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Vanuit mijn vaders huis in het Boombergkwartier, loop ik de 
’s Gravelandseweg op. Dit is Hilversum op zijn mooist – een 

brede weg, omgeven door rode kastanjes, de voormalige vpro-villa’s. 
Ik passeer het akn-gebouw en bij het kruispunt, sla linksaf de Insulin-
delaan in, richting de oude watertoren. Links hiervan ligt de Trom-
penberg, Hilversums chicste villawijk. Brede lanen, vrijstaande, veelal 
zwaar omheinde huizen, minstens twee dure auto’s voor de deur. 
Waar het Boombergkwartier en de kleine villawijk rond het Raadhuis 
nog een enigszins gemêleerde bevolking hebben – naast de (nieuwe) 
rijken wonen en er ook mensen als mijn vader, kunstenaars, journa-
listen, schrijvers – is de Trompenberg een ware enclave. Het huis van 
de familie Van Amerongen grenst aan het hertenkamp. Op hetzelfde 
terrein is ook tennisclub Hoogerheide. Ik heb vage herinneringen aan 
uitstapjes naar de kinderboerderij met mijn vader in mijn vroege 
jeugd – de rubberen riem om het hek, de langoorkonijnen in hun 
hokjes, de krijsende pauw waar ik bang voor was.

Ingmar doet open. Hij blijkt alleen thuis. De hal is koel en ruikt fris, 
zoals alleen een huis dat regelmatig door een werkster onder handen 
wordt genomen ruikt. Graniet op de vloer, een donker gelakt houten 
trappenhuis. De deuren naar de woonkamers zijn dicht. Ingmar biedt 
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me geen rondleiding aan, loopt gelijk door naar boven. De cyperse kat 
die ik ken van Frida’s Instagram schiet tussen mijn benen door naar 
beneden. Hij blijkt Karel te heten.
 Via een akelig steile zoldertrap, bereiken we Ingmars kamer. Het is 
lang geleden dat ik op een jongenskamer ben geweest. De scherp-
muffe en prikkelende geur van aftershave, vuile was en slaap is onmis-
kenbaar die van een ruimte waarin een man bivakkeert. Ingmars ka-
mer beslaat de helft van de zolder en is groter dan mijn Amsterdamse 
appartementje. Een tweepersoonsbed, het beddengoed omgewoeld, 
overal kleren, schoenen, boeken, papieren. Blijkbaar mag de werkster 
hier niet komen. Ingmar opent de ramen van de dakkapel en steekt 
een sigaret op. Hij blaast de rook naar buiten.
 ‘Mag je niet binnen roken?’ vraag ik.
 ‘Mijn ouders weten niet eens dat ik rook.’
 ‘Je bent vijfentwintig. Dat moet je toch zelf weten?’
 ‘Ik heb ze al genoeg teleurgesteld.’
 ‘Mijn vader vond het ook vreselijk dat ik rookte,’ zeg ik. ‘Al rookte 
hij zelf vroeger als een ketter.’
 ‘En nu ben je gestopt?’
 Ik knik. ‘Een halfjaar bijna.’
 Hij reageert niet, tikt zijn as af tegen de dakgoot. Minuten gaan 
voorbij, hij zegt niks en het lijkt steeds onmogelijker het gesprek te 
heropenen, alles zal geforceerd klinken. Dus sta ik daar in zijn kamer 
en doe ik alsof ik volkomen op mijn gemak ben. Een zinloze pose, 
want hij staat met zijn rug naar me toe. Aan de muur hangt een poster 
van Nirvana, de bekende foto waarop Kurt Cobain een pistool op de 
camera richt. Ingmar was vier toen Cobain zelfmoord pleegde. Net als 
ik bedacht heb dan maar iets over Nirvana te zeggen, drukt hij zijn 
peuk uit tegen de dakrand en begint hij te praten.
 ‘Die herten,’ zegt hij, ‘daar kon ik vroeger uren naar kijken. Nou ja, 
dat is misschien een beetje overdreven, maar ik keek wel graag naar 
ze. Hoe ze hun domme dierendingen deden. Grazen, slapen, met die 
geweien tegen het hek aan schurken. En dan bedacht ik hoe het zou 
zijn om zo’n hert dood te schieten. Hem heel rustig naderen, je hand 
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uitsteken, hem even laten snuffelen, om zijn vertrouwen te winnen. Wat 
niet moeilijk zou zijn, want die dieren leven in een volkomen kunst-
matige omgeving zonder natuurlijke vijanden, dus ze hebben geen idee 
dat er zoiets als gevaar bestaat. Ze zijn wel heel schrikachtig, maar ze 
zijn geconditioneerd geraakt. Als ze schrikken, blijkt dat altijd onte-
recht. Een of andere kleuter die tegen het hek opklimt of zo. Hun alarm-
systeem is dus eigenlijk nutteloos voor hun overleving geworden, het 
is in een permanente sluimerstand. Het koele metaal van een geweer op 
zijn neusbrug betekent niets voor hem. Een geweer is voor een kamp-
hert niet anders dan bijvoorbeeld een hark. Als het maar niet met een 
plotselinge beweging in zijn richting wordt gebracht, zal hij gewoon 
blijven staan, er misschien even aan ruiken. Ik stelde me voor hoe die 
grote hertenogen me vol vertrouwen zouden blijven aankijken, tot op 
het laatste moment. Misschien zou er heel even schrik en verbazing 
in te zien zijn, maar niet meer dan een seconde, dan zou het al voorbij 
zijn. Het hert zou de wereld verlaten in de volle overtuiging dat nie-
mand hem kwaad kan doen, in totale onschuld en stompzinnigheid.’
 Ingmar draait zich om en lacht naar me.
 ‘Nu kijk je net als dat hert,’ zegt hij.
 Ik wil hem vragen waarom hij me dit vertelt, wat hij me duidelijk 
wil maken. Hij is me voor.
 ‘Kom op, Stella. Iedereen heeft toch wel eens van dat soort fanta-
sieën? Heb je nooit op een perron gestaan terwijl de intercity komt 
aanrazen en plotseling de overweldigende impuls gehad om te sprin-
gen? Ook al wilde je helemaal niet dood?’
 Ik knik. ‘Ik zat een keer bij mijn vader voor de open haard, met de 
kat op schoot. En toen kreeg ik ineens zo sterk de neiging om de kat 
in het vuur te gooien dat ik hem van mijn schoot duwde. Hij klauwde 
zijn nagels in mijn benen en blies naar me, maar ik moest hem uit mijn 
buurt hebben. Niet dat ik het echt gedaan zou hebben, ik hield ontzet-
tend veel van dat beest.’
 ‘Dat bedoel ik.’ Hij is even stil en pulkt aan het Vans-logo op de 
achterkant van zijn schoen. ‘Wat ik wil zeggen is dat ik een normaal 
mens ben. Natuurlijk heb ik er wel eens aan gedacht hoe het zou zijn 
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om een dier dood te maken. Ik heb er ook aan gedacht hoe het zou 
zijn om een mens dood te maken. Ik bedoel, wie niet? Dat is toch 
normaal? Het enige verschil is dat ik op mijn achttiende verdacht werd 
van moord en daardoor kwam alles wat ik gezegd en geschreven had, 
als puber, in een totaal ander licht te staan.’
 Van een stapel papier haalt Ingmar een smoezelig krantje en geeft 
het aan mij. De Prisma, de schoolkrant van het Gemeentelijk Gymna-
sium Hilversum, de herfsteditie van 2007.
 ‘Hier staat een kortverhaal van mij in. Het gaat over moord.’
 Ik blader vlug door het krantje. Het is als iedere schoolkrant: grap-
pige uitspraken van leraren, een roddelrubriek, een horoscoop, een 
verslag van de Romereis. Andere namen, zelfde levens.
 ‘Lees het maar eens. Dan zal je zelf zien hoe dom het is om op basis 
hiervan te beweren dat “Ingmar van Amerongen trekken vertoont van 
een psychopathische, narcistische persoonlijkheidsstoornis, geweld-
dadige machtsfantasieën heeft en blijk geeft van een gebrekkig empa-
thisch vermogen”.’
 Op pagina 33 staat het verhaal: ‘Het Hondenkruis’, door Ingmar 
van Amerongen.
 ‘Je mag het mee naar huis nemen,’ zegt hij. Ik stop het in mijn tas 
en beloof hem er voorzichtig mee te zijn.
 ‘Dat hoeft niet,’ zegt hij. ‘Wat mij betreft steek je het in de fik. Het 
heeft me alleen maar ellende gebracht. En het betekende helemaal 
niks. Ik wilde gewoon een cool verhaal schrijven, grof en onderkoeld, 
een beetje zoals Bret Easton Ellis. Die shit die die gast bedacht heeft, 
dat is toch ziek? Ik bedoel, American Psycho, als we het dan toch over 
gewelddadige machtsfantasieën hebben. Maar omdat het Bret Easton 
Ellis is, wordt het gezien voor wat het is: een roman. Een verzinsel. 
Onschuldig. Niemand die denkt: die Bret spoort niet, misschien is dit 
een schreeuw om aandacht, een waarschuwing, een verborgen beken-
tenis. Laten we eens kijken of we nog een onopgeloste moord hebben 
die we in zijn schoenen kunnen schuiven. Kom op, de halve wereldli-
teratuur en alle thrillers gaan over moord. Is daarmee elke schrijver 
een potentiële moordenaar?’
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 ‘Natuurlijk niet. Dat zou belachelijk zijn.’
 ‘Precies. Het is allemaal een kwestie van perceptie. Remi, Julian en 
ik waren vanaf het begin kansloos. Wij waren hun enige houvast. Ze 
wilden de zaak snel oplossen, dus moesten wij de daders worden. En 
we waren perfect. Remi met zijn agressieve pauperkop, Julian de la-
biele meeloper en ik als het brein, de sadistische leider. We zijn er met 
open ogen ingetrapt, alle drie. We dachten dat het wel mee zou vallen, 
omdat we onschuldig waren. Ze zouden ons toch niet echt iets kun-
nen maken? We wonen toch in Nederland, waar je niet zomaar ver-
oordeeld kunt worden voor iets wat je helemaal niet gedaan hebt? We 
waren zo naïef. Dat is waar het boek wat mij betreft over gaat. Hoe 
Julian, Remi en ik slachtoffer zijn geworden van tunnelvisie van de 
recherche en justitie. Dat dit kan gebeuren in Nederland, dat het zelfs 
best vaak gebeurt.’
 ‘Ingmar, als je zelf schrijft, waarom heb je mij dan nodig?’ Het laat-
ste wat ik wil is hem op een idee brengen, maar ik moet de vraag stel-
len, ik moet dit uit de onuitgesprokenheid halen voor het op een later 
moment terugkomt. Ik moet het vastgelegd hebben. Ik verwacht een 
antwoord met termen als geloofwaardigheid, objectiviteit, professio-
nele distantie. Hij zegt: ‘Omdat ik mijn talent en energie liever be-
steed aan het schrijven van een echt boek. Een roman dus. Ik heb niet 
zoveel met non-fictie.’
 Hij glimlacht naar me, alsof hij zich niet eens bewust is van de neer-
buigendheid van zijn woorden.
 ‘Ga je mee een stukje wandelen?’ zegt hij.

We lopen een rondje om het hertenkamp. Halverwege gaat hij op een 
bankje zitten en steekt een sigaret op. We kijken uit over een braaklig-
gend veld waar honden worden uitgelaten. Ingmar is weer in stilzwij-
gen vervallen. Ik probeer me er niets van aan te trekken, me niet on-
gemakkelijk te voelen en gewoon, net als hij, voor me uit te staren. 
Maar mijn gedachten zijn niet stil te krijgen. Hoe krijgt deze jongen, 
want dat is hij, het voor elkaar mij in een positie te plaatsen waar ik 
moet afwachten wat hij doet, wat hij wil? Ik heb dit eerder meege-
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maakt. Een jaar na Sven ging ik een korte tijd om met een man die 
zich nergens iets van aantrok. Eerst vond ik dat aantrekkelijk. Ik ver-
warde betrouwbaarheid destijds met saaiheid en nam het Sven haast 
kwalijk dat ik altijd op hem kon rekenen, dat hij zei wat hij bedoelde 
en dat hij eerst vroeg wat ik wilde voor hij iets deed. Maar na twee 
maanden met een onduidelijke, grillige en onvoorspelbare man, een 
man die kwam en ging wanneer het hem uitkwam, was ik kapot. Ik 
besefte hoe afhankelijk ik me opstelde tegenover zijn nukken, dat wat 
ik aanzag voor een avontuurlijke, vrije geest in werkelijkheid puur 
egoïsme en onaangepastheid was en dat ik me, hoe aantrekkelijk ik 
hem ook nog steeds vond, van hem los moest scheuren voor hij me 
volledig gesloopt zou hebben. Maar deze man was bijna tien jaar 
ouder dan ik en Ingmar is nog haast een puber. De uitzonderlijke er-
varing van de gevangenis heeft hem misschien volwassener gemaakt 
dan zijn leeftijdsgenoten, maar tegelijkertijd heeft hij nog niets mee-
gemaakt. Zijn leven stopte op zijn achttiende, toen hij nog een slun-
gelige gymnasiast was en pas nu, zeven jaar later, kan hij het weer 
oppakken. Hij zal mij niet de baas zijn, ik bepaal de regels, besluit ik 
en ik sta op van het bankje en loop het wandelpad richting de tennis-
baan op. Tot mijn genoegen volgt hij me vrijwel onmiddellijk, ver-
snelt zelfs licht zijn pas om me in te halen, alsof hij weet dat de kaar-
ten nu anders liggen. Misschien is dit juist wat hij wil, dat ik hem 
richting geef, dat ik hem geen ruimte geef om in beslag te nemen.
 We lopen langs de tennisbaan. Twee pubermeisjes in trainings-
broek slaan loom een bal heen en weer. Het ziet er moeiteloos uit, wat 
betekent dat ze behoorlijk goed zijn.
 ‘Dit heb ik het meeste gemist,’ zegt Ingmar.
 ‘Wat? Tennis?’
 ‘Het geluid van tennis. Het geplok van een bal die een racket raakt, 
schoenen op gravel. In de gevangenis heb je veel geluiden. Eerst kun 
je ze niet plaatsen en voelen ze bedreigend. Metalen deuren die dicht-
slaan, zoemers, psychotisch geschreeuw midden in de nacht, de porto-
foons van de bewakers. Maar op een gegeven moment ken je elk geluid 
en er komt niets meer bij. De winter klinkt niet anders dan de zomer.’
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 Hij kijkt me vluchtig aan, wendt dan zijn blik af. De volle, verwende 
lippen, die vrijwel voortdurend in een hooghartige half-glimlach staan, 
lijken nu breekbaar. Hij bijt op zijn lip, een aandoenlijke, haast kin-
derlijke reflex.
 ‘Ik heb het allemaal zo gemist. Het is zo ontzettend zonde geweest,’ 
zegt hij.
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Ze zijn er allemaal als we terugkomen, verzameld in de keuken. 
Frida zit aan tafel, verdiept in een boek, haar haren hangend 

voor haar gezicht, als een gordijn dat haar afsluit van de omgeving. 
Op het fornuis staat een braadpan te dampen. Ingmars moeder stelt 
zich als eerste voor.
 ‘Florentine, zeg maar Flox.’ Ze ruikt naar Chanel en in haar adem 
is de gistachtige geur van alcohol te bespeuren. Ook Ernst heeft zijn 
vermoedelijk eerste glas al bijna op. Hij schudt me stevig de hand en 
maant me te gaan zitten, een gastvrije Bourgondiër, iemand die er 
plezier in schept anderen op hun gemak te stellen.
 ‘Wat drink je?’ vraagt hij en hoewel ik me had voorgenomen om 
thee of fris te vragen, voelt het ongemakkelijk om de wijn die hij al in 
de aanslag heeft te weigeren. Ik knik, ja lekker, wijn, graag. Hij glim-
lacht tevreden.
 ‘Ing?’
 ‘Ik neem water,’ zegt hij. Zijn stem klinkt beslist en afwijzend, alsof 
hij met het drinken van water een statement tegen zijn ouders maakt. 
Ik heb meteen spijt van mijn keuze voor wijn, maar stel mezelf gerust 
met de gedachte dat het in dit stadium belangrijker is om zijn ouders 
voor me in te nemen. Ik hou het gewoon bij één glas.
 ‘En jij Frida? Ook water, zeker?’
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 ‘Hmm-mm,’ klinkt het vanachter het gordijn.
 ‘Fried, stel je eens even voor aan Stella,’ zegt Flox. ‘En leg dat boek 
weg.’ Flox kijkt naar mij en glimlacht. ‘Ze is waarschijnlijk de enige 
jongere die je moet vertellen een boek weg te leggen in plaats van een 
telefoon. Tegenwoordig zitten ze allemaal achter die schermpjes. Ik-
zelf ook, hoor, daar niet van. Je ontkomt er niet aan.’
 Frida en Ingmar kijken elkaar achter haar rug om aan, rollen met 
hun ogen. Dan steekt Frida haar hand naar me uit en schudt het haar 
uit haar gezicht. Ze is een opvallend knap meisje, een vrouwelijke ver-
sie van Ingmar met donker haar.
 ‘Hoi,’ zegt ze.
 ‘Wat ben je aan het lezen?’ vraag ik. Ik voel de irritante neiging haar 
te behagen, haar te laten zien dat ik aan haar en Ingmars kant sta en 
niet aan die van hun ouders, dat ik weliswaar ouder ben dan zij, maar 
nog lang niet zo oud als Flox en Ernst.
 ‘O, Infinite Jest,’ zegt ze en gebaart achteloos naar het gigantische 
boek op de keukentafel. Ze is al halverwege. Ik zeg bijna dat ik het niet 
om door te komen vond, maar ik weet me in te houden.
 ‘Ga zitten, ga zitten,’ zegt Ernst nog eens. Ik ga naast Frida zitten. 
Ingmar zegt dat hij boven even iets moet pakken, ik vermoed dat hij 
gaat roken. Frida gaat naast me zitten, maakt een ezelsoor in het boek 
en legt het naast de fruitmand. Nu kijken ze me allemaal aan.
 ‘Vertel eens iets over jezelf,’ zegt Ernst. Een verschrikkelijke vraag, 
maar hij bedoelt het goed. Ik vertel over mijn opleiding, de boeken die 
ik al geschreven heb, waarom dit project me zo aantrekt.
 ‘Dus jij gelooft ook dat Ingmar er niets mee te maken heeft?’ vraagt 
Flox.
 ‘Natuurlijk,’ zeg ik. ‘Anders zou ik het niet kunnen schrijven.’ Flox 
en Ernst kijken elkaar kort aan.
 ‘Toen Ingmar vastzat en veroordeeld werd, kwam er ontzettend 
veel op ons af,’ zegt Ernst. ‘Blijkbaar was het nogal een interessante 
zaak, helemaal toen Ingmar en die andere jongens werden opge-
pakt.’
 ‘Als het die stiefvader was geweest, dan had er geen haan naar ge-
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kraaid,’ zegt Flox. ‘Even misschien, maar een gezinsdrama is toch iets 
anders dan de moord op een kind door drie jongeren, zelf nog haast 
kinderen. Ingmar was achttien, maar hij zat nog op school. En die 
andere jongens ook.’
 Het valt me op dat beide ouders Remi en Julian nadrukkelijk niet 
Ingmars vrienden noemen, dat ze niet eens hun namen gebruiken.
 ‘Daardoor werd het een high profile zaak,’ vervolgt Ernst. ‘En ze 
wilden allemaal met ons praten. De media. We werden uitgenodigd 
voor talkshows en kranten, iedereen wilde ons verhaal hebben. Juist 
van ons. Ik bedoel, de ouders van de andere jongens werden ook be-
naderd, maar minder. Het feit dat Ingmar van goede komaf is…’ Met 
zijn vingers maakt aanhalingstekens. ‘Dat maakte het blijkbaar nog 
veel fascinerender. Allemaal wilden ze weten wat er dan was misge-
gaan. Wat voor ouders waren wij dat onze zoon een kind had ver-
moord? “Wat speelt zich werkelijk af achter de deuren van de villa-
wijk?” Dat soort dingen.’
 ‘Wij wilden daar niet aan meedoen. Voor ons stond het volkomen 
vast dat Ingmar hier niets mee te maken had.’
 ‘Dat denkt natuurlijk elke ouder,’ zegt Ernst.
 ‘Daar zijn we ons van bewust,’ vult Flox aan. ‘Geen enkele ouder 
zal geloven dat hun kind tot zoiets verschrikkelijks in staat is. Wij ook 
niet. En daarom vonden we niet dat we iets te zoeken hadden bij een 
talkshow. Het zou ons alleen maar kwaad doen. Daar heb je weer van 
die naïeve ouders die geen idee hebben wat hun kind uitvoert. Wan-
hopig vasthoudend aan zijn onschuld terwijl alles wijst op… Nou, je 
begrijpt het wel.’
 ‘Ik begrijp het,’ zeg ik. Ingmar is intussen al meer dan vijf minuten 
weg. Misschien moet hij zijn tanden poetsen om de rookwalm te ver-
doezelen. Ernst schenkt mijn glas bij. Ik maak een halfslachtig weiger-
gebaar, maar mijn glas zit al vol.
 ‘En ik denk dat het heel verstandig is dat jullie de publiciteit des-
tijds gemeden hebben. Het zou inderdaad weinig opgeleverd hebben. 
Niemand die ouders van een verdachte serieus neemt.’
 ‘Precies,’ zegt Flox. ‘De reden dat we dit vertellen is dat we daar op 
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zich nog steeds hetzelfde over denken. We staan niet te springen om 
dit boek, als je begrijpt wat ik bedoel.’
 Ik knik, ik had niet anders verwacht.
 ‘Wat niet betekent dat we niet achter Ingmars keuze staan,’ zegt 
Ernst. ‘We begrijpen heel goed dat hij, na alles wat hem gebeurd is, 
zijn kant van het verhaal wil vertellen. Maar we hebben hem afgera-
den de publiciteit op te zoeken. Vooral televisie is riskant. Zo’n inter-
view is heel gemakkelijk te manipuleren. Daar hebben we hem voor 
gewaarschuwd en dat begreep hij. Toen kwam hij met dit plan. Een 
boek, waarin er veel meer ruimte is om te vertellen wat er destijds 
gebeurd is. Zoals Flox al zei, we vragen ons af of het verstandig is, 
maar we snappen wel waarom hij het wil. En een boek, geschreven 
door iemand die oprecht is en net zo gemotiveerd als Ingmar om de 
waarheid te vertellen, dat lijkt ons dan de minst slechte optie.’
 Dit, besef ik, is een contract. En ik knik nogmaals, natuurlijk, dat 
is mijn intentie. Dat is het ook. Maar al zouden ze daadwerkelijk met 
een uitgeschreven contract komen en ik zou dat ondertekenen, uit-
eindelijk zou dat niets waard zijn. Ik kan beloven de waarheid te schrij-
ven, maar wat die waarheid is, daar hebben zij even weinig controle 
over als ik. Ter plekke neem ik me voor juist het tegenovergestelde te 
doen van wat ze me vragen, een open blik te behouden en me niet 
door Ingmar en zijn familie in een richting te laten duwen.

Ingmar komt binnen, een vlaag aftershave en tandpasta met zich mee 
voerend. Was dit afgesproken, vraag ik me af, moest hij even weg zo-
dat zijn ouders me hun standpunt duidelijk konden maken? Zodra 
Ingmar de keuken inloopt en naast mij plaatsneemt, schakelen Flox 
en Ernst naadloos over op de voorbereiding van de maaltijd. Er wordt 
wijn bijgeschonken, borden worden gevuld met goulash, salade wordt 
opgeschept. Ik kijk de tafel rond, naar het voormalig perfecte gezin 
dat nu hoopt zo snel mogelijk weer de orde te kunnen herstellen. Ik 
luister naar hun gesprekken, Flox vertelt over de kunstenaars met wie 
ze nu werkt. Ernst vult haar aan, legt af en toe iets uit voor mij. Ingmar 
en Frida luisteren voornamelijk, alsof zij net als ik het publiek zijn van 
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een toneelstuk dat door de ouders wordt opgevoerd: Kijk, dit zijn wij, 
harstikke leuke mensen die door een ongelukkige samenloop van om-
standigheden op een negatieve manier in de belangstelling zijn komen 
te staan. Wij hebben niets te verbergen.
 Het derde glas wijn weet ik af te slaan, ik moet helder blijven. Nu al 
voel ik een door alcohol ingegeven mildheid intreden. Flox laat zich 
wel bijschenken. Haar lippenstift vermengt zich met het rood van de 
wijn en haar stem klinkt nog luider dan die van nature al is. Ik zie dat 
Ingmar zich schaamt als ze mijn pols pakt.
 ‘Stella,’ zegt ze en ze kijkt me aan alsof ze iets heel belangrijks gaat 
vertellen. ‘Wist jij dat Ingmar vroeger een wonderkind was?’
 Ingmar kijkt weg.
 ‘Mam…’
 ‘Ja, je hebt weinig wonderkinderen van vijfentwintig, hè?’ zegt Frida.
 ‘Doe niet zo flauw, Fried,’ zegt Ernst. ‘Laat je moeder even uitpraten.’ 
Alsof ze niet al voortdurend aan het woord is, denk ik.
 ‘Hij was een wonderkind. Op zijn zesde won hij zijn eerste piano-
concours. Een jurylid had tranen in haar ogen, echt waar.’
 ‘Misschien was ze aan de drank,’ zegt Ingmar. ‘Daar worden men-
sen nogal emotioneel van.’
 Flox kijkt hem een seconde ijzig aan, dan herstelt ze zich en richt 
zich opnieuw tot mij.
 ‘Hij was briljant. Als hij had gewild, had hij een wereldster kun-
nen worden. Zoals die broertjes, kom, hoe heten ze, ze komen ook 
uit Hilversum… Nou ja, zo was Ing dus ook. Hij was al aangenomen 
voor de jong talentklas van het conservatorium in Amsterdam. Maar 
ja…’

Anderhalf uur later word ik hartelijk uitgezwaaid door de familie Van 
Amerongen. Frida was direct na het eten naar boven gegaan, ze moest 
nog studeren. Met Ingmar en zijn ouders dronk ik espresso’s uit de 
Illy Francis Francis, Ernst maalde zelf de koffiebonen en betoogde dat 
hij sinds hij dit gewend was geraakt niet anders meer wilde.
 Ingmar loopt met me mee het tuinpad af.
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 ‘Dat verhaal over dat ik een wonderkind was…’
 ‘Is dat niet waar?’
 ‘Jawel. Of een wonderkind, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was wel 
goed. Maar het gaf me geen plezier, ik wilde helemaal geen pianist 
worden. Het was iets wat zij voor me bedacht had en toen ik twaalf 
was werd me dat ineens heel duidelijk. Zij had een beeld in haar hoofd 
en ik moest daaraan voldoen. Daar had ik geen zin in en toen ben ik 
gestopt. Voor mijn moeder is dat nogal traumatisch geweest, zoals je 
hebt gemerkt.’
 ‘En je vader?’
 ‘Ik geloof dat hij het beter begreep. Hij zag ook wel dat mijn moeder 
me te veel pushte, dat het plezier dat ik misschien nog had in piano-
spelen, daardoor kapotgemaakt werd.’
 ‘Speel je nu nog wel eens piano?’
 Ingmar lacht.
 ‘Al heel lang niet meer,’ zegt hij. ‘Misschien moet ik het weer eens 
doen.’
 Hij kijkt me even aan, pakt dan mijn bovenarm, trekt me naar zich 
toe en kust me drie keer.
 ‘Ik vond het heel gezellig,’ zegt hij. ‘Misschien klinkt dat een beetje 
raar, sorry. Wanneer spreken we weer af?’
 Ik zeg dat ik morgen nodig heb om wat dingen uit te werken, de 
dagboeken en het verhaal die hij me gegeven heeft te lezen. Vrijdag 
dus, als hem dat uitkomt.
 ‘I got nothing but time, baby,’ zegt hij. Terwijl ik naar huis loop, 
probeer ik me te herinneren uit welke film dit citaat komt, of dat het 
zo’n vaak gebruikte zin is dat hij eigenlijk nergens vandaan komt.

Het is tegen twaalven als ik mijn vaders huis, thuis dus nu, binnen-
kom. In de woonkamer zit Lars met een vriend achter de Playstation. 
Lars begroet me met een woordeloze knik, zijn vriend staat op en 
loopt met uitgestoken hand naar me toe. Het is een leuke jongen met 
een bril en warrige krullen.
 ‘Hoi, ik ben Sam,’ zegt hij. ‘Jij bent zeker Stella. Ik heb al zoveel over 
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je gehoord.’ Het laatste zegt hij op een vriendelijke ironische manier. 
Ik lach en zeg dat ik nog niets over hem heb gehoord.
 ‘Nou ja, zeg, Lars! Heb je je zus helemaal niets over mij verteld?’
 ‘Kankerfuck!’ roept Lars naar het scherm.
 ‘Ik moet geloof ik weer verder,’ zegt Sam tegen mij. Hij gaat weer 
naast Lars zitten en pakt de controller. Ik kijk naar hen, achttien jaar 
oud, volwassen en tegelijkertijd nog kinderen. Zo was Ingmar ook, zo 
waren Julian en Remi toen hun leven kapseisde.
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