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JANS MOEDER

Ze volgt hem de tuin door, zet haar voeten op de vrije tegels, binnen 
de heggetjes van onkruid die ertussen vandaan opspruiten. Jan 
opent de achterdeur. Een cyperse poes strijkt langs haar blote benen, 
Lineke huivert door de aanraking van zijn vacht. De kat kletst met 
kirrende miauwgeluidjes. Een geur van neergeslagen tabaksrook en 
kattenpis, ze voelt hoe haar huid rimpelt wanneer ze in een reflex 
haar neus optrekt. Het aanrecht en de gootsteen staan vol kopjes en 
borden. Jan bemerkt haar blik op de vuile vaat. ‘Vanavond doe ik de 
afwas,’ zegt hij. Gewoontegetrouw wil Lineke haar sandalen uit-
trekken, maar Jan houdt haar tegen. ‘Niet nodig.’ Zelf klost hij ook 
met zijn schoenen aan door naar de woonkamer. Als ze hem achter-
naloopt, begrijpt ze waarom ze haar sandalen aan mocht houden: 
het zeil op de vloer plakt bij elke stap.
 De woonkamer is klein en vol. Logge leren stoelen en een salon-
tafel met een ingelegd tafelblad van plavuizen. In een hoek van de 
bank zit een vrouw. Voor haar op de plavuizentafel staat een sigaret-
tenmachine en een bus tabak. In een kartonnen doosje waarin eer-
der sigarettenhulzen moeten hebben gezeten, stapelt de vrouw een 
handje zelf gefabriceerde rookwaar. Haar klauwachtige hand haalt 
de schuif van de sigarettenmachine heen en weer en daar ligt weer 
een nieuw exemplaar.
 Ze kijkt op, ze heeft een scherpe blik, haar ogen liggen diep in hun 
kassen. Haar gezicht is mager en getaand. Een vale huid met brui-
nige vlekken heeft ze, niet door de zon, denkt Lineke, misschien 
door het roken. De moeder van Jan doet haar aan een mummie 
denken, het ingeteerde lichaam in het museum dat ze eens met 
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school bezocht. In een bejaardenhuis zou deze vrouw niet opvallen, 
toch kan ze nog niet zo oud zijn, begin vijftig hooguit. Lineke steekt 
haar hand uit, ineens is ze zich bewust van haar eigen frisheid, ze 
lijkt licht te geven naast deze mensen, in deze ruimte. Ze lacht aar-
zelend naar Jans moeder. ‘Ik ben Lineke,’ zegt ze.
 De vrouw heft haar benige hand, ze heeft bruine nicotinevlekken 
op haar wijs- en middelvinger. In tegenstelling tot Jan, die last heeft 
van zweethanden, is haar handdruk droog en knisperig.
 ‘Dag,’ antwoordt ze, ze blijft Lineke net zo lang aankijken tot deze 
haar ogen neerslaat. ‘Ik ben de moeder van Eva Deelman, zoals je 
wel zult weten.’
 ‘En van Jan Deelman,’ vult Jan aan, niet wrokkig, maar vermoeid.
 ‘Ja, en van Jan.’ De moeder kucht, er klinkt een reutelend geluid in 
haar borst. Ze buigt naar voren en pakt een sigaret uit het kartonnen 
bakje.
 ‘Ik zal koffiezetten,’ zegt Jan en hij laat haar alleen met zijn moe-
der.
 Jans moeder steekt de sigaret op, ze inhaleert diep. Ze hoest op-
nieuw, kucht in haar hand, zodra ze weer kan inademen doet ze dat 
door met toegeknepen ogen een nieuwe trek te nemen. Ondertussen 
kijkt ze onafgebroken naar Lineke.
 Aarzelend blijft Lineke staan. Op alle zittingen van de stoelen lig-
gen kranten, ook naast Jans moeder op de bank. De vrouw wuift, in 
haar hand heeft ze de aansteker nog beet. ‘Schuif maar opzij.’
 Lineke maakt een stapeltje van de opengevouwen kranten, legt dat 
onder de salontafel en gaat tegenover de vrouw zitten in een van de 
grote stoelen. Ze voelt zich klein. Nog altijd priemt de blik van Jans 
moeder. ‘Jij bent even oud als zij,’ zegt ze eindelijk. Haar hoofd is 
gehuld in rook.
 Kan er geen raam open, denkt Lineke. Ze laat haar blik langs de 
ruiten gaan, die dof zien in het zonlicht dat binnenvalt. Ze weet niet 
hoe ze moet reageren. Haar aandacht wordt getrokken door het 
dressoir naast de bank, zeker tien fotolijstjes van verschillend for-
maat staan daarop, alle gevuld met afbeeldingen van Eva, zo ver-
moedt ze. Een zwart-witfoto van een baby met mollige beentjes in 
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een maillotje. Een kleuter met staartjes naast een driewieler. Een 
meisje met een wisselgebit boven op een paard en latere foto’s, meer 
herkenbaar van de persfoto. 
 ‘Dat is mijn moeders altaar,’ zegt Jan als hij haar ziet kijken. Hij 
komt binnen met een dienblad waarop drie mokken koffie staan, er 
ligt een rol koekjes naast. ‘’s Avonds brandt ze er waxinelichtjes, 
toch, ma?’ De moeder lijkt het vanzelfsprekend te vinden dat Jan 
zich opwerpt als gastheer, ze keert haar gezicht van hen af. Aan de 
overkant van de straat laat een man zijn hond uit, Jans moeder recht 
haar rug en volgt de voorbijganger met grote oplettendheid. Lineke 
bedankt Jan voor de koffie, ze neemt een slokje.
 ‘Het is die vretende onzekerheid. Bij iedere man die ik zie lopen, 
denk ik: hij kan het zijn geweest. Ik vertrouw niemand meer.’ De 
sigaret smeult in haar hand.
 ‘Behalve mij dan.’ Jan lacht zijn scheve lach. Niemand lacht mee.
 ‘Jij was acht. Ik ben goed geworden in hoofdrekenen en leeftijd 
schatten. Van bijna iedereen weet ik hoe oud hij was toen het ge-
beurde, of hij in aanmerking komt.’ Ze neemt een trek van haar si-
garet, knijpt haar ogen weer samen terwijl ze haar longen volzuigt. 
Ze ademt ferm uit, als een vuurspuwende draak, denkt Lineke, zoals 
Smaug, de draak in de Hobbit-film die ze gisteravond met Jan zag. 
‘Hij is nog steeds onder ons,’ vervolgt ze. ‘De mensen zijn na tien 
jaar in slaap gesust, maar hij kan zo weer toeslaan. Geloof me, het 
blijft niet bij één keer. Iemand die zoiets pervers doet heeft een on-
bedwingbaar verlangen dat hij constant onderdrukt. De dader weet 
zelf hoe in- en inslecht hij is en verdringt zijn lust, waardoor hij al-
leen nog maar gevaarlijker wordt. Mensen zeggen: “Ga door met je 
leven, het is al zo lang geleden.” Ze realiseren zich niet dat het zo 
weer actueel kan zijn. Ik zou graag zeggen dat Eva niet voor niets 
gestorven is. Maar dat is ze wel. Ze was niet meer dan een ding. De 
dader heeft haar misbruikt en de hals doorgesneden en daarna als 
vuil achtergelaten.’
 De moeder neemt weer een trek van haar sigaret. Haar blik volgt 
nu een man in trainingspak die rennend langs hun huis komt. ‘Ie-
dere man.’ Ze knikt naar de jogger. ‘Neem hem nou, wie zegt mij 
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dat hij het niet was? De politie verhoorde hem waarschijnlijk niet 
eens want hij had geen motief. Bovendien is hij een keurige huisva-
der met drie kinderen en heeft hij vast een liefhebbende echtgenote 
die hem indien nodig een alibi biedt. En zo is het met het gros van 
de mannen in dit dorp.’ Ze tikt haar as af in de asbak en laat zich 
tegen de rugleuning vallen.
 ‘Moeder, het kan ook iemand van buiten het dorp zijn geweest, 
iemand van ver die hiernaartoe reed.’ Het klinkt ingestudeerd, alsof 
hij deze zin al jaren opdreunt. Jan roert in zijn koffie. Hij staat nog 
steeds naast Linekes stoel.
 ‘Eva moet de dader gekend hebben, ze vertrouwde hem. Er is daar 
geen weg waar gemakkelijk een auto kan komen. Ze hebben eerst 
een stuk door het weiland gelopen. De fiets van Eva bleef achter 
naast het maisveld, hij stond keurig op de standaard in het gras, dat 
zou ze anders toch nooit gedaan hebben?’
 De vraag wie haar kind het gruwelijks heeft aangedaan, moet die 
arme moeder altijd kwellen. Altijd. Geen wonder dat iedere man 
voor haar nog steeds verdacht is. Jans moeder verdenkt dus ook de 
dokter en de dominee. Lineke stelt zich de dokter voor in de rol van 
verkrachter. Eva zou natuurlijk doen wat hij zei en met hem zijn 
meegelopen het weiland in. Zou ze zelf doen wat de dokter wilde als 
hij het haar vroeg?
 De moeder buigt naar voren om haar peuk uit te drukken. ‘Mijn 
dochter krijg ik er niet mee terug, maar ik heb pas rust als de dader 
is gevonden. Misschien kan ik de mannen in dit dorp dan weer als 
gewone mensen zien.’ Ze knijpt haar ogen toe en kijkt Lineke aan. 
‘Jij denkt misschien dat je veilig bent, maar dat ben je niet. Je hebt 
precies de juiste leeftijd.’
 Jan slaat zijn koffie achterover en plaatst de lege mok met een klap 
op tafel. ‘Kom,’ zegt hij tegen Lineke, ‘we gaan maar weer es.’ Lineke 
staat op. Jan loopt de kamer al uit.
 ‘Ik zou alle moeders met een dochter willen waarschuwen: kijk 
wat hij met mijn Eva deed,’ vervolgt de moeder. ‘Een kind nog, ze 
was nog niet eens ongesteld geweest!’ 
 Lineke aarzelt of ze de deur naar de woonkamer achter zich moet 
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sluiten, laat hem dan toch openstaan, ze knikt naar Jans moeder ten 
teken van afscheid.
 ‘Wij gaan naar boven, ma,’ zegt Jan terwijl zijn voeten al op de 
onderste treden van de trap stappen. 
 ‘Ja, laat Eva’s kamer maar aan haar zien,’ roept zijn moeder hun 
na.
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