
De zilverweg
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Het licht. Het prikte en brandde en trok 
aan hem. Vlĳ de zich over de bossen en 

meren als een aanmoediging te blĳ ven ade-
men, als een belofte dat er nieuw leven in 
aantocht was. Het licht, dat zĳ n aderen vulde 
met rusteloosheid en hem de slaap ontnam. 
Al in mei, wanneer de dageraad zich een weg 
door vezels en kieren zocht, lag hĳ  wakker. 
Hĳ  kon de vorst uit de grond horen sĳ pelen 
waar de winter doodbloedde. De beekjes en 
rivieren die ruisten en stegen wanneer de 
bergen hun winterse gewaden afwierpen. Wel-
dra zou het licht de nachten vullen, zou het 
zich uitstrekken en verblinden, alles tot leven 
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wekken wat onder vergane bladeren lag te 
sluimeren. Het zou de knoppen van de bomen 
met warmte vullen tot ze openbarstten, en 
het bos zou bruisen van de hongerige kreten 
van pas uitgebroed leven. De middernachtzon 
zou de mensen uit hun holen verdrĳ ven en ze 
vervullen met verlangen. Ze zouden lachen en 
liefhebben en zich aan elkaar vergrĳ pen. Het 
kwam voor dat er mensen verdwenen, dat ze 
verblind werden en verdwaalden. Maar dat ze 
stierven wilde hĳ  niet geloven.
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Hĳ  rookte alleen wanneer hĳ  naar haar 
zocht.

Telkens als hĳ  een nieuwe sigaret opstak, 
kon hĳ  haar zien zitten op de passagiersstoel. 
Hĳ  zag hoe ze gezichten zat te trekken en hem 
over de rand van haar bril aankeek.

‘Ik dacht dat je was gestopt.’
‘Ik bén gestopt. Dit is gewoon een uitzon-

dering.’
Hĳ  kon zien hoe ze haar hoofd schudde 

en haar puntige hoektanden ontblootte. De 
tanden waarvoor ze zich schaamde. Op dat 
moment zag hĳ  haar het duidelĳ kst, wan-
neer hĳ  door de nacht reed en het licht nog 
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bleef talmen. Haar haren die bĳ na wit waren 
wanneer de zon erop scheen, op haar neus de 
donkere sproeten, die ze de laatste jaren met 
make-up was gaan verdoezelen, en dan haar 
ogen, die alles zagen terwĳ l ze niet leek te 
kĳ ken. Ze leek meer op Anette dan op hem 
en dat was maar goed ook, want zelf was 
hĳ  niet gezegend met beautygenen. Ze was 
mooi, en dat vond hĳ  niet alleen omdat ze zĳ n 
dochter was. De mensen hadden zich altĳ d 
omgedraaid naar Lina, al toen ze heel klein 
was. Ze was zo’n kind dat zelfs aan iemand die 
levensmoe was een glimlach ontlokte. Maar 
nu was er niemand meer die haar nakeek. 
Drie jaar lang had niemand haar gezien, in elk 
geval niemand die zich bekend wilde maken.

Al vóór Jörn waren zĳ n sigaretten op. Lina 
zat niet langer op de stoel naast hem. De auto 
was leeg en stil en hĳ  was bĳ na vergeten waar 
hĳ  was. Had zĳ n ogen op de weg gericht, 
maar zag hem niet. Over deze rĳ ksweg, die 
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in de volksmond Zilverweg genoemd werd, 
had hĳ  al zo vaak gereden dat hĳ  hem op 
zĳ n duimpje kende. Hĳ  wist waar de bochten 
zaten en waar elanden en rendieren de weg 
overstaken door gaten in de wildafrastering. 
Hĳ  wist waar het regenwater zich verzamel-
de en waar de mist uit de vennetjes opsteeg 
en de wereld vervormde. De weg was een 
overblĳ fsel van een verdwenen tĳ dperk, toen 
er zilver werd vervoerd van Nasafj äll naar 
de Botnische Golf. Nu kronkelde hĳ  als een 
rivier van de bergen naar de kust en verbond 
Glimmersträsk met de andere plaatsen in het 
binnenland, en hoezeer Lelle inmiddels ook 
haatte hoe hĳ  door de dichte bossen kroop en 
draaide, hĳ  zou hem nooit in de steek laten. 
Hier was ze verdwenen, deze weg had zĳ n 
dochter opgeslokt.

Niemand wist dat hĳ  ’s nachts rondreed om 
Lina te zoeken. Dat hĳ  aan één stuk door si-
garetten rookte en zĳ n arm om de passagiers-
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stoel sloeg en met zĳ n dochter kletste alsof ze 
er daadwerkelĳ k zat, alsof ze nooit verdwenen 
was. Hĳ  had niemand om het aan te vertellen. 
Niet sinds Anette hem had verlaten. Ze had 
van het begin af aan gezegd dat het zĳ n schuld 
was. Hĳ  had Lina die ochtend naar de bus 
gebracht. Hĳ  droeg de verantwoordelĳ kheid.

Rond drie uur bereikte hĳ  Skellefteå. Stopte 
bĳ  de benzinepomp om te tanken en zĳ n 
thermosfl es met koffi  e te vullen. Ondanks 
het vroege uur was de jongen achter de kassa, 
met zĳ n lichtrode, opzĳ gekamde haar, klaar-
wakker en opgewekt. Hĳ  was jong, niet ouder 
dan negentien, twintig. Net zo oud als Lina 
nu zou zĳ n. Maar Lelle vond het lastig zich 
haar zo volwassen voor te stellen. Ondanks 
zĳ n slechte geweten kocht hĳ  nog een pakje 
Marlboro Light. Zĳ n blik viel op een doos met 
muggenolie bĳ  de kassa. Lelle stuntelde met 
zĳ n pasje. Alles deed denken aan Lina. Die 
laatste ochtend had ze onder de muggenolie 
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gezeten. Eigenlĳ k was dat het enige wat hĳ  
zich nog herinnerde, dat hĳ  het raampje om-
laag had gedraaid om de auto te luchten nadat 
hĳ  haar bĳ  de bus had afgezet. Hĳ  wist niet 
meer wat ze tegen elkaar gezegd hadden, of ze 
blĳ  of verdrietig was geweest, wat voor ontbĳ t 
ze gegeten hadden. Alles wat er daarna was 
gebeurd, nam te veel plaats in; alleen de mug-
genolie was blĳ ven hangen. De avond erop 
had hĳ  het nog tegen de politie gezegd, dat 
Lina naar muggenolie rook. Anette had hem 
aangekeken alsof hĳ  een volslagen vreemde 
was, iemand voor wie ze zich schaamde. Ook 
dat herinnerde hĳ  zich.

Hĳ  maakte het nieuwe pakje sigaretten 
open, liet de sigaret tussen zĳ n lippen hangen 
tot hĳ  weer op de weg zat, deze keer naar het 
noorden. Het stuk naar huis ging altĳ d sneller, 
voelde meer berustend. Lina’s zilveren hartje 
hing aan een kettinkje aan zĳ n achteruitkĳ k-
spiegel en ving de schittering van de zon. Nu 



zat ze weer naast hem, haar blonde haren als 
een gordĳ n voor haar gezicht.

‘Pap, weet je dat je in een paar uur eenen-
twintig sigaretten gerookt hebt?’

Door het open raampje tikte Lelle de as van 
zĳ n sigaret, blies de rook bĳ  haar vandaan.

‘Zĳ n het er echt zo veel?’
Lina keek op naar het dak van de auto alsof 

ze hogere machten aanriep.
‘Wist je dat elke sigaret je 9 minuten van 

je leven kost? Vanavond heb je je leven dus 
verkort met 189 minuten.’

‘O jee,’ zei Lelle, ‘maar waar moet ik voor 
leven dan?’

Haar verwĳ ten wierpen een schaduw over 
haar lichte ogen toen ze hem aankeek.

‘Je moet mĳ  vinden. Jĳ  bent de enige die 
dat kan.’



Met haar handen op haar buik probeerde 
Meja de geluiden te negeren. De honger die 
schreeuwde onder haar vingers, maar boven-
dien dat andere. De weerzinwekkende gelui-
den die door de houten vloer heen drongen. 
Siljes hĳ gende adem en dan die van hem, de 
nieuwe man. Het piepende bed en de hond die 
begon te blaff en. Ze hoorde de man naar de 
hond schreeuwen dat die moest gaan liggen.

Het was midden in de nacht, maar de zon 
scheen fel het zolderkamertje in. Vlĳ de zich 
in warme, gouden stroken op de grĳ s gewor-
den muren en maakte het patroon van de 
bloedvaatjes onder haar gesloten oogleden 



zichtbaar. Meja kon niet slapen. Ze ging op 
haar knieën voor het lage raampje zitten en 
haalde met haar hand het spinrag weg. Alleen 
maar blauwe, nachtelĳ ke hemel en verkleurd 
blauw bos, zover het oog reikte. Als ze zich 
uitrekte kon ze een stukje van het meer zien, 
zwart en roerloos, en op de een of andere 
manier aanlokkelĳ k. Ze voelde zich net een 
ontvoerde prinses in een sprookje. Opgesloten 
in een triest torenkamertje, omringd door het 
grote bos en gedoemd naar de seksspelletjes 
van haar boze stiefmoeder op de beneden-
verdieping te luisteren. Alleen was Silje niet 
haar stiefmoeder, maar haar echte moeder.




