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Het slagersmes verdween tot aan het heft in het dikke 

potvisvel. Herman vreesde echter dat zijn ervaring in het uitbenen 
van koeien hem in dit geval niet veel zou helpen. 

Alain zag hoe zijn oom al zijn kracht op het mes zette, er 
zaagbewegingen mee maakte en langzaam, heel langzaam, een 
diepe sleuf in de huid van het dode dier trok. 

Toen er op die manier na vijf minuten een soort ritssluiting 
was gemaakt, van een meter of twee, was het enige wat ze zagen 
een dikke laag witgelig vet, met daaronder wellicht nog een halve 
meter blubber voordat de darmen konden worden blootgelegd. 

‘Ik zei het toch, Alainke, mijn slagersmessen zijn speelgoed in 
dit geval. Ik kan er niks mee doen.’ 

Alain zag met eigen ogen dat zijn oom gelijk had, maar hij 
wilde zo snel niet opgeven. Met de nodige weerzin pakte hij met 
beide handen één rand van de opengesneden huid vast en zette 
zijn voet tegen de andere rand. Zo slaagde hij erin om de snede 
een dertigtal centimeter open te trekken. Hij hijgde: ‘Voilà 
nonkel, nu kun je weer een stuk dieper gaan.’ 

Herman haalde zijn schouders op en plofte zijn mes zonder 
veel overtuiging opnieuw in de potvis, terwijl hij zuchtte: ‘Ik 
denk niet dat het veel zin heeft. We kunnen zo nog een keer of 
drie dieper proberen te snijden. Uiteindelijk geraken we 
misschien zelfs tot aan de darmen, maar wat dan? Ga jij, hoofd 
eerst, in die blubber duiken? Als je pech hebt, klapt alles dicht 
terwijl je er tot aan je middel in steekt en kom je zonder lucht vast 
te zitten...’ 

Het snijden verliep nu natuurlijk makkelijker, maar oom 
Herman had overduidelijk gelijk: de ene laag smurrie gaf gewoon 
een volgende laag prijs; ze vorderden voor geen meter. 
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Het enige lichtpunt in al hun geploeter leek Alain dat oom 
Herman er ondertussen duidelijk zin in begon te krijgen. Hij 
kende zijn oom en wist dat die maar moeilijk kon opgeven, als hij 
een uitdaging eenmaal had aangenomen. 

‘Misschien hebben we een groter mes nodig, nonkel?’ 
‘Een samoeraizwaard zou helpen’, antwoordde zijn oom 

schamper. Maar dan leek hij plots het licht te zien: ‘Of wacht: een 
kettingzaag. Dat is het: een kettingzaag! Jij hebt die toch nog in je 
kelder liggen, of heb je ze al verkocht?’ 

Alain had inderdaad nog een heleboel spullen in zijn kelder 
van toen hij zijn huis in de Ardennen van de hand had gedaan. 
Zelfs benzine en olie voor de zaag had hij nog. 

‘Maar nonkel, gaat die zaag geen hels kabaal maken? Voor we 
het beseffen staan de flikken hier op het strand.’ 

‘Het seizoen is voorbij, jongen, als de flikken al ’s nachts op 
straat komen, zullen ze eerder rond de cafés in de binnenstad 
patrouilleren. En daarbij: als we iemand zien komen, maken we 
ons gauw uit de voeten. Je kettingzaag ben je dan natuurlijk wel 
kwijt.’ 

Alain had zich zijn schattenjacht net iets eenvoudiger 
voorgesteld. Wat als er na al dit gehannes straks helemaal niks in 
die potvis zat? 

Hij werd opgeschrikt door oom Herman die luid ‘bah!’ riep en 
met zijn arm een klotje blubber van zijn bovenlip probeerde te 
wrijven. ‘Die smurrie blijft natuurlijk in de Vicks plakken, 
jakkes!’ 
‘Wacht nonkel, ik help u.’ Alains wijsvinger was al op weg naar 
Herman Buycks mond, toen die hem wegduwde. 

‘Ben je helemaal op je kop gevallen? Je hebt daarnet nog met 
je handen in die rotte vis gezeten! Laat maar.’ Hij veegde zijn 
vuile handen af aan zijn broek en haalde de klodder weg met de 
binnenkant van zijn sweater. ‘Je gaat me wel een nieuwe broek en 
jas betalen, hè fiston, want deze kunnen straks de vuilbak in.’ 

Hermans gedachten flitsten terug naar het gesprek dat hij 
vanmiddag voor de zoveelste maal met die loser van het West-
Vlaams Beroepskrediet had gehad. Niks ging hij ooit nog van zijn 
verloren achthonderdduizend euro terugzien. 

Hij keek Alain aan. ‘En hoeveel zei je dat die troep waard is 
als we hem vinden?’ 
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‘Dat kan gemakkelijk tegen het miljoen aan gaan, nonkel.’ 
Herman trok zijn mes uit het karkas en zei zelfbewust: ‘Oké, 

dan wil ik de helft.’ 
Alain wist niet wat hij hoorde. Je kon blijkbaar de commerçant 

uit de commerce trekken, maar niet de commerce uit de 
commerçant. 

‘Ben je zot, nonkel? Ik ben wel degene die die vis gevonden 
heeft, hé.’ 

‘De helft, jongen, of anders trek je verder je plan maar.’ 
‘Hoe kun je me dat vragen? Je bent verdomme zo rijk als de 

zee diep is en je wilt de helft afpakken van iemand die niks 
heeft.’ 

Herman begreep zijn neef, maar kon hem met de beste wil van 
de wereld niet uitleggen hoe het echt met zijn financiën stond. 

Alain besefte van zijn kant dat hij zijn oom iets zou moeten 
toewerpen om hem als helper aan boord te houden. Hij zuchtte: 
‘Vooruit dan, dertig procent.’ 

Herman kruiste zijn armen. ‘De helft, jongen, we staan hier 
niet op de visveiling.’ 

‘Veertig procent?’ Alain besefte dat zijn begeleidende blik 
niks van een winnerspose had. 

Herman veegde zijn mes af aan een vod die in zijn messenetui 
zat en gooide de lap naast zich in het zand. Hij stak het mes in het 
etui en rolde het dicht. ‘Laat maar zitten dan, veel plezier ermee.’ 

‘Nonkel, ik bied je veertig procent van mijn eigen persoonlijke 
vondst aan, wees nu eens redelijk!’ 

Herman keek hem aan. ‘Redelijk? Als ze ons pakken krijg ik 
geen veertig procent van de schuld, maar zijn we allebei even 
schuldig. Laatste keer: fiftyfifty, te nemen of te laten.’ 

Alain zuchtte verslagen: ‘Oké dan, ’t is goed.’ Hij stak zijn 
hand uit naar zijn oom om de deal te bezegelen, maar die zei 
enkel: ‘Laat maar zitten.’ 

 
‘Een half miljoen is ook niet niks!’ Alain glunderde terwijl hij 

zichzelf al feliciteerde met zijn fortuin. Ondertussen duwde hij de 
kruiwagen met daarin de kettingzaag, een stalen jerrycan benzine 
en een bus zaagbladolie over het compacte natte zand langs de 
waterlijn. Het gewicht van het materiaal in de kruiwagen gaf hem 
al voorpret bij de gedachte aan het torsen van een veel zwaardere 
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en waardevollere last, straks. Tegelijk schoot het hem te binnen 
dat één kruiwagen wellicht veel te klein zou zijn voor al de 
amber. Ze hadden dringend een tweede nodig, maar waar kon je 
die op dit uur nog vinden? Hij ging in zijn hoofd de mensen af die 
hij kende en die wellicht een kruiwagen hadden, maar hij vond 
niemand die hij ook kon vertrouwen. Enkel Betty schoot hem te 
binnen, maar die had in haar hotel natuurlijk geen kruiwagen. 
Wel een bolderkar, om de vuilniszakken naar buiten te rijden. Hij 
probeerde zich de kar, die hij wel al eens in de garage had zien 
staan, voor de geest te halen. Had ze van die dunne houten wielen 
met een strookje rubber errond, of had ze echte dikke 
luchtbanden? Hij had er het raden naar. 

‘Betty?!’ 
Betty had moeite om hem te verstaan en hoorde overduidelijk 

het ruisen van de zee op de achtergrond. ‘Alain? Wat doe jij op 
dit uur nog op het strand?’ 

‘Te moeilijk om in het kort uit te leggen, schat, maar je moet 
me helpen. Jouw bolderkar: heeft die dikke luchtbanden of smalle 
wieltjes?’ 

Betty vroeg zich af of Alain gedronken had. Ze zat gezellig 
voor haar tv en de film was spannend. ‘Alain, wat voor een 
stomme vraag. Ik ben te moe voor grapjes.’ 

Alain dacht na hoe hij Betty bij de les kon krijgen zonder haar 
een ellenlange uitleg te moeten geven. ‘Betty, dit is geen grap. Ik 
heb eindelijk een schat gevonden! Ik zoek een kar waarmee ik 
door het zand kan rijden om die te vervoeren. Maar het moet rap 
gaan, voordat er pottenkijkers opduiken!’ 

Betty was opeens een en al oor. ‘Een schat? Wat voor schat?’ 
‘Geen tijd voor uitleg, schat. Die bolderkar: heeft die dikke 

banden of niet?’ 
‘Ja, die heeft luchtbanden, denk ik. Maar, –’ 
‘Kom dan zo snel je kunt met dat ding naar hier.’ Alain legde 

haar uit welke weg ze moest nemen naar het stuk strand voorbij 
de pier om niet al te veel in het oog te springen. 

Betty zuchtte: ‘Ik ben al in pyjama en zit voor de tv. Het kan 
even duren voor ik bij jou ben met die kar.’ Dan voegde ze er 
dreigend aan toe: ‘En het kan het allemaal maar beter waard zijn 
ook.’ 
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Alain zei opgelucht: ‘Als je hier binnen een halfuurtje bent is 
het goed, we hebben nog wel wat werk voor de boeg.’ 

Betty riep nog: ‘We? Wie is we?’, maar Alain had het gesprek 
al afgedrukt. 

 
Van een afstand van ruim honderd meter kon Alain even later 

de gigantische omtrek van de potvis al onderscheiden. Het beviel 
hem absoluut niet dat het dier in het maanlicht zo afstak tegen het 
lichtere zand. Bezorgd keek hij naar de lichten van de auto’s die 
verderop op de Kustlaan voorbijreden. Het besef dat je vandaaruit 
natuurlijk de donkere achtergrond van de zee zag, waardoor zijn 
vondst veel minder zichtbaar was, stelde hem gerust. 

Van oom Herman viel vanaf hier nog niets te bespeuren. 
Misschien zat hij wat verderop op hem te wachten, of bevond hij 
zich net achter de walvis. 

Een tel later stapte inderdaad het silhouet van zijn oom in 
beeld. Maar tot Alains verbazing werd dat prompt gevolgd door 
nog een tweede persoon 

‘Fuck, iemand heeft mijn potvis ontdekt!’ Het koud zweet brak 
Alain uit. Hij zette het zo goed en zo kwaad als dat ging op een 
lopen, de kruiwagen voor zich uit duwend. 

Van een dertigtal meter begon hij te roepen: ‘Hé, wat komt die 
andere hier doen?!’ 

Hij zag hoe zijn oom de handen in de lucht stak en, veel 
zachter, terugriep: ‘Rustig, Alain, straks hoort iemand ons nog.’ 

Toen herkende hij Magalie. Hij liet de kruiwagen zakken en 
bleef buiten adem voorovergebukt staan. Hij hijgde: ‘Wat komt 
Magalie hier doen?’ 

‘Ook een goedenavond’, beet de vrouw van zijn oom terug. 
Alain negeerde haar compleet. Hij keek oom Herman kwaad 

aan en siste: ‘Maak er hier anders een gezellig volksfeest van; 
nog één en we kunnen kaarten.’ Dan bedacht hij dat ook Betty 
straks zou komen opduiken. 

‘Maak je niet dik, Alainke. Ik heb Magalie gebeld om me mijn 
laarzen, overall en dikke rubberen handschoenen te brengen. 
Want straks zit ik tot aan mijn knieën in de blubber.’ Vervolgens 
gaf hij Magalie met de vlakke hand een klap op haar billen en 
lachte: ‘Daarbij, ze kan zwijgen als het graf, als ze wil, mijn 
madame.’ 
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De uitdrukking op Magalies gezicht verraadde dat ze de 
billenkoek maar matig kon appreciëren, maar dan klaarde haar 
blik op en haalde ze een zaklamp uit het rugzakje dat met één 
band over haar schouder hing. ‘Ik heb dan ook maar wat licht 
meegebracht,’ zei ze triomfantelijk, ‘zodat de heren zien wat ze 
doen.’ 

‘Zie je wel!’ Herman liet opnieuw zijn hand neerdalen. ‘Zo 
dom is ze nog niet, hé, ons Magalieke.’ 

Terwijl hij de handschoenen aantrok, zei hij: ‘Maar kom, 
genoeg gelachen.’ Hij wees naar de zaag in Alains kruiwagen en 
vroeg: ‘Heb je ze tenminste getest? Ze werkt toch?’ 

Alain schudde klunzig het hoofd: ‘Geen tijd voor gehad, 
nonkeltje.’ Toen zei hij zelfverzekerd: ‘Daarbij, ik zal eventjes 
een kettingzaag gaan uittesten zeker, ’s avonds in een 
appartementsgebouw. Duh.’ 

Herman rolde met zijn ogen en zei hoofdschuddend: ‘Op hoop 
van zegen dan maar.’ Hij nam de kettingzaag, duwde de on-knop 
in en begon aan het starttouw te snokken. Na een keer of vijf 
trekken startte de motor. 

Alain keek verschrikt om zich heen. Het lawaai van de 
kettingzaag leek hem luider dan de start van een peloton formule 
1-bolides. ‘Zet uit, nonkel. Snel, zet dat ding af, heel 
Blankenberge kan ons horen!’ 

Oom Herman lachte breed en riep boven het lawaai van de 
kettingzaag uit: ‘Geen paniek, jongen, dat lijkt alleen maar zo. Op 
een afstand horen de mensen vooral het gebulder van de zee. En 
daarbij: de wind komt vanaf het land.’ De ex-slager voelde zich 
met de kettingzaag duidelijk in zijn sas. Hij stapte op de dode 
potvis af, keek het dier een seconde of tien aan en begon dan te 
zagen, ongeveer halfweg tussen de kop en de staart. 

Het effect van de zaag was verbluffend: ze sneed door het 
dikke vel heen als door boter. Daarbij veroorzaakte de draaiende 
ketting een fontein van bloed en blubber, die oom Herman bij 
verrassing nam. 

Alain zag hoe zijn oom de zaag paniekerig weer omhoogtrok 
en uitzette, terwijl hij naar adem hapte. Het volgende ogenblik 
leek hij in een scène uit The Texas Chainsaw Massacre te zijn 
beland: zijn oom keek hem met wijd opengesperde ogen aan, een 
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dikke bloederige lijn van smurrie liep dwars over zijn gezicht tot 
op zijn borst. 

‘Alain, godverdomme, je hebt de ketting er andersom op 
gelegd!’ 

Magalie diepte een zakdoek uit haar rugzakje op en begon het 
gezicht van haar man schoon te deppen, waarna ze een, 
ondertussen derde, laag Vicks onder zijn neus aanbracht. 

Herman rolde met zijn ogen en gromde iets over twee 
linkerhanden. Maar de slager in hem was duidelijk weer wakker 
geworden, want zonder lang te dralen draaide hij de ketting om, 
zette de kettingzaag opnieuw in werking en hervatte zijn werk. 

Het leek of zijn oom een wat laag uitgevallen garagepoort 
uitsneed, vond Alain.  

Toen de zaag helemaal rond was gegaan, greep oom Herman 
terug naar zijn aloude slagersmes en begon achter de harde huid 
te kerven. Op het ogenblik dat alles loskwam, kon hij maar net de 
dertig centimeter dikke plak van drie meter breed bij anderhalve 
meter hoog ontwijken die voorover op het strand kwakte. 

Een opening net hoog genoeg voor mijn toekomstige Porsche, 
dacht Alain. 

Even later werd de kettingzaag opnieuw in werking gezet en 
werd dezelfde omtrek op het nu lillende en witgele oppervlak 
getraceerd. 

Oom Herman leek veranderd in een roofdier dat bloed had 
geroken. Hij liet zijn mes voor wat het was en kerfde met de 
kettingzaag grote stukken uit de walvis, als een piranha die zijn 
weg naar de binnenkant van zijn slachtoffer aan het vreten was. 
De blubber die hij daarbij over zich heen kreeg, leek hem niet 
meer te deren. 

Alain en Magalie waren ondertussen enkele meters 
achteruitgegaan en aanschouwden het vreemde spektakel van een 
veilige afstand. 

 
Opeens weerklonk er vlak achter hen een ijselijke gil. 

Verschrikt draaiden ze zich om en stonden oog in oog met Peg, 
gekleed in haar zwarte wetsuite, knalgele Nikes aan haar voeten. 

Ook Herman had de gil gehoord en legde geërgerd zijn 
kettingzaag neer. 
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Toen Alain Peg zag, sloeg hij zich woest voor het hoofd. 
Hoeveel pech kon een mens op één avond eigenlijk hebben? 
Precies vanavond moest de zeehond, zoals hij en Betty haar 
hadden gedoopt omdat ze steevast in haar zwarte wetsuite door 
het hotel liep, hier opdagen. Hij wilde haar iets toesnauwen, maar 
zag toen de paniekerige blik vol onbegrip. 

Met overslaande stem gilde ze: ‘Wat zijn jullie hier aan het 
doen? Hebben jullie een potvis doodgemaakt?’ Ze raasde aan één 
stuk door: ‘Potvissen zijn beschermde dieren, zijn jullie gek 
geworden?’ Uiteindelijk viel ze stil met de woorden: ‘En bwei, 
wat een stank.’ 

Het lukte Alain haar wat te kalmeren en, nadat hij ook voor 
haar het potje Vicks erbij had gehaald, uit te leggen wat er aan de 
hand was. Daarbij waren ze allen in het zand gaan zitten. 

Zodra ze was gekalmeerd, bleek Peg niet erg onder de indruk 
van zijn verhaal. Ze zei nuchter: ‘Je weet toch dat zoiets niet 
mag? Je moet dat ergens gaan melden als zo’n potvis aanspoelt. 
Die gaat dan naar de universiteit of zo. Jullie zijn ’m helemaal tot 
hondenvoer aan het herleiden, amber of geen amber.’ 

‘De universiteiten hebben al potvissen genoeg’, beet Alain 
haar toe. ‘Weet je wel om hoeveel geld het hier gaat? Die amber, 
Peg, is van mij!’ 

‘Van ons’, vulde Herman vanuit de achtergrond droogjes aan. 
Peg stond op en schudde haar hoofd. ‘Jullie zijn allemaal niet 

goed snik. Wat jullie doen is totaal illegaal. Ik denk dat ik er de 
politie bij ga halen.’ 

‘Dwaze koe, dat doe je niet!’ beet Herman haar toe. 
‘Dat zul jij even gaan bepalen zeker, oude bok’, bitste ze terug. 

Typisch dat dit soort minkukels haar even de les zouden gaan 
spellen. Die tijd lag gelukkig achter haar. Ze zette een stap 
vooruit. 

Alain zag zijn hele toekomst in duigen vallen. In paniek was 
zijn eerste gedachte om de metalen bus benzine tegen haar hoofd 
te knallen, maar zijn lichaam was wijzer dan zijn geest. Hij greep 
haar stevig bij de arm en smeekte: ‘Alsjeblieft Peg, dit is een 
unieke kans voor ons, vergal ze niet.’ 

Het gemak waarmee Peg zich losrukte, gaf haar een euforisch 
gevoel. Of ze nu het Kanaal zou overzwemmen of niet, al dat 
trainen had van haar een krachtige vrouw gemaakt. Ze haalde 
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haar neus op en siste: ‘Niks mee te maken, ik doe wat ik moet 
doen.’ En weg was ze. 

Alain en zijn oom keken haar perplex na. 
Alleen Magalie reageerde. ‘Wacht op mij, Peg, ik ga met je 

mee!’ Voor ze het op een lopen zette, wierp ze haar man nog een 
knipoog toe. 

‘Wat is die nu van plan?!’ Alain keek zijn oom radeloos aan. 
Herman haalde zijn schouders op en antwoordde: ‘Vrouwen, 

Alain. Laat haar gewoon doen, veel erger kan het nu toch niet 
meer worden.’ 

Ze zagen hoe Magalie Peg bijbeende en de twee vrouwen 
bleven staan. Magalie sloeg haar arm om Peg heen en begon op 
haar in te praten. 

Alains hoop veerde op toen hij even later zag dat de beide 
vrouwen weer hun richting uit kwamen. 

‘Ik doe mee!’ Peg was kort en duidelijk. ‘Voor mijn deel van 
de buit. Een vierde is voor mij!’ 

Alain kon zich wel voor de kop slaan toen hij zichzelf 
stomweg hoorde zeggen: ‘Een vierde, een derde zul je bedoelen!’ 
Het was van de lagere school geleden dat hij nog zo’n dwaze 
rekenfout had gemaakt. Als dat mens graag vijfentwintig procent 
had, was dat super in orde, des te meer bleef er over voor hem en 
oom Dagobert. 

‘Nope, Alainke.’ Magalie sprak het verkleinwoord van zijn 
naam met het nodige sarcasme uit. ‘Je hebt dat goed begrepen: 
een vierde, zoals in: delen door vier.’ 

‘Maar ik deel al met nonkel Herman...’ sputterde hij tegen. 
Peg lachte spottend: ‘Herman is Magalie niet, hé, Alainke, de 

misdaad kent het begrip “man en vrouw” niet, daar is het ieder 
voor zich.’ 

Alain keek hulpeloos naar zijn oom, maar die nam gewoon 
zijn kettingzaag weer op en herhaalde zijn ondertussen bekende 
mantra: ‘Iedereen even schuldig, iedereen hetzelfde part.’ 

Het blubberen ging verder. Het viel Alain op hoe zelfs de 
grootste weerzin gauw routine wordt.  

Alleen Peg had het duidelijk nog moeilijk met wat ze zag. Ze 
kokhalsde voortdurend, maar slaagde er op een of andere manier 
in om net niet te braken. 
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Toen doorbrak Hermans zaag de maagwand. Er volgde een 
geluid als van een waterballon die scheurde, maar dan veel luider. 
De stankgolf die volgde ging maar een fractie van een seconde 
aan de oranje, gele en groene vloeistof vooraf die als een 
gigantische fontein uit de potvis spoot en in grote kwakken over 
hen neerdaalde. 

Peg begon te braken zoals Alain en Magalie dat nog nooit 
iemand hadden zien doen. Stripverhaalwaardig. 

Van Herman viel de eerste seconden niets meer te bespeuren. 
Daarna stond hij daar, helemaal ondergekliederd, alsof hij in een 
pot bizarre verf was gevallen. Ook hij begon over te geven, met 
in zijn kielzog zijn neef en zijn vrouw. 

Het was Peg die als eerste een drastisch besluit nam, wellicht 
omdat ze er ook het best op gekleed was: ze dook zo snel ze kon 
de koude zee in en spoelde de etterige smurrie van haar lijf. 

Herman volgde haar voorbeeld en kwam enkele tellen later 
totaal verkleumd uit het water. 

Toen Magalie en Alain Herman zagen bibberen, besloten ze 
wijselijk om niet in het koude water te duiken maar zichzelf met 
handenvol zand zo veel mogelijk weer schoon te vegen. Alleen 
hun gezicht namen ze met zeewater onder handen. 

Terwijl ze daarmee bezig waren, arriveerde Betty met de 
bolderkar en het verhaal van de verbazing, de walging en de 
Vicks herhaalde zich nog maar eens. 

‘Ik had me bij een schat iets anders voorgesteld dan 
walvissenstront’, was Betty’s nuchtere analyse. 

Gelukkig voor Herman had Betty ook een zorgzame, 
praktische kant. Toen ze de wind en de zee op de achtergrond van 
het telefoontje met Alain had gehoord, had ze spontaan rillingen 
over haar hele lijf gekregen en een oud skipak voor Alain in de 
bolderkar gegooid. Gezien de omstandigheden ging dat pak nu 
natuurlijk naar Herman.  

Tevreden ontdeed die zich van zijn natte plunje en wrong zich 
in het iets te krappe pak. Dankbaar stak hij zijn duim op naar 
Betty en verkondigde haar, tot Alains wanhoop, de blijde 
boodschap dat de opbrengst van de amber nu door vijf zou 
worden gedeeld. ‘Logisch toch?’ 

‘Deel maar uit, alsof het jouw potvis is!’ beet Alain, maar hij 
was ondertussen zo murw dat verder protest uitbleef. Het besef 
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was tot hem doorgedrongen dat hij de grote jackpot, waarvan hij 
altijd had gedroomd, wel kon vergeten en dat hij al blij zou 
mogen zijn mocht er genoeg amber in de darmen van de vis zitten 
om er uiteindelijk honderdvijftig- of tweehonderdduizend euro 
aan over te houden. 

Toen kreeg hij een ingeving en riep: ‘De darmen! Natuurlijk: 
de darmen! Herman, je zit veel te hoog. De amber zit in de 
endeldarm van dat beest, veel meer richting zijn aars dus.’ 

Herman haalde, zo goed en zo kwaad als dat ging in het veel te 
krappe skipak, zijn schouders op. ‘De aars? Vind die maar bij 
zo’n monster.’ 

Peg zei droogjes: ‘Ik had als kind een goudvis. Volgens mij 
moet je de aars dichter bij de staart zoeken.’ 

Dus begon het hele zoekwerk van voren af aan: de huid werd 
opengelegd, vervolgens stootten ze op een laag blubber, maar dan 
raakte het zaagblad plots de dikke darm van de walvis en kreeg 
Herman deze keer een laag bruine smurrie over zich heen.  

Iedereen was aangenaam verrast dat walvissenstront blijkbaar 
gewoon naar stront stonk en dat was, in vergelijking met wat ze 
tot nu al hadden geroken, een verademing. 

‘Stop met zagen, nonkel!’ riep Alain. ‘Ik denk dat je mes weer 
in actie kan komen. Hij wees naar het dikke, enigszins 
doorschijnende vlies, waarachter duidelijk een gigantische 
hoeveelheid donker gekleurde slangen schuilging.  

‘Net boudins zoals ze bij mij in de slagerij vroeger aan het rek 
hingen’, wist Herman. ‘Dit lijkt toch weer meer op het slachten 
van een koe, maar dan in het groot.’ Met zijn mes maakte hij 
voorzichtig een eerste inkeping in het vlies. Vervolgens riep hij: 
‘Maak je maar uit de voeten’, en daarbij trok hij het lemmet in 
een vloeiende beweging van rechts naar links. 

Als een lading palingen die uit het geopende luik van een 
vissersboot gleden, walsten de darmen van de potvis vooruit op 
het strand. 

Alain was nu niet meer te houden. Hij sprong naar voren en 
stond algauw kniehoog in de darmen terwijl hij ze met beide 
handen rechts en links van zich wegduwde, met een 
vastberadenheid die je normaal alleen in een lingeriezaak op de 
eerste dag van de koopjes ziet. 
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Opeens bleef hij roerloos staan en zweeg. Zijn hoofd draaide 
zich als in slow motion om naar Herman en hij zei, met de 
intonatie van een chirurg die zijn assistent aanspreekt: ‘Mes’. 

Herman leek de trance van zijn neef te delen. Zonder woorden 
reikte hij het mes met beide handen aan. 

Alain ging op zijn knieën tussen de darmen zitten, leek 
aandachtig na te denken over de juiste plek om een incisie te 
maken en begon dan te snijden. 

Terwijl de dode ingewanden zich als het ware leken te 
ontspannen, vulde de ruimte tussen de darmen zich razendsnel 
met zachte, dampende excrementen, waarin Alain nu tot aan zijn 
middel gevangen zat. Als een kind in een ballenbad stak hij zijn 
beide armen omhoog, alsof hij zich klaarmaakte voor een duik. 
Toen stak hij zijn handen zonder aarzelen in de bruine troep. 
Even later schreeuwde hij euforisch: ‘Bingo!’ 

Met een zuigend geluid kwamen zijn handen los uit de 
pudding van uitwerpselen en hief hij triomfantelijk een ovale bol 
ter grootte van een stevige rugbybal boven zijn hoofd. Op een 
haast magische manier leek de stront van het ei af te glijden, alsof 
het van een flinterdun laagje teflon was voorzien. Terwijl stukjes 
smurrie langs Alains handen en armen naar beneden gleden en op 
zijn hoofd plensden, had iedereen alleen nog oog voor de 
vaalgrijze pracht van de gewonnen trofee. Ambergris! 

‘Vlug, de bolderkar!’ riep Alain, en Betty zag het als haar taak 
om het vervoermiddel zo dicht mogelijk bij het darmenmoeras te 
rollen. Van Alain ging de bol over in Hermans handen, die hem 
weer doorgaf aan Peg. Die deponeerde het grijze goud in de kar. 

Er volgden nog dertien gelijksoortige bollen en ten slotte zelfs 
nog een totaal vormeloze brok, die op zijn minst dertig kilo woog 
en door Alain en Herman samen uit de darmen werd getrokken. 
Toen verklaarde Alain de potvis officieel leeg. 

Met zijn allen stonden ze even later rond de bolderkar, de 
handen uitgestrekt alsof het om een behaaglijk kampvuur ging. 

‘Echt fris ruiken doet dat goedje niet’, opperde Magalie. ‘Ben 
je zeker dat de parfumindustrie hiervoor uit de bol gaat?’ 

‘En of’, zei Alain geestdriftig. ‘Hoe hard denk je wel niet dat 
muskus stinkt? Daar zijn die amberbollen klein bier tegen! Die 
gasten verdunnen dat en doen daar van alles mee. Tot het zo’n 
certain je ne sais quoi heeft en alle filmsterren er wild van 
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worden’, besloot hij triomfantelijk terwijl hij met zijn hand de 
bovenste bol streelde. 

‘Ik help het je hopen’, zei Peg, zuinigjes haar neus ophalend. 
Betty kuchte: ‘Wat nu?’, waarop Herman haar vraag herhaalde 

en iedereen verwachtingsvol naar Alain keek. 
Die zei aarzelend: ‘Nu brengen we de kar naar mij thuis. Daar 

wordt alles gewogen en dan weten we hoeveel de schat waard is.’ 
‘Dus jij kent de waarde van amber zomaar uit je hoofd?’ Peg 

klonk een beetje cynisch. 
‘Ik heb zo mijn idee, maar de juiste waarde zoeken we toch 

gewoon even op op het internet’, antwoordde Alain bits. 
‘Doe geen moeite, dat heb ik al voor je gedaan. Een degelijke 

kwaliteit ambergris schuift tegenwoordig minstens tienduizend 
euro per kilo!’ 

Als aan de grond genageld keken ze allemaal tegelijk in de 
richting waar de stem vandaan kwam. Er waren weer wolken 
voor de vollemaan geschoven, waardoor het op het strand veel 
donkerder was geworden en ze nauwelijks iets zagen. Alleen het 
verlichte scherm van een smartphone gaf de plek van de 
onbekende prijs. Hij zat op slechts een vijftiental meter van hen 
verwijderd in het zand. Niemand van hen had hem daar gezien of 
zien aankomen en zijn gezicht was in het licht van de smartphone 
onherkenbaar. 

De nieuwkomer vervolgde: ‘Tienduizend euro, op de zwarte 
markt welteverstaan. Want dat is de enige plek waar jullie 
terechtkunnen met dat goedje, dat beseffen jullie toch?’ 

‘Shit, een flik’, siste Alain Herman toe. 
Peg daarentegen griste de zaklamp uit Magalies handen en 

riep, terwijl ze de onbekende in het gezicht scheen: ‘Victor? Ben 
jij dat?’ 
 


