Toen het gebeurde schrok ik me wezenloos. Dit was niet de
bedoeling. Helemaal niet zelfs. Ik wilde alleen maar met Dani
praten. Dingen helder krijgen. Hem confronteren.
Het ging mis. Heel erg mis.
De plons in het water staat op mijn netvlies gebrand. Het
geluid zingt rond in mijn hoofd alsof een film op repeat is
gezet. Steeds ben ik bang dat de politie alsnog tot de conclusie komt dat het geen ongeluk was.
De man die zijn hond uitliet en 112 belde heeft mij gelukkig niet gezien. Ik zat ineengedoken achter een elektriciteitshuisje.
Wel heeft hij later gezegd dat hij een schreeuw hoorde.
Dani’s schreeuw, concludeerde de politie. Nadat zijn scooter slipte en voordat hij het water in reed.
Dat is niet waar.
Ik schreeuwde. Nog voordat ik zijn scooter liet slippen. Het
was een reactie op zijn actie.
Het zwaailicht van de politieauto kleurde een deel van de
donkere lucht paars. Verbijsterd keek ik toe hoe Dani en zijn
scooter uit het ijskoude water werden gehaald. Dit is niet wat
ik wilde. Weer galmde de plons door me heen. In gedachten
zag ik mezelf al met gebogen hoofd achter zijn kist lopen. Ik
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kon de snikken van de mensen in de zaal horen en zelfs hun
medeleven voelen. Ik schrok op toen er een ambulance met
gillende sirenes aan kwam rijden. Een ambulance? Waarom?
Hij is dood. Toch?
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LUNA

En als ze over mijn oma begint?’
‘Nee joh, die blijft lekker dood.’
Tamars hoofd gaat met een ruk opzij. Haar lange,
bruine krullen dansen mee. ‘“Lekker dood”?’
‘Sorry,’ zeg ik vlug. ‘Ik bedoel dat we het niet over
dode mensen gaan hebben. We laten alleen een
paar foto’s van jongens lezen. Meer niet. Ik ben wel
benieuwd wat zo’n helderziende over Vik te melden
heeft. Jij niet? Is toch leuk? Kom, we doen het gewoon.’
Ik klik op de link die ons in contact brengt met Joan
van Medium Plaza. We zitten bijna in het donker. Het
enige licht komt van twee kaarsjes die op tafel staan.
‘Nou…’ piept Tamar.
‘Ey,’ zeg ik. ‘Wordt hartstikke lachen.’
Vertwijfeld kijkt Tamar me aan. ‘Ik wil dit liever
niet. Straks zegt ze enge dingen.’
Ik zucht. Waarom altijd moeilijk doen? Duizend
miljoen beren op de weg zien? Ja maar zus, ja maar
zo. Ik ben gek op Tamar, maar soms is ze echt gekma
kend. ‘Oké, dan niet.’ Ik kan niet voorkomen dat ik
snauw.
9

Meteen klaart haar gezicht op. ‘Fijn.’
Wanneer ik mijn laptop wil dichtklappen, verschijnt
er een vrouw met zwarte haren op het beeldscherm.
‘Eh… hallo,’ zeg ik. ‘U bent zeker Joan.’
Tamar stoot me aan. ‘Doe weg. Ik zei toch: ik wil dit
niet.’
Ik wel, denk ik. Jammer dan.
‘Heel goed,’ zegt Joan vriendelijk. ‘Maak je eigen
keuzes.’
Verbaasd kijk ik naar haar donkere ogen. Serieus?
Weet zij wat ik denk?
In het wandrek achter haar staan brandende waxi
nelichtjes, beeldjes van engelen en liggen edelstenen
in allerlei kleuren.
Ik schraap mijn keel. ‘Waar begint u mee? Met de
foto’s?’
Ze schudt haar hoofd. ‘Ik wil eerst jullie namen en
geboortedata weten. Dat is heel belangrijk in verband
met de stand van de maan ten opzichte van Mercurius
en wat dat betekent voor jullie levenspad.’
Mercurius wat? Levenspad? ‘O, nee hoor!’ roep ik.
‘Dat hoeft allemaal niet. We willen liever dat u…’
Dwars door mijn zin spelt Tamar overdreven arti
culerend haar naam.
Huh? Net wilde ze niet. Fikst Joan dit op een of
andere manier? Via hypnose of zo?
‘Ik ben geboren op 4 maart,’ vult Tamar aan. Ze
klinkt totaal niet meer bang en onzeker.
‘Zestien jaar geleden?’
‘Hoe weet u dat?’
‘Gokje.’ Joan glimlacht. ‘Tijdstip van geboorte?’
‘Volgens mij rond drie uur ’s nachts.’
‘Ai, ai, ai.’ Joan grijpt naar haar voorhoofd.
‘Wat?’ vraag ik.
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‘Ai, ai, ai,’ herhaalt ze bedrukt.
Gek mens, denk ik. Die is niet helemaal goed. Ik
kijk opzij. Tamar staart naar het scherm. Alsof ze in
trance is. Wat gebeurt er?
‘Geboren worden was voor jou geen pretje.’ Joan
wiegt heen en weer. ‘Daar heb je nog steeds last van.
Veel onrust in je lijf. Klopt dit?’
‘Eh ja, maar…’
Joan maakt een afwerend gebaar. ‘Ho, stop. Geen
uitleg. Alleen antwoorden met ja of nee. Tenzij ik
doorvraag. Eh… wacht even, ik krijg iets door. Laat jij
jezelf vaak ondersneeuwen?’
Tamar kijkt mij vertwijfeld aan.
Ik denk aan haar belachelijk strenge ouders en
knik.
‘Ja,’ antwoordt Tamar.
Joan trekt een peinzend gezicht. ‘Vandaar dat ik zo
veel frustratie voel bij jou. Poehpoeh.’
Nou zeg, om dit gezeur hebben we toch niet
gevraagd? ‘Hé,’ fluister ik tegen Tamar. ‘Laat Ilan zien.
Of Vik.’ Maar ik krijg geen reactie.
‘Liegen vind jij extreem moeilijk, hè?’
‘Ja,’ antwoordt ze schor.
Oké, oké. Applaus voor Joan, denk ik. Want hier
heeft ze een punt. Met liegen, vooral tegen Tamars
ouders, help ik vaak een handje. Als ik dat niet doe,
dan mag Tamar niks. Niet naar feestjes. Niet chillen
met vrienden. Haar ouders zijn overdreven bang voor
foute dingen. Alcohol bijvoorbeeld. Gedoe met jon
gens.
‘Snap ik,’ zegt Joan meelevend. ‘Toch lieg je regel
matig.’
‘Eh, ja. Omdat… eh…’
‘Je ertoe gedreven wordt.’ In een flits kijkt Joan mij
11

aan. ‘En dat is voor jou…’
‘Sorry.’ Ik duw Tamar zachtjes opzij. ‘Het is best
boeiend, maar niet wat we willen.’
‘Wat niet?’
‘U zou foto’s lezen. Daarvoor heb ik twintig euro
betaald.’ Haastig scrol ik door de foto’s op mijn tele
foon. ‘Deze bijvoorbeeld.’ Ik hou een foto van Vik voor
de camera. Mijn soort van nieuwe crush. ‘Vertel eens
wat over hem.’
‘M-Maar…’ Tamar schopt tegen mijn scheenbeen.
‘Wil jij toch ook?’
Ze haalt haar schouders op.
‘Dit is echt veel leuker voor…’
Ik val stil door Joans gil.
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