
Joseph Knox

Sirenen



Voor Johanna





‘Th e past is now part of my future, the present is well out of hand.’
Joy Division, ‘Heart and Soul’
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Naderhand ben ik weer in de nachtdienst gegaan. Overdag ver-
trouwden ze me niet meer. Ik ging midden in de nacht op pad 
om meldingen na te trekken, liep stilstaande roltrappen op en af 
en probeerde verder niet na te denken. Ooit ging me dat erg goed 
af. Toen ik mezelf een paar maanden later wolkjes zag uitademen, 
kon ik het nauwelijks geloven. November kwam weer om de hoek 
kijken.

‘Kutweer,’ zei Sutty, die weigerde uit te stappen. Soms hagelde 
het en soms viel er natte sneeuw. Vanavond kwam de regen met 
bakken uit de lucht, ving het licht en veegde de straten schoon. 
Dat kon de stad wel gebruiken. Mijn collega gaf me zijn krant. Ik 
stapte uit en hield hem bij wijze van paraplu boven mijn hoofd.

Er was een melding binnengekomen van de chef van een kring-
loopwinkel. Ik zag zijn mond bewegen. Hij wilde dat ik een paar 
daklozen weghaalde die hun toevlucht in het portiek hadden ge-
zocht. Ik vond het een beetje raar gedacht van de man, maar aan 
de andere kant was ik er met mijn gedachten ook niet helemaal 
bij. Zijn neusharen waren pikzwart en klitten samen, als een be-
ginnend Hitlersnorretje. Ik keek naar de man en de vrouw die op 
de grond lagen te slapen, zei dat hij onze tijd verdeed en liep door 
de regen terug naar de auto.

Ik stapte in en gaf Sutty de doorweekte krant terug. Zijn eigen 
schuld, had hij maar niet in de auto moeten blijven zitten. Hij 
keek me vernietigend aan, vouwde de krant open en begon te 
lezen.
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‘Moet je kijken,’ zei hij. Hij liet me een artikel zien en keek me 
afwachtend aan. ‘Afschuwelijk om zo aan je eind te komen, niet?’

De foto was doorweekt, de tekst ook, maar ik herkende het 
meisje. Ze trok altijd met twee anderen op. Ik had het drietal 
kort meegemaakt, een jaar geleden. In het bijschrift stond dat ze 
drieëntwintig was toen ze stierf. Tweeëntwintig toen ik haar kende. 
Ik keek naar buiten, de novembernacht in. Er kwamen beelden 
bij me naar boven. Ze was de laatste van de drie. Sutty boog zich 
naar me toe en schraapte plechtig zijn keel.

‘Kom op,’ zei hij. ‘Wat is er toen echt gebeurd?’
Ik keek hem recht in de ogen. ‘Moet je mij niet vragen.’
Ik wist alleen maar waar het begonnen was, een jaar geleden. 

De drie klappen die ik in mijn bestaan te verduren had gehad, 
de redenen waarom ik geen nee kon zeggen. Ik had het niet kun-
nen uitleggen aan de meisjes, de vrouwen, die kortstondig mijn 
leven hadden gekruist. Waardoor alles veranderd was. Hij zou er 
niets van begrijpen, hoe ze lachten, hun verontwaardiging, hun 
geheimen.

Die nacht zag ik vooral de mensen op straat, de meiden, de 
vrouwen, en het was alsof ik de levens zag die ze nooit zouden 
leiden.

Ik kwam in de kleine uurtjes van de ochtend thuis, schonk me-
zelf een borrel in en ging zitten. Ik zapte wat langs de radiozenders 
tot ik me niet langer kon bedwingen. Ik las het artikel nog eens 
en zag het allemaal helder voor ogen, voor het eerst in maanden.

‘Je wordt mijn dood,’ had ze gezegd.
Wat was daar toen eigenlijk precies gebeurd?



I
Unknown Pleasures
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Het jonge stel liep met een grote boog om me heen en ik hoorde 
het getingel van kleingeld dat iemand in zijn zak had.

Een straat die je goed kent kan heel vreemd overkomen als je 
met je kop op de keien ligt. Het duurde even voor ik doorhad waar 
ik was. Het trottoir was bevroren. Het mistte, waardoor alles wazig 
was en werd vervormd. De hele stad leek onscherp. De glans van 
de vrijdagavond was er een beetje af.

Mijn linkerarm sliep. Ik rolde van mijn zij om te kijken hoe laat 
het was. De wijzerplaat van mijn horloge was verbrijzeld. Ik nam 
aan dat de wijzers waren blijven staan toen ik onderuit was gegaan, 
en ook dat het nog maar een paar minuten geleden was gebeurd. 
Ik had nog meer dan een uur, tijd genoeg om droge kleren aan te 
trekken en naar de bar te gaan om te zien wie het geld ophaalde. 
Ik zocht steun bij een muur en krabbelde overeind. Mijn gezicht 
deed pijn en ik had het gevoel dat mijn hersens waren losgescho-
ten en in mijn schedel rondstuiterden. Pincodes en namen van 
jeugdvrienden werden uitgewist.

Ik zag het stel in de mist verdwijnen. Ondanks alle sociale me-
dia, bewakingscamera’s en de overheid is het nog steeds mogelijk 
om in deze wereld te verdwijnen als je dat zou willen. Ook als je 
dat niet wilt. Het was nu een maand geleden sinds het verhaal 
was uitgelekt.

Ik werd al een maand vermist.
Ik bracht mijn hand naar mijn achterhoofd, waar iemand me 

een tik had verkocht, keihard. Mijn portemonnee zat nog in mijn 
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zak, dus ik was niet beroofd. Het was een waarschuwing geweest. 
Er was niemand te bekennen, maar toch had ik de indruk dat ik 
in de gaten gehouden werd.

De straat zwalkte. Om het gedraai tegen te gaan, zocht ik steun 
bij een lantaarnpaal. Ik begon te lopen met grote passen, mijn 
ogen gesloten. Het kwam niet eens bij me op dat ik ergens tegen-
aan zou kunnen knallen.

Ik ging een hoek om en zag dat ik in Back Piccadilly was. Ik her-
kende de brandtrappen en de hoge oude gevels van rood baksteen. 
Het was een smal, claustrofobisch steegje. De regen glansde in de 
maneschijn. Ik begon uit nostalgie te lopen. Aan het eind van het 
straatje kende ik een koffi  etent die de hele nacht open was en waar 
ik in een vorige leven heel wat uurtjes had doorgebracht. Ik was er 
al jaren niet meer geweest, en de stad was zo sterk veranderd dat 
ik ervan uitging dat ik de oude bekenden van toen er niet meer 
zou aantreff en.

Ik had een paar passen gedaan toen ik achter me een auto hoor-
de starten. De motor kwam grommend tot leven, liet zijn spieren 
even rollen en ging over in een aanhoudend gebrom. Het steegje 
werd in fel licht gezet en een gebogen schaduw wierp zich vanaf 
mijn voeten vooruit.

Dunner dan ik het me kon herinneren.
Ik keek achterom naar de verblindende koplampen. De auto 

stond met draaiende motor aan het begin van het steegje. Niks te 
zien hier. Ik draaide me om en liep verder. Ik was halverwege toen 
de koplampen trilden. Ze kwamen achter me aan.

De motor loeide en de auto kwam dichterbij. Zo te horen reed 
hij een metertje achter me en toen drong het tot me door dat ik 
nooit helemaal was verdwenen. Ik voelde de koplampen in mijn 
rug branden. Ik durfde me niet weer om te draaien en in het felle 
licht te turen, uit angst voor wie ik dan zou zien.

Ik dook een portiek in om de auto de ruimte te geven door te 
rijden. Een paar seconden bleef de auto staan. Ik tuurde in het 
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licht en zag de glanzende zwarte lak en het chroom van een bm w. 
Ik voelde de koude nacht in mijn longen. Het bloed dat gonzend 
door mijn aderen stroomde. Een raampje ging open, maar ik kon 
niet zien wie er in de auto zat.

‘Agent Waits?’ zei een man.
‘Wie vraagt dat?’
Ik hoorde een vrouw naast de bestuurder lachen.
‘Het is geen vraag, mooie jongen. Instappen.’
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De beregende voorruit vervormde mijn weerspiegeling. Mijn 
aderen voelden versleten en afgedankt. Ik ging achterin zitten en 
probeerde er voor de lol het beste van te maken. Ik dacht aan de 
speed die ik bij me had.

‘Is het waar wat ze zeggen?’ vroeg de man die reed, alsof hij 
mijn gedachten kon lezen. Ik schatte hem eind veertig. Hij had 
brede schouders, en elke keer dat hij aan het stuur draaide, trok 
hij ze als een bokser op. Hij droeg een op maat gemaakt colbert, 
donkergrijs, bijna dezelfde tint als zijn haar. Hij leek het achter-
uitkijkspiegeltje steeds achteloos te gebruiken. Het was dan of 
hij dwars door me heen keek, alsof ik er niet was. De vrouw had 
vuilblond haar dat ze in een paardenstaart had gebonden.

Ik zei niets.
Op de achterbank, in mijn doorweekte kleren, kreeg ik het 

koud. Ik klemde mijn kaken op elkaar om niet te gaan bibberen. 
Het enige in de auto dat niet rechtstreeks uit de showroom leek 
te komen was een politiescanner. Het ding stond uit. Ik rook een 
duur vanillegeurtje, maar herkende het merk niet. Het leek niet 
bij de twee voorin te horen. Het rook naar geld, naar de jeugd.

We reden snel weg van de plek waar ik was opgepikt. Weg van 
de schittering van het nachtleven. Langs leegstaande winkelpan-
den en bedrijfj es die het hoofd ternauwernood boven water kon-
den houden. Grote leegstaande gebouwen. De grote straat die op 
sterven na dood was.

‘Wat wil hij?’ vroeg ik.
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De man maakte via het achteruitkijkspiegeltje oogcontact. ‘Heb 
ik niet gevraagd.’

We draaiden Deansgate in.
Deansgate loopt over een lengte van anderhalve kilometer van 

de ene kant van de stad naar de andere. Je komt er de meest uit-
eenlopende etablissementen tegen, van exclusieve restaurants tot 
gaarkeukens voor daklozen, en alles wat daartussenin ligt.

‘Waar is hij dan?’
‘Beetham Tower.’
Waarschijnlijk vloekte ik.
‘Daar ben je dus al eens eerder geweest?’ zei de vrouw.
Het was het hoogste gebouw van het Verenigd Koninkrijk, 

Londen niet meegerekend. Beetham Tower was een van de vele 
wolkenkrabbers die de stad had willen bouwen. Het idee was om 
steeds hoger te gaan, elke fl at moest een paar meter hoger zijn dan 
de vorige, als een reusachtige grafi ek van dof metaal, de weerslag 
van een immer groeiende economie. Projectontwikkelaars had-
den bedacht dat ze miljoenen konden verdienen door er alleen 
maar kleine, peperdure koopappartementen voor alleenstaanden 
van te maken. Maar ze hadden een roze bril op gehad. Toen de 
economie in elkaar stortte raakten de kopers, investeerders en 
bouwmaatschappijen al hun geld kwijt. Het aantal mannen dat 
zelfmoord pleegde nam iets toe en de rest van de mensheid ging 
rustig door.

De meeste van deze bouwputten worden leeggehaald voor de 
schroot. Andere blijven gewoon onbeheerd staan en de onafge-
dekte fundamenten lopen vol regenwater zodat alles langzaam als 
open wonden wegrot en kapotgaat. Er waren momenten tijdens 
de drie jaar durende bouw dat het er alle schijn van had dat zelfs 
Beetham Tower niet zou worden opgeleverd. Toch gebeurde dat, 
en uiteindelijk vormde het hoge gebouw een opgestoken middel-
vinger naar de rest van de stad.

We verlieten Deansgate en stopten bij de carport van Beetham 
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Tower. Een breed glimlachende bediende die erbij liep als Sinatra 
stak zijn hoofd in het geopende raampje. Hij herkende de man 
achter het stuur onmiddellijk, zijn glimlach verdampte op slag en 
hij gebaarde dat we verder mochten rijden, naar de ondergrondse 
parkeergarage.
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In Beetham Tower is een Hilton-hotel gevestigd, er zijn apparte-
menten en helemaal bovenin exclusieve penthouses.

Hoewel het gebouw gestroomlijnde contouren heeft, zijn de 
eerste vier verdiepingen veel breder dan de rest. Dat moet ook wel, 
aangezien het ruimte biedt aan een danszaal, een zwembad en de 
stralende zonen en dochters van de happy few. De gevels van de 
lobby en de bar zijn bijna geheel uit glas opgetrokken. Dat glas is 
dusdanig ontworpen dat iemand die naar buiten kijkt alleen zijn 
eigen spiegelbeeld ziet.

Ik was hier al eens eerder geweest.
Een jaar geleden, nadat een van de ramen op de negentiende 

verdieping was verbrijzeld en een jonge vrouw te pletter was ge-
vallen. Dasa Ruzicka was een minderjarige sekswerker uit Tsjechië. 
Op haar veertiende werd ze door haar vader verkocht aan een 
plaatselijke mensenhandelaar en begon haar zwerftocht door Eu-
ropa. Het was doodeenvoudig om meisjes te ronselen, omdat ze 
om de haverklap vermist werden. Tussen al die verdwijningen viel 
het niet op wanneer een meisje werd verhandeld. Maar er was een 
nogal simpele reden waarom ze werd meegenomen.

Dasa was een beeldschoon meisje, niet zo’n uitgemergeld foto-
model dat tegenwoordig zo ontzettend in de mode is. Ze was een 
oogverblindende schoonheid. Met haar lichte huid leek ze geknipt 
voor de betaalde seks, want ondanks alle ellende die ze voorbij zag 
komen, straalde ze altijd iets puurs uit. Een terugkerende frustratie 
die mijn werk met zich meebracht was dat meisjes en vrouwen in 
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de ogen van sommigen alleen maar goed waren om te neuken en 
in elkaar te slaan. Om door ramen heen te gooien. Het was een 
regelrechte straf om bevallig te zijn. Ik vroeg me af wat dat over 
ons zei.

Ik was ervan overtuigd dat Dasa nooit door het raam had kun-
nen springen. Die hotelkamer op de negentiende verdieping was 
helemaal leeg. Urenlang verhoorde ik daar gasten en het personeel, 
iedereen die met een keycard toegang had gehad tot de verdieping. 
Nadat het grote geld had geklaagd, werd ik afgelost door een col-
lega-rechercheur. Ik nam hem mee naar een onbezette kamer op 
dezelfde verdieping om de situatie uit te leggen.

Toen hij nog steeds niet wilde luisteren, liep ik achteruit naar 
de deur, mijn blik strak op het raam gericht. De stad in de diepte. 
Hij besefte wat ik van plan was en schreeuwde dat ik dat niet 
moest doen. Ik rende op het raam af, vooral om te zien hoe hij 
zou reageren, maar hij hield me tegen voordat ik mijn experiment 
kon afmaken.

Dat was de tweede van drie klappen die ik te verduren kreeg 
en die uiteindelijk de voorpagina zouden halen. Waardoor ik in 
ongenade viel. Waardoor ik de enige baan nam die me nog werd 
aangeboden.

De dood van Dasa werd als zelfmoord afgedaan, en dat bleef zo.
Sindsdien was ik niet meer in Beetham Tower geweest.


