranen. 

‘Hij sneed ermee in zijn arm,’ zei ik voordat zij het hoefde te zeggen. 

In de wc trek ik mijn broek naar beneden en plof neer op de bril. Straks 

zullen we zijn ouders moeten inlichten over de last die Jona met zich 

meedraagt. Het is niet eerlijk om informatie voor hen achter te houden. 

Ik zuig een teug zuurstof naar binnen en sluit mijn ogen. De plas komt 

en ik leg mijn iets koelere handen op mijn oogleden. Met de uitademing 

begeleid ik de spanning naar buiten. Weg van mij. 

de kamer beginnen weer te praten en ik zet Sam op de grond voor zijn 

cadeautafel. Een buurmeisje komt op haar hurken naast ons zitten. ‘Wat 

heb je van je moeder gekregen voor je verjaardag?’ vraagt ze aan Sam. Ik 

laat die twee even samen en blaas koelte in mijn gezicht. Ik moet naar de 

wc. Even weg van hier. Ik manoeuvreer me door de visite heen. 

Een hand houdt me tegen in de holte van mijn arm. ‘Emma?’ vraagt 

Simon. 

Ik draai me naar hem toe. Mijn vader staat met het schoteltje in zijn 

hand en lepelt een enorm stuk van zijn taart naar binnen. Waarom moe-

ten mannen altijd zo gulzig eten? Mama’s bakkunsten in één klap weg. 

‘Ja?’ Ik loop door naar de gang. 

Hij komt achter me aan. ‘Straks om vijf uur gaan jij en ik op bezoek bij 

Jonathan van Dongen en zijn ouders. Dat weet je toch nog wel?’

‘Ja.’ Ik kijk op mijn horloge. Hoewel de visite er om half vier al was, 

hebben we tot na vieren met de taart gewacht, in de hoop dat Simon op 

tijd zou zijn. Het is inmiddels half vijf geweest. ‘Dan gaan we over twin-

tig minuten weg.’

‘Ze hebben gevraagd of we blijven eten.’

‘O, dan zal ik mama zeggen dat ze de lasagne voor morgen bewaart.’ 

Hij knikt en neemt nog een hap van zijn taart. De buurvrouw komt 

vanuit de keuken met een kop thee in haar hand langslopen en spreekt 

Simon aan. Dat geeft mij de gelegenheid de wc in te glippen. 

Jona gaat de aankomende maand samen met zijn moeder in een huisje 

op Precursor wonen. Tim, zijn broer en mijn oud-klasgenoot, blijft 

samen met zijn vader in Nederland. Toen Simon in juni voor het eerst 

met zijn ouders kwam praten stonden ze er afwijzend tegenover om Jona 

te laten kennismaken met Precursor. Jona was dan wel anders; hij had 

het wel zwaar op school en met andere kinderen, maar ze dachten dat ze 
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‘Laten we eerst maar eens kijken hoe Jona daar functioneert.’

‘Zo is dat. Hij draait de eerste periode proef, net als andere kinderen.’

‘Zijn school heeft aangegeven dat hij na de herfstvakantie eventueel 

gewoon weer bij hen kan meedoen,’ zegt Jona’s vader. 

‘Maar,’ vult Inge haar man op gedempte toon aan, ‘het ging niet van 

harte. Ze weten niet zo goed wat ze ons mannetje kunnen bieden.’

‘Hou je van proefjes doen, Jonathan?’ vraagt mijn vader. 

Jona knikt. 

‘Jona houdt ook erg van uitvindingen doen. Hij heeft laatst een ont-

werp getekend van een tandenborstel met ingebouwde tandenpasta en 

van een robothuisdier.’ Inge bekijkt haar zoon met een glimlach.

‘En hij weet heel veel over planten, toch Jona?’ vult zijn vader aan. ‘Hij 

gaat geregeld met zijn oma mee naar de moestuin en hij leest boeken 

over verschillende gewassen.’

Simon legt zijn handen in zijn schoot. ‘Nou, dan wordt het echt fijn 

voor jou bij ons. We hebben ontwerplessen én een moestuin.’

Jona glimlacht. Hij haalt een plakboek vol gedroogde bloemen en bla-

deren tevoorschijn om aan ons te laten zien.

‘Ik ga pannenkoeken bakken,’ zegt Inge na een poosje, en ze verdwijnt 

naar de keuken. 

‘Hoe heb jij het gehad op Precursor, Emma?’ vraagt Jona’s vader. ‘Jij 

bent daar in mei op bezoek geweest, hoorde ik van Inge.’

Ik probeer de ervaringen die mijn herinneringen zwart kleuren 

tegen te houden, maar de beelden doemen zonder waarschuwing op 

uit mijn geheugen. Hoe die freak van een Esposito met de uitvoering 

van zijn gruwelijke ideeën de zestienjarige Intan vermoordde. Intan, 

mijn Indonesische Zielsverwant; iemand die ik altijd zou vertrouwen 

en snappen. Esposito had ervoor gezorgd dat wij verbonden waren, om 

Hoofdstuk 2

D e deurbel is er zo een die je vanaf buiten door het hele huis hoort gal-

men. Jona doet de deur open, waarschijnlijk omdat hij er het snelst 

bij is. Inge verschijnt achter hem. 

‘Kom verder,’ zegt ze, na onze begroeting. 

‘Mijn broer is er niet. Papa wel,’ vertelt Jona. We schudden ook de 

hand van zijn vader en gaan op de bank zitten met een glas frisdrank. 

‘Zijn jullie al een beetje klaar voor het vertrek van overmorgen?’ 

vraagt Simon.

Inge zet een bakje met zoutjes op tafel. ‘We zijn nog bezig met koffers 

inpakken. Het zal raar zijn om als gezin uit elkaar te gaan, maar Jona 

heeft er zin in, hè, knul?’ Ze aait hem over zijn witblonde haren. 

Hij knikt en steekt een chipje in zijn mond. 

Jona’s vader slaat zijn benen over elkaar en schraapt zijn keel. ‘Ze zul-

len daar dus ook een eigen woning hebben?’

‘Jazeker, hun huisje heeft een aparte slaapkamer met een tweeper-

soonsbed en een los eenpersoonsbed. Je bent altijd welkom om langs te 

komen, al dan niet met jullie andere zoon. Het dorp heeft genoeg reser-

vebedden.’
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Hij kijkt op. ‘Ze moet weg. Ze moet uit mijn hoofd.’

‘Rustig maar.’ Ik wrijf zachtjes over de rug van zijn hand. 

Jona schudt zijn hoofd. Dan slaat hij plotseling zijn handen voor zijn 

oren en opent zijn mond. Hij lijkt te gillen, maar ik hoor niets. Gilt hij 

nou binnen in zijn trillende lijfje? 

Vlug pak ik zijn wangen vast en dwing hem om me aan te kijken. ‘Wie 

moet weg?’

De tranen springen in zijn ogen. ‘Dat meisje.’ 

Ik wissel kort een blik met Simon. ‘Jona, is het een kleine baby?’

‘Ja. Ze praat niet. Ze vertelt me niets en toch weet ik dat ze er is.’

Simon en ik weten over welke baby hij het heeft. Onwillekeurig vraag 

ik me af hoe ze eruitziet en zou ik bijna vragen of hij de beelden met me 

wil delen. 

‘Ze was er gisteren ook even, maar ze ging weg toen ik zei dat ze me 

met rust moest laten.’

Inge laat een zenuwachtig lachje horen. ‘Misschien moet je dat nu dan 

weer zeggen, lieverd.’ Ze haalt haar schouders naar me op en haar wan-

gen kleuren rood. 

Jona staart omhoog. ‘Ze is weg,’ zegt hij dan. 

Inge lacht ongemakkelijk. ‘Nou, wat een gekke toest…’

‘Kom even zitten,’ zegt Simon, die twee stoelen aan de eetkamertafel 

naar achteren trekt. ‘Jij ook,’ zegt hij tegen Jona’s vader, die net weer bin-

nenstapt.

‘Wacht, dan hou ik de pannenkoeken even warm in de oven.’ Inge 

draait aan een knop en zet de stapel erin. 

Ik schuif, net als de anderen, aan tafel. 

Mijn vader toont zich kalm, maar intussen zoekt hij koortsachtig naar 

de juiste woorden. 

zijn dodelijke experimenten op ons uit te kunnen voeren. Ik ril en duw 

de herinnering weer terug op zijn plek, in een donker hoekje van mijn 

brein. 

‘Dat klopt. Ik ben er toen een week geweest en ik vind het fijn dat ik er 

nu voor een heel schooljaar heen mag. Het is een mooie plek, waar veel 

te leren en ontdekken valt,’ zeg ik. Ik meen het nog ook. 

‘Jona, kom je de tafel dekken?’ roept Inge vanuit de open keuken. 

Hij rolt met zijn ogen, maar laat zich toch van de bank af glijden om 

naar zijn moeder toe te sjokken. 

Simon buigt zich voorover naar Jona’s vader. ‘Kunnen we straks nog 

even iets bespreken zonder de aanwezigheid van Jona? Misschien had ik 

dat van tevoren even moeten aankondigen.’ 

‘Geen probleem. Na het eten mag Jona even naar zijn televisiepro-

gramma kijken. Dat gebeurt dan vandaag boven.’ Hij staat op. ‘Even 

naar het toilet.’

‘Weet je zeker dat je het aan ze wilt uitleggen?’ vraag ik Simon zacht. ‘Ze 

snappen toch niet wat een Zielsverwant is zoals Voorlopers dat kennen.’

‘Inge moet het weten. We moeten hem bij aankomst onmiddellijk van 

haar loskoppelen.’

‘Ach nee, Jona, toch,’ klinkt er opeens vanuit de keuken. ‘Peter, hij 

heeft het weer.’ Inges stem slaat over. 

Simon en ik staan tegelijk op. ‘Peter is even naar de wc,’ zeg ik terwijl 

we naar de keuken lopen. 

Daar staat Jona stijf tegen de koelkast aan geklemd. Inge pakt de bor-

den uit zijn handen, waarop hij zijn armen om zijn lijf heen slaat en bib-

bert alsof zijn lichaam in ijswater heeft gezeten. Zijn kin houdt hij stevig 

op zijn borst geklemd. 

Ik pak zijn hand vast. Die voelt koud en verkrampt. 
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Toch blijft hij staan, naast de tafel. 

‘Waar is die gek nu?’ vraagt Jona’s vader. 

‘Die vormt geen gevaar meer. Hij heeft zichzelf met een van zijn eigen 

experimenten de dood ingejaagd,’ zegt Simon, nog voordat Jona goed en 

wel van tafel is gestuurd. 

Het blijft even stil. Jona’s ouders kijken elkaar aan, alsof ze proberen 

elkaars gedachten te lezen en die op elkaar af te stemmen. 

Jona’s vader kijkt Simon strak aan. ‘Dus bij aankomst in het dorp kun-

nen jullie Jona en dat kleine meisje weer van elkaar loskoppelen en is er 

verder niets meer aan de hand? Dan zal Jona pas zijn echte Zielsverwant 

weer vinden als hij ouder dan achttien is?’ 

We knikken allebei.

‘Dan kan Jona zich ontwikkelen en zich eindelijk normaal voelen?’ 

vraagt Inge, zichzelf moed insprekend. ‘Ik bedoel, hij is daar niet de 

enige die zo veel voelt.’

‘Dat klopt,’ zegt Simon. 

Ze zucht en leunt naar achter. ‘Wil jij er nog wel heen, Jona? Vind je 

het niet een beetje eng allemaal?’

Hij schudt zijn hoofd. ‘Noomi doet me niets, maar ze moet uit mijn 

hoofd.’ Hij tikt met zijn vinger tegen zijn hoofd. ‘Ik wil wel naar die 

school, mama. Naar andere kinderen die ook ongelukkig zijn op een 

normale school.’

Zijn ouders knikken. 

‘Dat snap ik,’ zegt Inge, en ze richt zich tot Simon: ‘Dit moeten we 

laten bezinken.’

Hij knikt. ‘Ik had het jullie vandaag willen vertellen, maar het leek 

minder belangrijk. Ons was verteld dat de onderzoeker nog niet zover 

was gekomen en zijn bewerking eenzijdig had toegepast. Ik bedoel 

‘Dit gaat misschien best wel raar klinken,’ zeg ik daarom. ‘Zeker voor 

mensen die zelf niet de gewaarwordingen kennen die wij drieën wel ken-

nen.’ Ik geef aan dat Jona daaronder valt. 

‘Wij kennen een verschijnsel waarbij we een speciale band met iemand 

hebben en van die persoon nog meer gevoelens en gedachten opvangen 

dan van een ander.’ 

Mijn vader knikt goedkeurend, dus ik praat verder. 

‘Het maakt je heel hecht met elkaar en diegene kan jouw spiegel zijn 

op de momenten dat je het nodig hebt. Zo weet je vaak wat goed is voor 

elkaar. We noemen het je Zielsverwant.’

‘Dat klinkt mooi,’ zegt Inge. 

‘In de kern is dat m…’

Ik onderbreek Simon. ‘Dat is zeker mooi en een natuurlijk proces. Je 

vindt elkaar meestal rond de volwassenheid, maar onze zorg is dat…’ 

Mijn aandacht schiet naar Jona. ‘Jona, het lijkt erop dat een meneer die 

allerlei dingen wilde onderzoeken, jou heeft gekoppeld aan de baby die 

jij voelt. De baby heet Noomi en is nu jouw Zielsverwant.’

‘Maar niet je echte, hoor, we kunnen jullie ook weer losmaken,’ zegt 

Simon en hij richt zich tot zijn ouders. ‘En dat gaan we doen zodra we in 

Precursor aankomen. Noomi is daar ook.’

Ze staren ons alle drie ongelovig aan. ‘Wie is die baby dan?’ vraagt 

Inge. 

Simon tilt zijn vork op en legt die weer neer. ‘Haar moeder heeft bij die 

onderzoeker gewoond. De baby zat toen nog in de buik, waar hij allerlei 

ongebruikelijke en voor ons onbekende toepassingen op haar uitvoerde.’

‘Mijn god.’ Ze slaat haar hand voor haar mond. ‘Liefje, ga jij maar 

even spelen.’ Ze legt haar hand op Jona’s rug en duwt hem zachtjes van 

de stoel. 
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ervoor naar boven.’ Ze klopt op mijn been. ‘Neem een snelle douche, dan 

hou ik de eieren warm. Ik zie je zo aan tafel.’ Ze loopt mijn kamer weer 

uit en passeert Simon. 

‘Emma, kan ik je spreken?’

‘Ook goedemorgen,’ zeg ik. ‘Ik moet supernodig plassen. Kan dat 

straks?’

Ik loop langs hem heen naar de badkamer en sluit de deur. 

‘Het is belangrijk.’

‘Wat is er dan?’ roep ik door de deur heen. 

‘We moeten zo snel mogelijk gaan.’

daarmee dat Noomi wellicht Jona sterk zou opvangen, maar andersom 

niet. Nu lijkt het tegendeel waar. We zullen het rechttrekken zodra we 

er zijn.’

‘In die zin is het dus een extra reden om wel te gaan,’ zegt Jona’s vader. 

‘Als ik kon, dan ging ik mee.’

Inge schudt haar hoofd. ‘Nee, ik wil dat jij hier bij Tim blijft.’ 

Twee uur en een volle buik later lopen Simon en ik terug naar huis. Het 

lijkt erop dat de ouders van Jona, ondanks hun twijfels, het hem toch 

gunnen om kennis te maken met Precursor. 

In bed staan mijn gedachten niet stil. Wat was Esposito met Jona en 

Noomi van plan? Waarom wilde hij die kleine jongen de Zielsverwant 

maken van de toen nog ongeboren baby?

‘Kom je warme broodjes eten, Emma?’ Mijn moeder duwt mijn slaapka-

merdeur open. ‘Vandaag hebben we een extra lekker ontbijt omdat jullie 

morgen vroeg weg moeten.’

Ik glimlach en rek me uit. 

‘Ik heb croissants en een eitje.’

‘Heerlijk, mam.’

‘Het is al tien uur. Je hebt goed uitgeslapen.’

Ik ga op de rand van mijn bed zitten. ‘Voelt het niet raar met Simon 

weer in huis?’

‘Hij vertrok gisteravond al snel naar de logeerkamer. Natuurlijk is het 

vreemd en ik neem hem dingen kwalijk, maar hij blijft jullie vader.’

Er klinken voetstappen op de trap vanaf de zolder. Mijn moeder knikt 

met haar hoofd naar achter alsof ze wil zeggen: Daar zul je hem heb-

ben. ‘Hij kreeg een telefoontje en het klonk nogal belangrijk. Hij vertrok 


