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PADUA

Op zaterdagochtend verscheen Berg later dan gewoonlijk 
aan het ontbijt. Hij had heerlijk geslapen en gedroomd 

over de Cappella degli Scrovegni in Padua waar hij toevallig 
zijn vroegere leraar Latijn tegen het lijf was gelopen. Dat de 
man al meer dan tien jaar dood was, leek in de droom geen 
enkel bezwaar, het feit kwam niet eens ter sprake.

Het was pas toen Berg onder de douche stond dat hem 
duidelijk werd waar het vreemde verhaal zijn voedingsbodem 
had. Vermoedelijk was het zijn onderbewuste binnengeslopen 
naar aanleiding van zijn gesprek met Karin over La Divina Com-
media. Daarin werd Dante in de Hel rondgeleid door de Latijnse 
schrijver Vergilius die hij als zijn voorbeeld en leermeester 
beschouwde.

De vaststelling deed hem glimlachen. Dromen waren vol-
komen irreëel, maar af en toe kon je hun herkomst gedeeltelijk 
reconstrueren.

Beneden, op het terras, zaten Karin en Emmeline al te ont-
bijten. Berg wenste goedemorgen en vroeg Emmeline of ze 
intussen haar echtgenoot had kunnen bereiken. Ze schudde 
haar hoofd.

‘Heb je je zus gebeld?’
‘Een kwartier geleden.’
‘En?’
‘Ik heb haar de situatie uitgelegd. Ze heeft beloofd om thuis 

te gaan kijken, maar eerst moest ze naar haar werk.’
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‘Vandaag? Op zaterdag?’
‘Ze heeft een reisbureau. Tijdens de lunchpauze kan ze even 

weg. Ze belt me zodra ze iets weet.’
‘Dan maar hopen dat ze goed nieuws heeft.’
Emmeline knikte. Ze keek alsof ze daar weinig hoop op 

had.
‘Ik heb het meisje aan de balie gevraagd om een auto voor 

ons te regelen,’ zei Karin. ‘Hij wordt om halftien gebracht. Is 
dat oké?’

‘Prima. Ik zie jullie straks.’
Berg liep de ontbijtruimte in en bediende zich aan het buf-

fet. Toen hij met zijn bord weer naar buiten ging, botste hij in 
de deuropening bijna tegen de gids aan. Hij wenste haar vrien-
delijk goedemorgen. De vrouw smoezelde iets wat met veel 
goede wil als een tegengroet kon worden verstaan.

Terwijl hij at, dacht Berg aan de man van Emmeline. Van-
ochtend had hij dus opnieuw niet gereageerd, dat maakte dat 
hij nu al vier dagen geen teken van leven had gegeven. Zelfs als 
het klopte dat hij een verhouding had en met zijn minnares 
een snoepreisje maakte, dan nog zou niemand zo lang de tele-
foontjes van zijn echtgenote negeren, al was het maar omdat 
hij zich op die manier uiterst verdacht maakte. En de mogelijk-
heid dat hij thuis ziek in bed lag, werd ook almaar minder 
aannemelijk.

Berg wilde niet meteen het ergste denken, maar normaal 
kon je dit niet meer noemen. Hij probeerde zich voor te stellen 
wat er gebeurd kon zijn. Misschien had de man een ongeluk 
gehad en was hij in het ziekenhuis opgenomen, maar in dat 
geval werden de familieleden gewaarschuwd. Tenzij de patiënt 
in coma lag en geen identiteitskaart bij zich had.

Hoe dan ook, als Emmelines zus straks belde en ze haar 
schoonbroer niet thuis had aangetroffen, werd het tijd dat hij 
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iets ondernam. Hij kon contact opnemen met Lou of Wende-
rickx en vragen om bij de ziekenhuizen in Leuven te informe-
ren of er een man was opgenomen wiens identiteit onbekend 
was. In het Engels noemde men zo iemand John Doe. Of Jane 
Doe als het om een vrouw ging. Vreemd eigenlijk, dacht hij, dat 
er in het Nederlands geen vergelijkbare termen werden 
gebruikt. Een onbekende, zei men in zo’n situatie, maar dat 
klonk zo mogelijk nog onpersoonlijker.

De rit naar Padua duurde ongeveer anderhalf uur. Karin reed. 
Emmeline zat naast haar, maar zei onderweg nauwelijks een 
woord. Vanaf de achterbank vertelde Berg dat ze straks niet 
lan ger dan twintig minuten in de Scrovegnikapel mochten blij-
ven omdat er telkens maar vijfentwintig mensen tegelijkertijd 
werden toegelaten. En voor ze de eigenlijke ruimte mochten 
betreden, moesten ze eerst twintig minuten doorbrengen in 
een wachtzaaltje met airconditioning.

‘Waar is dat goed voor?’ vroeg Emmeline stuurs.
‘Als mensen zweten of als het buiten regent en hun kleren 

zijn nat,’ legde Berg uit, ‘stijgt de luchtvochtigheid in de kapel 
en dat is bijzonder schadelijk voor de fresco’s.’

‘Moeten we daar dan twintig minuten met onze duimen 
draaien?’

‘Nee, we krijgen een film te zien. Over de geschiedenis van 
de kapel en over Giotto.’

‘Hoe weet je dat allemaal?’ vroeg Karin.
‘Dat heb ik thuis op internet gelezen.’
Met behulp van het gps vonden ze een parkeerterrein op 

een kwartiertje lopen van de kapel. Berg had gevreesd dat de 
eerstvolgende groepen allemaal volzet zouden zijn, maar ze 
hadden geluk en konden tickets kopen voor het bezoek van 
twintig voor twaalf. De wachtruimte was tegen de zijkant van 
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de kerk aangebouwd en bestond volledig uit glas. Er werd hun 
verzocht om hun telefoons uit te zetten.

‘Dat vertik ik,’ hoorde Berg Emmeline tegen Karin zeggen.
‘Waarom?’
‘Wat als mijn zus belt?’
‘Die spreekt wel een bericht in. Of anders belt ze later terug.’
‘Ik laat mijn mobiel aanstaan en daarmee uit.’
Karin wierp Berg een onzekere blik toe, maar die haalde 

zijn schouders op. Emmeline zou zich geen moment gerust 
voelen als haar zus haar niet kon bereiken en de wereld verging 
heus niet als er tijdens het bezoek een telefoon afging.

De film was in het Engels en begon met de geschiedenis 
van de kapel. Die was tussen 1303 en 1305 gebouwd op last 
van Enrico Scrovegni als een smeekbede aan God voor het zie-
lenheil van zijn overleden vader Reginaldo, een bijzonder heb-
zuchtig man wiens reputatie hem zelfs een vermelding in La 
Divina Commedia had opgeleverd, meer bepaald in het Inferno 
waar Dante hem onomwonden beschuldigde van woeker.

Berg luisterde verbaasd toe. Het was een aantal jaar geleden 
dat hij de Hel had gelezen, maar dat gegeven herinnerde hij 
zich niet, terwijl de naam Scrovegni hem toch bekend was van 
de gelijknamige kapel. Hij boog zich naar Karin.

‘Wist je dat?’ vroeg hij.
‘Nee, dat was ik vergeten,’ fluisterde ze terug.
Het tweede deel van de film ging over Giotto di Bondone, 

die door de commentaarstem de vader van de moderne schil-
derkunst werd genoemd omdat hij als eerste emoties op de 
gezichten van zijn personages had aangebracht. Tegelijkertijd 
verscheen een prachtig fresco op het scherm: het Laatste Oor-
deel. Het was de grootste muurschildering in de kapel en be -
sloeg de hele wand van de hoofdingang. De camera zoomde 
in op een groep mensen aan de rechterkant van de centrale 
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Christusfiguur en hield stil bij een man met een witte hoed op 
het hoofd die door de voice-over werd geïdentificeerd als Giot-
to in hoogsteigen persoon.

Berg glimlachte toen hij hoorde dat de schilder zichzelf had 
afgebeeld als een van de uitverkorenen die in de hemel zou 
worden opgenomen, tot hij zich iets herinnerde wat Karin de 
vorige avond had gezegd. Hij boog zich opnieuw naar haar.

‘Ik begrijp iets niet,’ fluisterde hij. ‘Je zei gisteren dat Dan-
te een vriend was van Giotto en toch situeert hij hem in het 
Vagevuur en niet in het Paradijs?’

‘Nee, ik heb gezegd dat Dante hem in deel ii vermeldt, niet 
dat Giotto zich daar bevindt. Dante laat enkel zijn naam vallen 
en prijst hem als een geweldige schilder.’

‘Ach zo, dan heb ik het verkeerd begrepen.’
‘En daarbij, Giotto leefde nog toen Dante zijn werk schreef. 

Hoe kon hij hem dan in het hiernamaals plaatsen en doen 
alsof hij…’

‘Sst…’ weerklonk het ineens achter hun rug.
Berg keek over zijn schouder. Op de rij achter hen zaten 

twee oudere dames met een identieke permanent die aan hun 
gezichten te zien zussen waren en aan hun kleren vermoedelijk 
Brits. De ene vrouw fronste verontwaardigd, de andere hield 
gebiedend haar wijsvinger op haar mond. Berg maakte een 
verontschuldigend gebaar en draaide zich weer naar het tv-
scherm waarbij hij in een flits Emmeline zag die aan de ande-
re kant van Karin zat. Ze gaf de indruk dat ze met met haar 
gedachten mijlenver weg was.

Zodra de vorige groep de kapel had verlaten, mochten ze 
naar binnen. De eerste indruk was ronduit overweldigend. Heel 
het plafond was in ultramarijnblauw geschilderd en versierd 
met gouden sterren. Daaronder, tegen de twee zijmuren, 
toonde de bovenste rij fresco’s een reeks scènes uit het leven 
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van Maria, terwijl een niveau lager al de hoogtepunten werden 
afgebeeld uit de tijd die Christus op aarde had doorgebracht, 
te beginnen met zijn geboorte tot aan zijn kruisdood en 
hemelvaart.

Berg keek met open mond om zich heen. Hij had tijdens 
zijn reizen al heel wat mooie dingen gezien, maar dit overtrof 
alles. De muurschilderingen waren van een ongeëvenaarde 
schoonheid en zo gedetailleerd uitgewerkt dat hij niet alleen 
ogen tekortkwam om alles in zich op te nemen, maar ook tijd. 
Als hij zijn tempo niet opdreef, zou hij een deel van de kapel 
moeten overslaan.

Halverwege de linkerzijmuur haalde hij Emmeline in. Ze 
was sneller dan hij langs de fresco’s gelopen, maar stond nu 
stil bij een scène die Berg herkende als het ogenblik waarop 
Christus gearresteerd werd in de Hof van Olijven. Judas, ge -
kleed in een gele mantel, omarmde zijn leermeester en gaf hem 
een kus. Aan de rechterkant keek een groep farizeeën en sol-
daten dreigend toe; achter Christus’ rug maakten de apostelen 
protesterende gebaren.

Berg merkte dat Emmeline lang naar de afbeelding bleef 
kijken. Blijkbaar trof dit fresco haar. Of anders, dat kon ook, 
vroeg ze zich af wat er werd voorgesteld. Het was hem al vaker 
opgevallen dat mensen scènes uit de Bijbel niet meer her-
kenden, zoals een paar dagen geleden toen niemand van 
het gezelschap – ook de gids niet – wist wie de man was die 
met ontblote geslachtsorganen onder een wijnstok lag te sla-
pen.

Ter verduidelijking zei hij:
‘Dat is de judaskus. Uit het evangelie van Lucas.’
Kennelijk wist Emmeline wat de afbeelding voorstelde, 

want ze knikte en zei:
‘De kus van het verraad.’
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Berg wierp een blik op zijn horloge. Er bleven maar een 
zes tal minuten meer over. Het was ontmoedigend. Er was 
gewoon te weinig tijd om alles grondig te bekijken en dan had 
hij het belangrijkste fresco nog niet gezien. Hij merkte dat 
Karin bij het Laatste Oordeel stond en liep naar haar toe.

De iconografische structuur van de enorme muurschilde-
ring was traditioneel. Centraal bevond Christus zich in een 
stralende mandorla terwijl hij met een oordelend gebaar de 
goeden van de slechten scheidde. De tweedeling die in het 
kunstwerk vervat zat, werd verder benadrukt door een kruis 
onder de mandorla, met aan de ene kant de uitverkorenen en 
aan de andere kant de verdoemden. Karin wees naar het figuur-
tje waarop de camera daarstraks had ingezoomd.

‘Dat is Giotto,’ zei ze.
In de rechterbenedenhoek was de hel afgebeeld. Een afschu-

welijk gedrocht dat Lucifer voorstelde, slokte een zondaar op 
en hield in elke klauw een volgend slachtoffer. Tientallen klei-
nere duivels kwelden op allerlei manieren de andere veroor-
deelden die allemaal naakt waren, op één na die daardoor in 
het oog sprong, wat ongetwijfeld Giotto’s bedoeling was ge -
weest.

Berg boog zich dichterbij en zag dat de zondaar opgehan-
gen was aan de tak van een boom. Zijn dunne gewaad viel hal-
verwege zijn lichaam open, zodat de uit zijn buik puilende 
ingewanden zichtbaar waren.

‘Wie zou dat zijn?’ vroeg Karin.
‘Dat is Judas,’ antwoordde Berg. Hij merkte dat Emmeline 

zich bij hen had gevoegd. ‘Volgens het evangelie van Mattheus 
heeft hij zich uit wroeging opgeknoopt.’

‘Waarom hangen zijn ingewanden dan uit zijn buik?’
‘Omdat Lucas een andere versie van zijn dood geeft. Judas 

zou zich in een afgrond gestort hebben waardoor zijn lichaam 
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bij impact openscheurde en zijn ingewanden naar buiten puil-
den. Soms, zoals hier, worden beide zelfmoorden gecombi-
neerd.’

‘Ben je zeker dat je geen leraar godsdienst bent?’ vroeg 
Em meline.

‘Thomas heeft vroeger theologie gestudeerd,’ legde Karin 
uit alsof Berg er niet bij stond.

‘Dat verklaart veel,’ zei Emmeline.
Op dat ogenblik hoorden ze achter hun rug de suppoost 

zeggen dat hun tijd om was en ze de kapel moesten verlaten. 
Samen met de andere bezoekers schuifelden ze in de richting 
van de uitgang. Door het glas van de wachtruimte zagen ze de 
volgende groep al klaarstaan.

Buiten was het verschil in temperatuur aanzienlijk. Berg 
keek op zijn horloge. Het was precies tweeëntwintig over 
twaalf. Zo minutieus had hij in heel Italië geen enkele organi-
satie weten functioneren.

Ze liepen terug naar het gebouw waar ze de tickets hadden 
gekocht en alweer een rij toeristen bij de balie stond aan te 
schuiven. In de belendende souvenirwinkel kocht Berg een 
prachtig boek met foto’s van de fresco’s. Toen hij afgerekend 
had, stelde hij voor om iets te gaan drinken.

‘Graag,’ zei Karin. ‘Ik heb dorst gekregen van die droge 
lucht in de kapel.’

Ze wandelden naar een terrasje in de buurt en bestelden 
prosecco. Hun glazen waren nog maar net gebracht toen 
Em melines mobiel rinkelde. Ze griste het toestel van tafel en 
keek op het display.

‘Het is mijn zus.’
Omdat een paar meter verder een groep jonge Italianen 

luidkeels plezier zat te maken, stond Emmeline op en liep met 
de telefoon tegen haar oor weg van het terras.
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‘Ja, Els?’ was het laatste wat Berg haar hoorde zeggen. Hij 
merkte hoe Karin naar hem keek. Met een zucht zei ze:

‘God, ik hoop dat ze Dirk gezond en wel heeft aangetrof-
fen.’

Berg had een slecht voorgevoel, maar hield dat voor zich. 
Zonder zijn ogen van Emmeline af te wenden, nam hij een slok 
van zijn glas. De prosecco was niet koud genoeg.

Toen Emmeline terugkwam, was het verdict van haar ge -
zicht af te lezen. Karin vroeg wat haar zus had gezegd.

‘Er was niemand thuis. Els is overal gaan kijken, ook in de 
slaapkamer en in Dirks kleerkast. Op twee of drie na waren er 
geen lege hangers en zijn koffer stond er ook nog. Ik had ge -
hoopt dat hij ergens naartoe was, maar dat is blijkbaar niet zo.’

Emmeline klonk verslagen, murw. Er liep een traan over 
haar wang. Karin sloeg in een troostend gebaar een arm om 
haar schouders. Het gelach aan het tafeltje verderop voelde 
nog storender aan. Berg nam een besluit en richtte zich tot 
Emmeline.

‘Het zou kunnen dat je echtgenoot een ongeval heeft gehad. 
Als je wil, laat ik navraag doen of hij in Leuven in een ziekenhuis 
is opgenomen.’

De twee vrouwen staarden hem niet-begrijpend aan. Hij 
besefte dat hij meer uitleg moest geven.

‘Ik werk bij de politie. Ik ben hoofdinspecteur bij de dienst 
geweld.’

‘Bij de politie?’ herhaalde Karin verbijsterd.
‘Maar als Dirk een ongeval heeft gehad,’ zei Emmeline, ‘dan 

had het ziekenhuis mij toch iets laten weten?’
‘Tenzij men zijn naam niet kent.’
‘Hoe kan dat?’
‘Als hij te voet was bijvoorbeeld en zijn identiteitskaart niet 

bij zich had.’
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Emmeline keek hem aan met de ogen van een ontredderd, 
bang kind.

‘Op die manier,’ prevelde ze.
‘Vind je het goed dat ik even bel?’ vroeg Berg en hij wees 

naar de mobiel op tafel.
‘Euh… ja. Ja, natuurlijk.’
‘Hoe heet je man met zijn familienaam?’
‘Wouters. Dirk Wouters.’
‘Heb je een foto van hem in je mobiel?’
‘Verschillende.’
Berg nam Emmelines toestel en stond op. Het telefoon-

nummer van Lou of Wenderickx kende hij niet uit zijn hoofd, 
wel dat van de centrale. Hij belde. Nog geen twee minuten later 
had hij Lou aan de lijn.

‘Hé, chef. Ben je al terug?’ reageerde zijn collega verrast. 
‘Ik dacht dat je pas…’

‘Ik ben nog in Italië,’ viel Berg haar in de rede. ‘Luister, er 
iets gebeurd.’

Hij legde de situatie uit en vroeg of er afgelopen week 
iemand als vermist was opgegeven.

‘Nee, niemand.’
‘De man in kwestie heet Dirk Wouters. We sturen je dadelijk 

een foto. Ik wil dat je in Gasthuisberg en in het Heilig Hart-
ziekenhuis informeert of er iemand is opgenomen wiens iden-
titeit onbekend is.’

‘Dat hadden ze ons normaal gesproken laten weten.’
‘Normaal gesproken wel, ja.’
Het bleef even stil.
‘Moet ik dat nu uitzoeken?’ vroeg Lou. ‘Vandaag?’
‘Liefst.’
‘Het is zaterdag.’
‘Dat weet ik, Lou.’
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‘Ik bedoel, ik ben niet thuis. Ik ben met mijn dochter in de 
dierentuin van Planckendael.’

‘Bel dan Wenderickx. En zeg dat hij vandaag nog iets moet 
laten weten. Op dit nummer.’

‘Doe ik.’
Berg verbrak de verbinding en liep terug naar het tafeltje. 

De twee vrouwen keken hem afwachtend aan.
‘Een van mijn mannen gaat navraag doen bij de Leuvense 

ziekenhuizen. Binnen een paar uur weten we meer.’
‘Bedankt… Thomas,’ stamelde Emmeline.
‘Graag gedaan. Stuur een foto van je echtgenoot naar het 

nummer dat ik net heb gebeld. Een close-up liefst.’
Berg gaf haar het toestel terug. Terwijl Emmeline een foto 

selecteerde, vroeg Karin:
‘Waarom heb je niet gezegd dat je bij de politie werkt?’ Ze 

klonk een beetje verongelijkt.
‘Ik vond het leuker dat je naar mijn beroep raadde.’
‘Een politieman die theologie heeft gestudeerd,’ zei Karin 

ongelovig. ‘Ik wist niet dat er zulke mensen bestonden.’
‘Ik denk ook niet dat je in het meervoud kan spreken.’
‘Dát,’ knikte Karin, ‘geloof ik meteen.’
Berg glimlachte. Hij nam zijn glas van de tafel. De pro-

secco, proefde hij, was lauw geworden.
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