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1.

Jacob Wesseldijk had een hele dag reizen achter de rug en kon in 
de verte de kerktoren van zijn geboortedorp al zien, toen hij op-
eens geen stap meer voor de andere kon zetten. De middagzon 
brandde in zijn ogen, zijn overhemd plakte aan zijn lijf. Hij hijg-
de, de koffer in zijn linkerhand voelde loodzwaar aan, een dof-
fe pijn trok door zijn arm tot in zijn schouder. Hij liet de koffer 
vallen, zette zijn handen op zijn knieën en probeerde zijn adem-
haling weer onder controle te krijgen door een paar keer diep in 
en uit te ademen. Geen zorgen, stelde de derdejaarsstudent medi-
cijnen zichzelf gerust, het is gewoon de hitte. Er stond nauwelijks 
wind, het was ongekend heet voor de maand mei. Hij wachtte tot 
de schommeling in zijn hoofd tot stilstand kwam, ging heel voor-
zichtig weer overeind staan en keek om zich heen.

De omgeving van Welcherum straalde een gekmakende rust uit. 
Op de heuvels rondom het dorp lag een lappendeken van graan en 
voedermaïs, daarachter het bos. De huisjes in het dal stonden dicht 
tegen elkaar aan geschurkt rondom de dorpskerk, met hun rug naar 
de boze buitenwereld. Er was geen wolkje aan de lucht, maar toch 
leek er een schaduw over het dal te liggen. De laatste regenbui was 
minstens twee weken geleden geweest en de boeren zouden onge-
twijfeld oeverloos zaniken over de veel te lange droogte, hangend 
aan de bar van het dorpscafé. Jacob zag ertegen op hun onder ogen 
te komen. Hij had geen zin in die verweerde koppen, de minachten-
de blikken van hun knechten en de schelle stemmen van hun lelijke 
dochters. Hij kwam hier nooit graag terug, maar nu al helemaal niet.

9789021424583.indd   11 19-01-21   13:48



12

Jacob zette zijn koffer in de berm en ging in het gras zitten. Hij 
wilde zijn aankomst nog heel even uitstellen; in het dorp stond 
hem ongetwijfeld nog meer slecht nieuws te wachten dan hij al 
aan de telefoon gehoord had. Hij pakte zijn baaltje Javaanse Jon-
gens uit zijn borstzak, rolde een sigaret, stak die op en inhaleerde 
tot in zijn tenen.

Aan het einde van de middag ervoor was hij met Ruben Oosting 
in het practicumlokaal een varkenskop aan het ontleden geweest 
toen het meisje van de administratie in de deuropening verscheen. 
Wie van hen twee Jacob Wesseldijk was, en of hij onmiddellijk 
mee kon komen, want er was telefoon voor hem. Hij liep met haar 
mee door de gangen van de medische faculteit, langs de portret-
ten van de beroemdste professoren vanaf de zestiende eeuw. Jacob 
was nooit eerder door iemand gebeld. Hij vroeg zich af wie het kon 
zijn, en of dit goed of slecht nieuws betekende. Op het centrale bu-
reau in het kantoor stond het telefoontoestel, de hoorn lag ernaast. 
Het meisje nam plaats achter haar eigen bureau en deed alsof ze 
werkte en niet van plan was mee te luisteren. Jacob pakte de hoorn 
op en noemde zijn naam. Aan de andere kant van de lijn klonk de 
stem van oom Frans.

‘Dag Jacob. Het spijt me als ik je stoor bij je werkzaamheden.’
Dit was vast foute boel. Een golf paniek schoot door Jacobs lijf, 

maar hij vermande zich. ‘Dat geeft niet. Hoe is het met u?’
Hij hoorde zijn oom zwaar ademen.
‘Oom Frans?’
‘Ik bel vanwege je moeder. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor 

je heb, jongen.’
‘Wat? Wat is er gebeurd? Is ze dood?’ Er schoten tranen in zijn 

ogen. Het meisje keek geschrokken op van haar typemachine, Ja-
cob wendde zich een beetje van haar af.

‘Nee, nee, nee, niet dood! Maar ze is er niet best aan toe, Jacob. 
Het ziet er niet goed uit. Ze is ernstig gewond.’

‘Wat is er gebeurd?’
‘Jos heeft haar aangevallen.’
‘Wie?’
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‘Jouw broer.’
‘Jós heeft onze moeder aangevallen?!’ Het meisje was nu hele-

maal opgehouden met typen en staarde hem met grote ogen aan.
‘Ik begrijp het ook niet. Ze hebben haar naar het ziekenhuis ge-

bracht, ze wordt op dit moment geopereerd.’
Jacob kon even geen woord uitbrengen. Hij hoorde zijn hart in 

zijn oren kloppen en voelde zich misselijk. Zijn grote broer, die 
reus met de verstandelijke vermogens van een peuter en met geen 
greintje agressie in dat onhandige lijf van hem. Die zou hun moe-
der hebben aangevallen? Dat was onmogelijk.

‘Ben je daar nog?’ klonk zijn oom van ver.
‘Ja. Ik ben er.’
‘Kun je alsjeblieft zo snel mogelijk naar huis komen?’
‘Natuurlijk,’ stamelde hij. ‘Ik kom eraan. Morgen.’
‘Heel goed. Ik zie je dan.’
‘Wacht! Hoe is het met Jos? Waar is hij nu, bij u en tante Mar-

tine?’
Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn.
‘Oom Frans?’
‘Het is niet best, Jacob.’ Hij fluisterde in de hoorn. ‘Ik kende hem 

niet meer terug. Hij leek wel…’
‘Hij leek wel wat? En waar is Jos nu dan?’
‘Ze hebben hem afgevoerd.’
‘Wat? Wie hebben dat gedaan? Waarheen?’
Ergens bij oom Frans hoorde Jacob een deur opengaan en ie-

mand de gang op komen. ‘Kom nou maar,’ zei oom Frans gehaast. 
‘We spreken elkaar morgen.’

Opeens klonk op de achtergrond de stem van zijn tante. ‘Met 
wie ben je aan het bellen?’

‘Laat mij nou toch eens even.’
‘Is dat Jacob?’ Hij hoorde hoe ze snel dichterbij kwam. ‘Ik wil 

hem spreken. Geef hem aan mij.’
‘Niks daarvan.’
‘Ik zei: geef hem aan mij!’
Er klonk een hoop gerommel en gekraak aan de andere kant van 

de lijn, toen opeens glashelder de stem van zijn tante. ‘Jacob?’ Ze 
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hijgde. ‘Daar ben je. Godzijdank. Moet je horen, er is iets raars 
met Jos ge…’

Er klonk een klik, gevolgd door de nerveuze pieptoon die aangaf 
dat de verbinding was verbroken. Hij legde de hoorn op de haak 
en pakte hem meteen weer op om hen terug te bellen. Met een tril-
lende vinger zette hij de kiesschijf in beweging en draaide het tele-
foonnummer van zijn oom en tante zo snel als hij kon.

‘Nee, nee!’ snibde het meisje van de administratie. ‘U mag hier 
zelf niet bellen, u mag alleen wórden gebeld in geval van nood.’

‘Waar lijkt dit op?’ Hij draaide zijn rug naar haar toe en wachtte 
op de verbinding.

Bezettoon.
Hij gooide de hoorn weer op de haak, het meisje keek hem mis-

prijzend aan. Jacob diepte een dubbeltje op uit zijn zak en legde 
hem naast haar typemachine. ‘Hier. Opdat de faculteit niet fail-
liet gaat.’

Hij liep het kantoor uit; Ruben stond hem in de gang op te wach-
ten. Hij vertelde hem dat hij de volgende ochtend naar Welcherum 
zou afreizen en waarom. Ruben bood aan met hem mee naar huis 
te gaan zodat hij de avond niet alleen hoefde door te brengen.

Thuis warmden ze soep op, die Jacob zonder veel smaak naar 
binnen lepelde. Ze dronken koffie en jenever en luisterden naar 
de radio: president Kennedy sprak het congres toe over het Apol-
lo-programma, gevolgd door het weerbericht: aanhoudende hit-
te voor het hele land. Ze discussieerden over de ambitie van de 
kersverse president om nog voor het einde van het decennium een 
man op de maan te zetten, een even opwindend als absurd idee.

Wetenschap en het weer, twee dankbare onderwerpen waar je 
het oneindig lang over kon hebben. Rond half tien klopte de hos-
pita op zijn kamerdeur omdat er een telegram voor hem was ge-
komen.

operatie geslaagd
moeder stabiel
jos opgenomen
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Zes woorden, maar toch nog te veel om het te kunnen bevatten.
Opeens voelde zijn studentenkamer te klein voor hen tweeën. 

Ruben wreef in zijn handen en liet een voor een zijn vingers knak-
ken; de normaal zo goedgebekte grapjas wist zich net als Jacob 
geen raad met deze situatie. Hun vriendschap was gebaseerd op 
gedeelde interesses, voor persoonlijke zaken was eigenlijk nooit 
eerder ruimte geweest. Ruben stelde dat Jacob nu vast liever alleen 
wilde zijn, Jacob knikte dat het goed was. Bij de deur legde Ruben 
even een hand op Jacobs schouder, Jacob moest zich inhouden om 
zich niet aan hem vast te klampen. Hij hoefde niet weg, zei hij, hij 
kon ook blijven logeren als hij dat wilde. Hij had het nog niet ge-
zegd of hij realiseerde zich hoe wanhopig dat klonk. Hij veront-
schuldigde zich, zei dat hij in de war was.

Dat gaf helemaal niks. Dat was zelfs heel begrijpelijk.
Ze gaven elkaar een hand, Ruben wenste hem veel sterkte en een 

goede reis naar huis en maakte dat hij wegkwam. Door het raam 
keek Jacob hem na, hopend dat Ruben nog een keer om zou kij-
ken, dat hij zich misschien zelfs zou bedenken en terug zou lopen, 
maar zijn studievriend stak de straat over en verdween de hoek 
om.

Na een koortsige nacht was hij opgestaan, had zijn koffer ingepakt 
en was naar het station gelopen, om de eerste van een reeks trei-
nen en bussen te nemen die hem terug naar Welcherum zouden 
voeren.

Dat was meer dan vijf uur geleden. Nog een wandeling van zo’n 
twee kilometer en hij zou er eindelijk zijn, zijn oom en tante za-
ten vast al op hem te wachten. Jacob nam een laatste hijs, trapte de 
peuk uit in het zand en stond op. Hij pakte zijn koffer en vervolg-
de zijn weg, omdat een mens nou eenmaal niet eeuwig aan de kant 
van de weg kan blijven zitten.
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2.

Hij vroeg zich af hoe hij Welcherum binnen kon lopen zonder al 
te veel mensen tegen te komen. Die keuze was makkelijker als hij 
naar zijn ouderlijk huis wilde; zijn moeder en broer woonden een 
stukje buiten het dorp, aan de weg richting het bos. Maar nu werd 
hij verwacht bij zijn oom en tante, die in de dokterspraktijk in het 
midden van het dorp woonden. Ongetwijfeld waren alle Welche-
rummers al op de hoogte van wat er gisteren was gebeurd, inclu-
sief alle gruwelijke details, die natuurlijk stevig werden aangedikt. 
Wie hem zag lopen, wist waarvoor hij kwam.

Hij liep via de kortst mogelijke route naar de Dorpsstraat, terwijl 
hij het beklemmende gevoel in zijn borst en de zeurende drang 
om meteen weer rechtsomkeert te maken probeerde te negeren. 
Voor de kruidenierswinkel stond een groepje vrouwen met elkaar 
te praten. Hij wandelde hun voorbij; niet te langzaam en niet te 
snel, in de hoop niet op te vallen. Tevergeefs. Een van de vrouwen 
uit het gezelschap merkte hem op, en terwijl de andere druk met 
elkaar doorkakelden, bleef zij hem strak aankijken. Hij knikte naar 
haar ter begroeting, ze werd rood en knikte bedeesd terug.

Zodra hij voorbij was, verstomden hun gesprekken. De andere 
vrouwen hadden hem nu duidelijk ook in het oog gekregen. Hij 
draaide zich zo rustig mogelijk om. ‘Een goedemiddag.’

Niemand groette terug.
‘Is er iets?’
De vrouwen staarden hem aan alsof ze snot zagen branden.
‘Ik vroeg of er iets is.’
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‘Zeg jij het maar,’ zei Truida, de vrouw van de bakker, met een 
zuinig mondje. ‘Dat joch is zo gestoord, dat moest vroeg of laat na-
tuurlijk een keer misgaan.’

Hij voelde alle ogen op zich gericht en had spijt dat hij niet ge-
woon was doorgelopen. Hij onderdrukte zijn woede, draaide zich 
hoofdschuddend om en liep verder; het Kerkplein was gelukkig 
niet ver meer.

Naast de kerk zaten drie oude mannen op het bankje tussen de 
platanen te schuilen voor de hitte. Hij begroette hen, maar de oud-
jes groetten niet terug en staarden stuk voor stuk onbewogen voor 
zich uit. Hij stak het plein over naar de dokterswoning, trok aan de 
bel en wachtte tot er werd opengedaan.

‘Ze moesten die gek levenslang opsluiten!’ schreeuwde iemand.
Hij hoefde niet om te kijken om te weten wie dat was: Pinkert, de 

dorpskapper, naar wie hij en Jos vroeger altijd werden gestuurd als 
hun moeder er niet meer doorheen kwam met de kam. Je moest 
het niet wagen je hoofd te bewegen als hij met je bezig was. Jos had 
de man keer op keer kraaiend van plezier tot waanzin gedreven.

Eindelijk werd er opengedaan, niet door de hulp maar door tan-
te Martine zelf. Ze was onberispelijk gekleed maar zag er moe uit, 
haar huid was dof en er hingen slierten haar uit het kapsel dat nor-
maal zo keurig opgestoken was. Ze glimlachte naar Jacob, maar 
het was een droevige poging.

‘Dag tante.’
‘Japie.’
Hij stapte naar binnen en gaf haar een kus.
Ze klopte hem op de schouder. ‘Goed dat je er bent.’ Ze sloot de 

deur achter hem, eindelijk was hij veilig.
Hij zette zijn koffer neer. ‘Is er nog nieuws?’
‘Frans is bij haar in het ziekenhuis. Ik verwacht hem elk moment 

terug.’ Ze leunde tegen de deur, hij zag dat ze probeerde om niet 
te huilen.

‘Is het echt waar, van Jos?’
‘Het lijkt er wel op.’
‘Ik begrijp het niet. Ik begrijp er niets van.’
‘Ik ook niet.’
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‘In het telegram stond dat hij is opgenomen. Toch niet in het…’ 
Hij slikte.

‘Jawel. In het Sint Franciscushuis.’
Die naam. Hoe vaak hadden kinderen Jos niet nageroepen dat hij 

daar thuishoorde? Wel altijd van veilige afstand omdat het ontzag 
voor zijn fysiek te groot was. Stelletje lafaards. Jos leek het nooit te 
kunnen schelen, of het drong gewoon niet tot hem door, maar Ja-
cob hadden ze er razend mee gekregen. Het was de opmaat voor 
ruzies waarbij Jacob meestal het onderspit delfde. Dat die kloot-
zakken nu alsnog gelijk kregen deed hem ongelofelijk veel pijn.

‘Ga jij je eerst maar even opfrissen. Ik vraag Geesje om thee te 
verzorgen in de voorkamer.’ Ze liep naar hem toe en legde een 
hand op zijn wang, uit reflex wendde hij zijn hoofd af.

‘Sorry,’ zei ze.
‘Geeft niet,’ mompelde hij. Hij hield er niet van om in zijn ge-

zicht aangeraakt te worden, ook al was het litteken op zijn kin in 
de loop van de jaren grotendeels vervaagd, en daarmee de herin-
nering aan het potje stoeien waarbij Jos hem per ongeluk door het 
raam van de voordeur had geduwd.

‘Ongelofelijk,’ zuchtte tante Martine. ‘Je lijkt echt steeds meer op 
je vader.’

Jacob grijnsde, maar tante Martine lachte niet terug. Haar 
mondhoeken zakten naar beneden, haar ogen schoten vol; ze liep 
weg door de lange gang en verdween in de keuken.

In de badkamer met Frans tegelwerk vol lelietjes-van-dalen liet hij 
de wasbak vollopen en keek in de spiegel of ze gelijk had. Jacob 
had maar weinig eigen herinneringen aan zijn vader, die plotseling 
was overleden toen hij nog maar zes jaar oud was; hij kende hem 
voornamelijk van de foto’s en de verhalen.

Zijn neus misschien. Dezelfde gok ook als oom Frans, trouwens.
Jacob draaide de kraan dicht en ontdeed zich van zijn doorweek-

te overhemd. Hij maakte een kommetje met zijn handen en waste 
zijn gezicht. Hij plensde water over zijn hoofd en in zijn nek, waste 
zijn oksels, liet zijn polsen in het koude water rusten en voelde de 
spanning uit zijn lichaam wegstromen. Misschien viel het allemaal 
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wel mee en was hij voor niets gekomen. Met een beetje geluk kon 
hij over een paar dagen weer terug naar de stad; er moest immers 
ook nog steeds gestudeerd worden.

Hij trok een schoon hemd aan, nam stiekem een flinke lik pom-
made uit het potje van zijn oom en haalde een kam door zijn haar. 
Hij liep de badkamer uit, de trap af. Op de gang hoorde hij stem-
men uit de voorkamer komen; er werd gesmoord ruziegemaakt.

‘Als je het maar laat,’ hoorde hij zijn oom sissen.
‘Hij heeft er recht op.’
‘Tine! Ik verbied het je.’
‘Wat wil je dan tegen hem zeggen?’
‘Gewoon, wat er gebeurd is. De feiten, voor zover we die weten 

tenminste. Niks meer, niks minder.’
Jacob klopte op de deur en liep de kamer in. De muffe geur van 

stoffige meubels en boenwas sloeg hem in het gezicht; onbegrijpe-
lijk dat iemand met deze hitte niet even een raam openzette. Oom 
Frans en tante Martine draaiden zich geschrokken naar hem om.

‘Jacob!’ Oom Frans liep op hem af en gaf hem een stevige hand. 
Hij droeg geen colbert en had de mouwen van zijn overhemd over 
zijn behaarde onderarmen opgestroopt. De donkere baard met 
plukjes grijs was zorgvuldig bijgehouden, het gilet dat hij droeg 
kon niet verhullen dat hij zweette als een otter. Jacob rook dat hij 
het probeerde te maskeren met een flinke wolk aftershave.

‘Ik kom net bij je moeder vandaan. Ze is de nacht goed doorgeko-
men, maar ze is nog niet bij kennis. Een kwestie van tijd, hoop ik.’

‘Wat is de diagnose?’
‘Hij klinkt al als een echte dokter, vind je niet, Tine?’ Hij keek 

om naar zijn vrouw en lachte. Jacob zag dat hij een flinke bloed-
uitstorting in zijn hals had. Tante Martine lachte niet terug maar 
keek hem smerig aan. Oom Frans schraapte zijn keel en ging op 
serieuze toon verder.

‘Ze had een interne bloeding door een gescheurde milt en ze 
heeft vier ribben gebroken. Daarnaast heeft ze hoofdletsel opgelo-
pen, maar dat lijkt vooralsnog mee te vallen.’

Jacob knikte dat hij het begreep. Zijn mond was kurkdroog. ‘En 
hoe is het met Jos?’
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‘Ach, die Jos…’ Oom Frans plukte aan zijn baard. ‘Ze weten nog 
niet precies wat hem mankeert, maar hij is in ieder geval in goede 
handen.’

Tante Martine snoof en liep naar de deur.
‘Waar ga jij naartoe?’ vroeg oom Frans.
‘Kijken waar de thee blijft,’ snauwde ze, en ze verdween naar de 

keuken.
Oom Frans grijnsde. ‘Je moet het haar maar niet kwalijk nemen, 

ze is nogal van slag.’
‘Waar had u het over?’
‘Hoe bedoel je?’
‘Voordat ik de kamer in kwam, en aan de telefoon voordat de 

verbinding werd verbroken. Ik hoorde u ruziemaken.’
‘Ruzie, ruzie…’ Oom Frans maakte een wegwerpgebaar. ‘Zo gaat 

dat nou eenmaal in een huwelijk. Wacht maar tot jij zelf getrouwd 
bent.’ Daar was die grijns weer.

‘Is er soms iets wat ik niet mag weten?’
‘Welnee.’
‘Over mijn moeder? Of over Jos?’
‘Ik vertel je zo alles wat ik weet.’
Jacob keek zijn oom aan, hij leek het oprecht te menen.
‘Echt alles,’ herhaalde hij nog maar eens.
Jacob wist niet wat hij ervan moest denken. Het was een chaos 

in zijn hoofd; hij voelde hoofdpijn opkomen en wreef met beide 
handen in zijn gezicht.

‘Het komt allemaal wel weer goed, Jacob. Laten we vooral niet 
de moed verliezen.’ Oom Frans nam plaats in zijn fauteuil en pakte 
een sigaar uit het kistje naast hem. ‘Maar vertel me eerst eens hoe 
je reis was. Man, man, man, wat een ongelofelijke pokkenhitte! 
Daar zou elk mens toch gek van worden.’ Hij glimlachte. ‘Jij ook 
een sigaartje? Of rook je nog steeds van dat apenhaar?’
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3.

Tante Martine liet zich niet meer zien. In plaats daarvan stuurde 
ze Geesje om de thee uit te serveren. De meid probeerde zo ge-
ruisloos mogelijk binnen te komen maar het rammelende servies 
op het dienblad verraadde haar gespannenheid. Jacob begroet-
te haar; ze kenden elkaar nog van de lagere school, waar ze een 
paar klassen onder hem had gezeten. Hij stelde haar een paar be-
leefdheidsvragen over haar familie, die ze verlegen beantwoord-
de terwijl ze het dienblad op de trolley naast de schouw zette. 
Ze schonk het eerste kopje in maar deed dat te gehaast; de hete 
thee gutste over de rand, op het schoteltje en over haar hand. Van 
schrik liet ze los, de kop en schotel kletterden met veel geraas te-
rug op het dienblad.

‘Jezus, mens!’ snauwde oom Frans.
Geesje trappelde van de pijn en stootte per ongeluk tegen de rij 

fotolijstjes op de overvolle schouw. Een aantal vielen om als do-
minostenen, de trouwfoto van Jacobs ouders kukelde voorover en 
landde tussen het theeservies. Geesje piepte zacht en wapperde 
met haar verbrande hand.

‘Rustig maar,’ suste Jacob.
Geesje trok een doekje uit de zak van haar schort en begon haas-

tig de boel droog te deppen, oom Frans keek het hoofdschuddend 
aan. Jacob stond op om haar te helpen en viste het fotolijstje uit de 
plas thee; er zat een barst in het glas.

Geesje bevroor. ‘O nee,’ kreunde ze.
‘Wat is er?’ vroeg Jacob.
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Ze staarde naar het fotolijstje in Jacobs hand, haar gezicht trok 
wit weg.

‘Kalm nou maar,’ suste Jacob. ‘Het is maar een fotolijstje.’
Geesje deinsde achteruit, haar gezicht verfrommelde tot een jan-

kerige grimas.
‘Geesje, het geeft niet. Echt niet.’
‘Het is hier,’ piepte Geesje. ‘Het is begonnen.’
‘Goed. Dank je wel, Geesje,’ brak oom Frans in. ‘Doe de deur 

even achter je dicht, wil je?’
Geesje sloeg een hand voor haar mond en haastte zich de kamer 

uit. Oom Frans drukte twee vingers tegen zijn neusbrug en sloot 
zijn ogen, ademde een keer diep in.

‘Allemachtig,’ gniffelde Jacob terwijl hij het lijstje weer terugzet-
te tussen de andere foto’s. ‘Wat mankeert dat grietje? Wat is er be-
gonnen?’

Oom Frans leunde voorover. ‘Zoals je ziet zijn we allemaal wat 
van slag.’

‘Dat merk ik, ja. Wat is er allemaal aan de hand?’
‘Ik zal je vertellen wat ik weet. Het is niet prettig om te horen, 

maar ik vind dat je recht hebt op de waarheid.’
‘Ik kan het hebben.’
‘Zo ken ik je weer.’ Oom Frans knikte tevreden, hij dacht even 

na. ‘Er wordt hier in het dorp een hoop gekletst, Jacob. Het is alle-
maal klinkklare onzin. Ik wil dat je je daar niets van aantrekt. Wat 
ik je nu ga vertellen, heb ik grotendeels van jullie buurman.’

‘Van Aaldrick?’
‘Hij heeft als enige gezien wat er echt gebeurd is. Tenminste… 

tot op zekere hoogte.’ Hij praatte zachter. ‘Hij was aan het werk in 
zijn moestuin toen hij opeens Jos op het achterpad zag staan. Hij 
groette hem, maar Jos reageerde niet. Volgens Aaldrick stond hij 
totaal gebiologeerd naar hem te kijken.’

‘Gebiologeerd?’
‘Afwezig. Als in trance.’ Hij pulkte een stukje tabak van zijn lip. 

‘Nou is dat natuurlijk niet zo vreemd, je kent Jos. Die kan minu-
tenlang ademloos toekijken hoe de wind speelt met een pluisje van 
een uitgebloeide paardenbloem. Maar dit was anders.’
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‘In welke zin?’
‘De manier waarop hij daar stond. Om met Aaldricks woorden 

te spreken: “Alsof hij een bezemsteel had ingeslikt.”’
Jacob probeerde het zich voor te stellen. Jos had een groot pos-

tuur maar stond altijd wat voorovergebogen, alsof hij zich geen 
raad wist met dat logge lijf en die lange ledematen. In een medi-
sche encyclopedie had hij een keer een plaatje gezien van een ne-
anderthaler, de gelijkenis met zijn broer was treffend geweest.

‘Aaldrick riep zijn naam, maar Jos reageerde nauwelijks. Hij bleef 
hem maar aanstaren. Aaldrick stapte uit zijn moestuin en liep op 
hem af, en daardoor leek Jos wakker te schrikken. Hij draaide zich 
om, liep snel de tuin in en verdween door de achterdeur naar bin-
nen. Aaldrick wist niet wat hij ervan moest denken en was verder-
gegaan met het opbinden van de doperwten, toen hij jullie moeder 
de tuin in zag komen lopen met de wasmand onder haar arm.’

Oom Frans viel even stil. Jacob nam een slok van zijn thee; die 
was te sterk naar zijn smaak, de binnenkant van zijn wangen voel-
de stroef aan. Hij probeerde het kopje zo rustig mogelijk weer neer 
te zetten.

‘Weet je echt zeker dat je geen rokertje wilt?’
‘Ik heb zelf.’ Jacob haalde zijn shag tevoorschijn en trok een 

vloeitje uit de verpakking. Bij wat hij nu te horen zou krijgen, wil-
de hij zijn oom niet aan hoeven kijken.

‘Aaldrick wilde je moeder net vragen of alles wel goed ging met 
Jos, toen die opeens achter haar aan naar buiten kwam rennen. Hij 
was volledig over zijn toeren.’ De stem van oom Frans klonk nu 
onvast. ‘Hij viel haar aan, Jacob. Hij dook schreeuwend boven op 
haar, greep haar vast om haar middel en sleepte haar terug naar 
het huis.’

Jacob probeerde het zich voor te stellen. ‘Dat is niks voor hem,’ 
fluisterde hij.

‘Vertel mij wat. Aaldrick is meteen over de heg gesprongen. Hij 
rende op hen af, probeerde hen uit elkaar te halen en jullie moe-
der te ontzetten, maar toen vloog Jos opeens hém aan.’ Oom Frans 
schudde zijn hoofd. ‘Vraag me niet hoe, maar op de een of andere 
manier wist Aaldrick weg te komen. Hij is naar het dorp gerend 
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om hulp te halen, van mij en van Gerton Paalman, de dorpsagent. 
We zijn meteen met hem naar jullie huis gegaan.’

Hij nam weer een kleine pauze, Jacob zag dat het hem moeite 
kostte om verder te vertellen. Zelf wist hij niet of hij nog wel meer 
wilde horen.

‘Toen we even later bij jullie huis aankwamen…’ Oom Frans’ 
stem trilde. ‘Ze waren niet meer in de tuin, dus gingen we jullie 
huis binnen. We stappen de keuken in, niemand. De woonkamer, 
ook daar niets. Ik trok de deur naar de gang open…’ Hij hield even 
in, staarde naar zijn handen. ‘Daar vonden we ze.’ Zijn blik keerde 
naar binnen alsof hij het allemaal weer voor zich zag. ‘Jos stond 
aan het einde van de gang bij de voordeur. Hij had je moeder in 
zijn armen, haar gezicht zat onder het bloed. Hij sleepte haar door 
de gang, trok haar telkens omhoog alsof hij haar weer op haar ei-
gen benen wilde zetten en krijste het uit. Ik zal het je eerlijk zeg-
gen, op dat moment was ik ervan overtuigd dat ze dood was.’

Oom Frans stond op en liep naar het raam, waar hij een tijdje 
peinzend naar buiten staarde. Jacob vroeg zich af of hij op die leef-
tijd ook zo’n buik zou hebben; hij hoopte van niet.

‘Ik liep de gang in en riep zijn naam. Jos keek naar me op…’ 
Oom Frans schudde zijn hoofd, hij richtte zijn blik op Jacob. ‘Het 
was zo vreemd. De paniek in zijn ogen… Ik kan het niet goed uit-
leggen. Ik geef het niet graag toe, maar ik was op dat moment bang 
van hem. Hij leek totaal niet op de Jos die we kennen.’

Jacob probeerde het zich voor te stellen. Deze imposante man, 
de dorpsarts die onder alle omstandigheden de rust wist te bewa-
ren. Bang voor zijn grote kleine neefje.

‘We probeerden hem zo kalm mogelijk te benaderen. Paalman 
en ik praatten op hem in, zeiden dat hij niet bang hoefde te zijn, 
dat het goed was. Toen we nog maar een paar stappen van hem 
waren verwijderd, begon hij naar ons te grommen.’

‘Te grommen?’
‘Als een hond. Het schuim stond op zijn mond. Opeens hoorde 

ik Ria kreunen en realiseerde ik me dat ze nog in leven was. We 
wisten dat we geen tijd te verliezen hadden; als ze een kans wilde 
maken moesten we haar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis krij-
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gen.’ Oom Frans zuchtte een keer diep. ‘Met zijn drieën zijn we op 
hem gedoken. Als je eens wist hoe sterk hij was… Het had weinig 
gescheeld of hij had ons allemaal te pakken gehad.’ Hij wreef even 
over de bloeduitstorting in zijn hals en keek naar zijn hand, alsof 
hij verwachtte dat de plek af zou geven.

‘Heeft Jos dat gedaan?’
‘Maak je over mij maar geen zorgen.’ Oom Frans keek weer door 

het raam naar buiten, hij leek opeens haast te willen maken. ‘An-
dere buren schoten ons te hulp. We hebben hem op de vloer in 
bedwang gehouden tot de ziekenwagens er waren. Ze hebben Ria 
met spoed naar het ziekenhuis gereden, en Jos hebben ze platge-
spoten en afgevoerd naar het Sint Franciscushuis.’

Dat was eruit. Jacob probeerde uit alle macht te bevatten wat hij 
allemaal hoorde, het duizelde hem. Oom Frans nam weer plaats in 
zijn stoel en keek Jacob aan.

‘Nu ben je van alles op de hoogte. Dit is wat er gebeurd is.’
Jacob knikte. Er schoten ontelbare vragen door zijn hoofd maar 

het kostte hem moeite er een te formuleren. ‘Hoe kan dit?’ vroeg 
hij eindelijk.

‘Wil je weten wat ik denk?’ vroeg oom Frans met een ernstig ge-
zicht.

Jacob knikte, ook al was hij bang voor het antwoord.
‘Vorige week hebben ze de hond van Vorkink af moeten maken. 

Rabiës.’
Hondsdolheid. Jacob wist welke verwoestingen dat kon veroor-

zaken in het menselijk brein, en hoe dodelijk het was als het niet 
in een vroeg stadium behandeld werd. Als dit waar was, was zijn 
broer ten dode opgeschreven. Hij voelde zich misselijk worden.

Oom Frans boog voorover, legde een hand op Jacobs knie en 
keek hem aan. ‘Laten we alsjeblieft niet op de zaken vooruitlopen. 
Ze testen zijn bloed. Laten we hopen dat ik er voor deze ene keer 
helemaal naast zit.’

Na de thee ging oom Frans naar boven om zich op te frissen voor 
het diner. Jacob wilde het liefst zo snel mogelijk naar het zieken-
huis in de stad om zijn moeder te bezoeken, maar oom Frans zei 
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dat daar geen sprake van kon zijn. Ria had rust nodig, bovendien 
vond hij dat Jacob wel genoeg had gereisd voor een dag.

Daar zat hij dan, te luisteren naar de geluiden van het grote huis. 
Hij hoorde water door de leidingen gaan, het gekletter van pan-
nen, ergens werd een wc doorgetrokken. Van buiten klonk het ge-
lach van kinderen die verstoppertje met elkaar speelden: ‘Buut 
vrij!’ Jacob wist een geweldige plek achter het kolenhok van de 
aardappelboer, waar niemand hem ooit kon vinden. Wat zou hij 
daar graag zitten in plaats van op dit bankstel waarvan de bekle-
ding in zijn onderarm prikte.

Jacob stond op en liep naar de boekenkast, die de halve wand 
in beslag nam. Boeken over het katholieke geloof, streekromans 
en reisverslagen, boeken over Europese landen en oosterse wijsge-
ren. Dit was duidelijk de afdeling van tante Martine, die in haar le-
ven veel gereisd had. De plank erboven was van zijn oom en stond 
vol lijvige boeken over de medische wetenschap: anatomie, phar-
macie, Het sexueele leven van den mensch; vooral dat boek had in 
Jacobs tienertijd zijn warme belangstelling gehad. Met een klop-
pende keel van de opwinding had hij door de pagina’s gebladerd, 
de zeldzame keren dat hij alleen in deze kamer was geweest.

Eén keer was hij betrapt. Hij was zo opgegaan in een illustratie 
van een dwarsdoorsnede van de geslachtsorganen dat hij zijn oom 
niet aan had horen komen. Toen de kamerdeur open was gegaan, 
had hij het boek snel onder de tafel geschoven. Op de vraag wat hij 
aan het doen was had hij ‘Niks’ geantwoord, maar zijn rode hoofd 
had hem verraden. Oom Frans had een ogenblik naar de boeken-
kast gekeken, onmiddellijk gezien wat er ontbrak en gegrijnsd. ‘Je 
kunt niet vroeg genoeg beginnen met studeren,’ had hij gezegd, 
waarna hij hem weer alleen had gelaten. Jacob had niet geweten 
hoe snel hij het boek weer op zijn plaats moest zetten, en had het 
sinds die dag niet meer aangeraakt.

Vandaag kon Het sexueele leven hem gestolen worden. Hij zocht 
verder, vond de Encyclopedie der Geestesziekten, pakte het boek uit 
de kast en sloeg het open.
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