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Voor de vuurtorenwachters van vroeger, nu en later

Van Matthew Quick verscheen eerder bij Lemniscaat:
Liefde kan mislukken
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5

Haal, bid ik je, die vingers van mijn keel,
Al ben ik niet cholerisch en opvliegend,
Ik kan gevaarlijk zijn, en als je wijs bent,
Vrees je daarvoor. Hou thuis die handen van je.

Uit: Hamlet door William Shakespeare 
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één

Het is een komisch gezicht zoals de p-38, een nazipistool uit de
Tweede Wereldoorlog, naast een kom havermoutpap op de ontbijt-
tafel ligt. Als een raar anachronistisch voorwerp uit de steampunk.
Maar als je goed kijkt zie je net boven de greep het kleine gestampte
swastikaatje met de adelaar erbovenop, en dat is zo echt als de neten.

Met mijn iPhone maak ik een foto van mijn ontbijt en ik bedenk
dat die tegelijkertijd bewijs en moderne kunst zou kunnen zijn.

Als ik de foto op het minischermpje bekijk, lach ik me kapot,
want wat is moderne kunst toch bullshit.

Een kom havermoutpap en een p-38 als een lepel ernaast, en als je
dat samen fotografeert heet het moderne kunst, oké?

Bullshit.
Maar ook grappig.
Ik heb erger gezien in echte kunstmusea, bijvoorbeeld een wit

doek met één smal rood streepje erdoorheen.
Ik heb Herr1 Silverman ooit over dat schilderij met het rode

streepje verteld, ik zei toen dat ik dat ook wel kon, met gemak. ‘Maar
dat heb je niet gedaan,’ zei hij supergedecideerd.

Wel een cool, artistiekerig antwoord, moet ik toegeven, en nog
waar ook.

Ik was gelijk stil.
En nu maak ik dus moderne kunst vlak voor ik doodga.
Misschien komt mijn iPhone in het Philadelphia Museum of Art

te hangen, samen met de havermoutpapnazipistoolfoto.
Dan heet het Ontbijt van een tienermoordenaar of iets dergelijks be-

lachelijks en schokkends.

7

1. Herr Silverman geeft Holocaustlessen bij mij op school, maar zijn hoofdvak
is Duits, en daarom noemen we hem Herr in plaats van meneer.
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Dat vinden de kunst- en nieuwsjongens prachtig, wedden?
Dan wordt mijn moderne-kunstwerk op slag beroemd.
Vooral nadat ik Asher Beal heb vermoord en mezelf van kant heb

gemaakt.2

Kunst stijgt altijd in waarde als de kunstenaar geassocieerd wordt
met geschifte dingen, als zo iemand bijvoorbeeld zijn eigen oor af-
snijdt zoals Van Gogh, of zijn tienernichtje trouwt zoals Poe, of zijn
volgelingen een beroemdheid laat vermoorden zoals Manson, of zijn
as na zijn zelfmoord door een gigantisch kanon de lucht in laat
schieten zoals Hunter S. Thompson, of als jongetje door zijn moeder
als meisje is aangekleed zoals Hemingway, of een jurk van rauw
vlees aantrekt zoals Lady Gaga, of wanneer er afgrijselijke dingen
met hem gedaan zijn waardoor hij een klasgenoot vermoordt en een
kogel door zijn eigen kop jaagt, zoals ik later vandaag ga doen.

Dankzij mijn moord/zelfmoord wordt Ontbijt van een tienermoor-
denaar 3 een meesterwerk van onschatbare waarde, want mensen
willen nou eenmaal dat kunstenaars in alle opzichten anders zijn
dan zijzelf. Als je saai, aardig en normaal bent, zoals ik vroeger was,
krijg je op school gegarandeerd een onvoldoende bij beeldende vor-
ming en zul je hooguit een ondermaatse kunstenaar worden.

8

2. Op Livestrong.com heb ik gelezen dat ‘er iedere 100 minuten een tiener zelf-
moord pleegt’. Ik geloof er geen barst van, want waarom hoor je op het nieuws
nooit over al die zelfmoorden? Gebeuren die in het geheim of in andere lan-
den? Zo gewoon is zelfmoord toch ook weer niet? En als dat wel zo is: ik maar
denken dat ik lef heb en origineel ben met mijn plannen. Ha! Nog meer be-
lastend bewijs wat mijn uniekheid betreft. Wikipedia, dat inderdaad niet al
te betrouwbaar is, en in dit geval is de informatie al volkomen achterhaald,
zegt: ‘In de Verenigde Staten worden de meeste zelfmoorden, namelijk 53,7
procent van alle gevallen in 2003, nog steeds met behulp van een vuurwapen
gepleegd.’ Ook zegt Wikipedia: ‘Ieder jaar sterven er ruim een miljoen mensen
ten gevolge van zelfmoord.’ Dus volgens Wikipedia neemt zelfmoord elke
keer dat onze planeet om de zon draait een miljoen wanhopige mensen voor
zijn rekening. Ik vraag me af wat Charles Darwin van dat grappige feitje zou
vinden. Natuurlijke selectie? De natuur die zo degenen beschermt die sterker
en nuttiger zijn? Is mijn geest simpelweg een instrument van de natuur? Zal
ome Charlie Darwin straks trots op me zijn?
3. Ontbijt van een tienermoordenaar is een macabere woordspeling, want ik ben
zowel moordenaar als tiener, en aangezien mijn doelwit een tiener is die ik
moet doden, ben ik ook nog eens de moordenaar van een tiener!
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Waardeloos in de ogen van de massa.
Vergeten.
Dat weet iedereen.
Iédereen.
Dus de truc is om iets te doen waardoor je je voor eeuwig onder-

scheidt in de ogen van gewone mensen.
Iets wat telt.

9

BW - gefeliciteerd leonard peacock_Opmaak 1  16-11-15  09:36  Pagina 9



twee

Ik verpak de verjaardagscadeaus in roze papier dat ik in de gangkast
heb gevonden.

Ik was eerst niet van plan om ze in te pakken, maar misschien
moet ik de dag een wat officiëler, feestelijker tintje geven.

Ik ben niet bang om voor homo te worden uitgemaakt, want wat
anderen van me vinden kan me niks meer schelen, dus dat roze pa-
pier is wat mij betreft best, hoewel ik liever een andere kleur had
gehad. Misschien zou zwart gepaster zijn geweest met het oog op
wat er gaat gebeuren.

Het inpakken van de cadeaus geeft me een lekker gevoel, alsof het
kerstochtend is en ik nog klein ben.

Op de een of andere manier voelt het góéd.
Ik controleer of de veiligheidspal op de geladen p-38 zit en stop

hem dan in een oude cederhouten sigarendoos die ik heb bewaard
als aandenken aan mijn vader, want hij rookte altijd verboden
 Cubaanse sigaren. Ik prop er een stel oude sokken bij om te voor -
komen dat mijn ‘blaffer’ gaat rammelen en misschien een kogel
door mijn reet jaagt. Dan verpak ik de doos ook in roze papier, zodat
niemand vermoedt dat ik een wapen mee naar school heb genomen.

Zelfs als de rector vandaag om de een of andere reden steekproefs-
gewijs rugzakken gaat controleren, kan ik altijd zeggen dat het een
cadeau voor een vriend is.

Het roze cadeaupapier brengt ze op een dwaalspoor, camoufleert
het gevaar, en je moet wel echt een klootzak zijn als je een prachtig
verpakt cadeau voor iemand anders laat openmaken.

Mijn rugzak is nog nooit gecontroleerd op school, maar ik neem
geen enkel risico. 

10
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Misschien is de p-38 een cadeau voor mezelf als ik hem uitpak en
Asher Beal doodschiet.

Dat is dan waarschijnlijk het enige cadeau dat ik vandaag krijg.
Behalve de p-38 zijn er nog vier cadeaus, een voor elk van mijn

vrienden.
Ik wil netjes afscheid van ze nemen.
Ik wil ze allemaal een aandenken aan mezelf geven zodat ze weten

dat ik echt om hen heb gegeven en dat het me spijt dat ik niet meer
heb kunnen betekenen – dat ik niet heb kunnen blijven – en dat wat
er vandaag gaat gebeuren niet hun schuld is.

Ik wil niet dat ze zich druk maken om wat ik ga doen, of dat ze
zich na afloop rot voelen.

11
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drie

Mijn leraar Holocaust, Herr Silverman, rolt nooit zijn mouwen op
zoals de andere leraren, die elke ochtend op school verschijnen met
hun pas gestreken overhemd tot aan de ellebogen opgerold. Herr
Silverman heeft vrijdags ook nooit het docentenpoloshirt aan. Zelfs
in de warmste maanden houdt hij zijn armen bedekt, en ik vraag me
al heel lang af waarom.

Het laat me niet met rust.
Het zou wel eens het grootste mysterie van mijn leven kunnen zijn.
Misschien heeft hij heel harige armen, heb ik vaak gedacht. Of ge-

vangenistattoos. Of een moedervlek. Of hij heeft weerzinwekkende
brandwonden. Of iemand heeft misschien zuur over hem heen ge-
morst tijdens een scheikundeproefje op school. Of hij is ooit aan
heroïne verslaafd geweest en nu zitten zijn polsen onder de naald-
sporen. Misschien is er iets mis met zijn bloedsomloop en heeft hij
het eeuwig koud.

Maar ik vermoed dat de waarheid ernstiger is, dat hij misschien
ooit een zelfmoordpoging heeft gedaan en dat er littekens van een
scheermes zitten.

Misschien.
Ik vind het moeilijk te geloven dat Herr Silverman ooit een zelf-

moordpoging heeft gedaan, want hij is nu heel evenwichtig, en er
is geen volwassene die ik meer bewonder dan hem.

Soms hoop ik zelfs dat hij zich ooit zo leeg, hopeloos en hulpeloos
heeft gevoeld dat hij zijn polsen tot op het bot heeft doorgesneden,
want als hij zich zo vreselijk heeft gevoeld en uiteindelijk toch zo’n
fantastische volwassene is geworden, is er misschien nog hoop voor
mij.4
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Altijd als ik even niks te doen heb, vraag ik me af wat Herr Silver-
man verbergt, en dan probeer ik in gedachten zijn geheim te ont-
raadselen, waarbij ik allerlei tot zelfmoord aanzettende scenario’s
bedenk en een verleden voor hem verzin.

Op sommige dagen slaan zijn ouders hem met kleerhangers en
hongeren ze hem uit.

Op andere dagen gooien zijn klasgenoten hem tegen de grond en
schoppen hem tot hij onder het bloed zit, waarna ze om beurten
over zijn hoofd pissen. 

Soms lijdt hij aan een onbeantwoorde liefde en ligt hij elke nacht
alleen en met een kussen tegen zijn borst gedrukt in zijn flatje te
huilen.

Of hij wordt ontvoerd door een sadistische psychopaat die hem
avond aan avond waterboardt – net als in Guantanamo Bay – en hem
overdag niks te drinken geeft terwijl hij in een kamer zit die recht-

13

4. Ik heb gegoogeld op ‘hoe lang duurt het voor je dood bent als je je polsen
doorsnijdt?’. Die vraag wordt door allerlei mensen op internet gesteld en de
meeste zeggen dat ze onderzoek doen naar dat thema voor hun lessen gezond-
heidsleer op school. In de meeste antwoorden wordt de vragensteller voor
leugenaar uitgemaakt en geadviseerd om professionele hulp te zoeken. Er zijn
ook rechtstreekse antwoorden van mensen die beweren arts te zijn en van an-
deren die daadwerkelijk hun polsen met een scheermes hebben doorgesne-
den, maar die het kunnen navertellen. Ze zeggen allemaal dat het een heel
pijnlijke dood (of niet-dood) is, dat het helemaal niet vredig is, dat het totaal
niet lijkt op het dood-in-een-warm-bad-ga-maar-lekker-slapen-sprookje
waarin de film je wil laten geloven. Het bloed kan gaan stollen, zodat je blijft
leven en ondraaglijke pijn lijdt. Maar toen stuitte ik op berichten over hoe je
je polsen ‘op de juiste manier’ kunt doorsnijden, zodat je ook echt doodgaat,
en daar werd ik heel treurig van, omdat mensen dus echt dat soort dingen
posten, en ook al wilde ik het antwoord weten om mijn opties te kunnen af-
wegen, ik vind dat dat soort informatie niet op internet thuishoort. Ik ga niet
alle manieren opnoemen om je polsen door te snijden of het aan je uitleggen,
want ik wil niet nog meer bloed aan mijn handen. Maar zeg nou zelf: waarom
zetten mensen de juiste manier om zelfmoord te plegen op internet? Willen
ze dat rare, sneue lui zoals ik voor altijd verdwijnen? Vinden ze het een goed
idee dat bepaalde mensen zich van kant maken? Hoe weten ze nou of jij zo
 iemand bent die zijn polsen op de juiste manier met een scheermes zou moe-
ten doorsnijden? Is daar ook een antwoord op? Ik heb het gegoogeld, maar er
kwam niets concreets uit. Alleen allerlei manieren om de missie te voltooien.
Geen rechtvaardiging. 
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streeks uit A Clockwork Orange komt, vol stroboscooplampen, Beet-
hovensymfonieën en gruwelijke beelden die op een reusachtig
scherm worden geprojecteerd.

Ik ben geloof ik de enige die het is opgevallen dat Herr Silverman
zijn onderarmen altijd bedekt houdt, en als dat niet zo is, heeft nie-
mand in de klas er iets over gezegd. Ik heb er in de gangen ook niks
over opgevangen.

Zou ik echt de enige zijn die het is opgevallen, en wat zegt dat dan
over mij?

Dat ik raar ben?
(Nog raarder dan ik al ben?)
Of alleen maar oplettend?
Ik heb zo vaak overwogen om Herr Silverman te vragen waarom

hij zijn mouwen nooit oprolt, maar om de een of andere reden doe
ik het niet.5

Soms spoort hij me aan om te gaan schrijven, en hij zegt ook
wel eens dat ik ‘getalenteerd’ ben en dan lacht hij, alsof hij het
meent, en op zulke momenten scheelt het niet veel of ik vraag
hem naar zijn altijd bedekte onderarmen, maar ik doe het nooit,
en dat is eigenlijk vreemd, volslagen belachelijk als je bedenkt hoe
graag ik het wil weten en hoe groot de kans is dat het antwoord
me kan redden.

Alsof zijn antwoord heilig is of mijn leven zal veranderen of wat
dan ook en ik het voor later bewaar, als een gevoelsantibioticum of
een depressiereddingsboot.

Soms geloof ik dat echt.
Maar waarom?
Misschien zijn mijn hersens gewoon naar de kloten.
Of misschien ben ik doodsbang dat ik me in hem heb vergist en

dat ik dingen verzin, dat er helemaal niks onder die mouwen zit, dat
hij bedekte onderarmen gewoon mooi vindt.

14

5. Soms, als ik na de les nog even blijf om met Herr Silverman over het leven
te praten en hij een positieve draai probeert te geven aan ongeacht welk de-
primerend onderwerp ik heb aangesneden, doe ik alsof ik röntgenogen heb
en staar naar zijn bedekte onderarmen in een poging een eind aan het mys-
terie te maken, maar het lukt nooit, want helaas heb ik in het echt geen rönt-
genogen.
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Het is een fashion statement.
Hij heeft meer van Linda6 weg dan ik.
Einde verhaal.
Ik ben bang dat Herr Silverman me uitlacht als ik naar zijn be-

dekte onderarmen vraag.
Dat ik me dan stom ga voelen omdat ik er de hele tijd nieuwsgie-

rig naar ben geweest en hoop heb gekoesterd.
Dat hij me voor freak uitmaakt.
Dat hij me een viezerik vindt omdat ik er zoveel over nadenk.
Dat hij een smerig gezicht trekt, van me walgt, waardoor ik het

gevoel krijg dat hij en ik in de verste verte niks gemeen hebben, en
dat ik dus aan waandenkbeelden lijd.

Dat overleef ik geloof ik niet.
Dan is mijn geest voorgoed naar de kloten.
Echt waar.
En nu ben ik dus bang dat ik het simpelweg niet vraag omdat ik

een gigantische lafbek ben.
Terwijl ik me in mijn eentje aan de ontbijttafel zit af te vragen of

Linda eraan denkt dat het vandaag een heuglijke dag is – ook al weet
ik diep vanbinnen dat ze toch niet zal bellen – bedenk ik dat ik me
beter kan afvragen of de nazi-officier die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog mijn p-38 droeg, er ooit van droomde dat zijn wapen ruim
zeventig jaar later als moderne kunst zou eindigen, aan de andere
kant van de Atlantische Oceaan, in New Jersey, geladen en klaar om
degene te doden die bij mij op school het hedendaagse prototype
van de nazi het dichtst benadert.

Die Duitser, de oorspronkelijke eigenaar van de p-38 – hoe zou hij
geheten hebben?

Was hij een van die aardige Duitsers over wie Herr Silverman ons

15

6. Linda is mijn moeder. Ik noem haar Linda omdat ze dat irritant vindt. Ze
zegt dat het haar ‘ontmoedert’. Maar ze heeft zichzelf ontmoederd toen ze een
flat in Manhattan huurde en mij zowat elke week en steeds meer weekenden
helemaal alleen in South Jersey achterliet. Ze zegt dat ze in New York moet
zijn vanwege haar modeontwerperscarrière, maar ik weet bijna zeker dat ze
het doet om met haar Franse vriendje Jean-Luc te kunnen wippen en om zo
ver mogelijk uit de buurt van haar geschifte zoon te blijven. Vlak na die el-
lende met Asher is ze vertrokken uit mijn leven, misschien omdat het alle-
maal te heftig voor haar was. Ik weet het niet.
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heeft verteld? Van die Duitsers die Joden niet haatten, evenmin als
homo’s, zwarten, of wie er verder de pech had in Duitsland geboren
te worden tijdens een gruwelijke kutperiode?

Zou hij op mij hebben geleken?

16
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