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Die ochtend leek niets erop dat de leugen die Simon 

leefde op instorten stond. Het zou een dag worden 

als alle anderen, een dag waarop geen herinneringen 

gemaakt werden. Dat was een van de voordelen van een kleur-

loos leven in een doodgewoon dorp: je wist waar je aan toe was, 

elke dag weer. Simon had niets te klagen: hij had een vrouw, een 

puberzoon en een hond, die hem er met zijn riem in zijn bek 

op vaste tijden aan herinnerde dat er gewandeld moest worden. 

net als driekwart van de dorpelingen werkte hij in de vis, 

bracht hij de zaterdagmiddag door op het voetbalveld en de 

zondagochtend in de kerk. De laatste keer dat hij verder dan 

twintig kilometer van Veendijk was geweest, kon hij zich niet 

herinneren. 

Er was een tijd geweest dat hij andere plannen voor zijn leven 

had gemaakt, maar dat was kinderlijke nieuwsgierigheid en 

puberale overmoed geweest, hield hij zich nu voor. Dertien jaar 

lang had hij reisgidsen verslonden en dagboeken volgeschreven 

met zijn reisplannen. Hij wilde zien hoe beren zalmen vangen 

in alaska, het korte moment voelen waarop de Sahara een aan-

gename temperatuur heeft en gebakken tarantula eten in Vene-

zuela. op zijn nachtkastje had jarenlang de wereldbol gestaan 

die tante Karin hem op zijn zesde verjaardag had geschonken. 

‘Weet je wat dit is?’ had ze gevraagd.

Simon schudde zijn hoofd. 
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‘Dit is de wereld. Het blauw is het water en de andere kleurtjes 

zijn landen.’ Ze trok hem op schoot en wees aan waar nederland 

lag. Daarna schoof ze haar vinger omlaag. ‘En hier ligt mali’, leg-

de ze uit, ‘daar gaan George en ik wonen. morgen ga ik daarheen.’ 

‘Is dat ver fietsen?’ wilde Simon weten. 

‘Dat is heel ver fietsen.’

‘meer dan een dag?’ 

‘Zeker weten.’ 

Simon vroeg haar hoe de andere landen heetten, maar werd 

overbulderd door zijn oom Leon die zich afvroeg waarom tante 

Karin in godsnaam helemaal naar afrika moest. Wat was er mis 

met Veendijk? Tante Karin negeerde haar zwager. Ze stopte de 

stekker van de wereldbol in het stopcontact, sloot de gordijnen 

en knipte het lampje aan. De heldere kleuren van de globe ver-

vaagden in een warme gloed. De woonkamer kreeg midden in 

de zomer een kerstachtige sfeer en geheel in de stijl van het vre-

dige feest staakte oom Leon zijn tirade. Tante Karin liet de we-

reld een paar keer om haar as draaien, knipte het lampje weer 

uit, kuste Simon op zijn voorhoofd en vertrok. 

Daarna trakteerde Simon elke gast op een lesje aardrijkskun-

de met de globe. ‘Daar ligt mali. In de herfstvakantie fiets ik 

daarnaartoe.’ Hij knipte het lampje aan, liet de bol zo snel mo-

gelijk om haar as draaien, knipte het lampje weer uit en stortte 

zich op de andere cadeaus die allemaal in het niet vielen bij het 

wonderlijke geschenk van zijn tante.

De wereldreiziger in de dop bleek echter net als zijn voor- 

ouders voorbestemd tot een leven in de Veendijkse visindustrie. 

Vorige week was hij nog voor de derde keer op rij verkozen tot 

beste visfileerder van het dorp: snel en secuur. De tongschar had 

hij in tien seconden gefileerd. Een tweetal jonge fileerders wa-
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ren een fractie sneller geweest, maar hun filets hadden er niet 

zo glad uitgezien als de zijne en uiteindelijk werden er zelfs een 

aantal graten in aangetroffen. Zijn filets waren onberispelijk 

geweest, net als zijn reputatie als visfileerder. ‘Passie voor het 

vak’, had hij gelogen toen de reporter van het Visserijnieuws 

naar zijn geheim had gevraagd. Het enige wat hem werkelijk 

aantrok in het schoonmaken van de vis was de ritmische han-

deling en de concentratie die het vereiste. Daarmee kon hij zich 

gedeeltelijk afsluiten van de wereld en hield hij zijn gedachten 

onder controle. als hij fileerde, hoefde hij alleen maar in de ga-

ten te houden welke vissoort er op zijn plank lag. Dat was het 

enige dat ertoe deed. 

maar nu was zij terug. neva. Sinds zijn huwelijk met Tessa 

had hij haar naam niet meer uitgesproken en niemand had het 

nog gewaagd haar in zijn aanwezigheid te noemen. De hoofd-

rolspeelster was eenvoudig gedegradeerd tot figurant. nu, zes-

tien jaar later, werd de stilte rond neva doorbroken. Ze dender-

de zijn leven weer binnen. Het gerucht over haar intrek in De 

Specht had inmiddels de visloods bereikt. 

‘Hé, Simon! Weet je wie weer in het dorp is?’ 

Pas toen haar naam door de wit betegelde, vochtige ruimte 

galmde, besefte Simon dat Jans boodschap voor hem bestemd 

was. Zijn eigen naam kon hij gemakkelijker negeren dan de 

hare. Zijn ritme haperde. Het fileermes gleed uit over de snoek-

baars en vilde zijn knokkels, ringvinger en pink. De snijplank 

en de tegels kleurden roze. op zijn schort druppelde helder-

rood bloed. neva was terug en schonk hem direct het derde lit-

teken, zelfs zonder contact kreeg ze het voor elkaar. neva was 

terug en dat kon maar één ding betekenen: het was gedaan met 

het doodgewone dorpsleven van Simon van Wijk. 
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De kelder van boekwinkel De Specht was een van de 

best bewaarde geheimen van Veendijk. Zelden nam 

iemand de moeite om de smalle stenen trap achter in 

de winkel af te dalen en zich te verbazen over deze boekenschat. 

En dat moest zo blijven, vond Simon. De gewelfkelder was een 

plek voor rust en inspiratie, niet geschikt voor zijn dorpsgeno-

ten die zich hardop zouden beklagen over de ongelijke treden, 

smalle gangpaden en muffe boeken. Bij het zien van de collectie 

kunstboeken zouden ze handelaar roelzema vast en zeker be-

schuldigen van snobisme, een houding die je in dit dorp maar 

beter kon vermijden als je winkel je lief was. Zelfs de schoon-

maakster waagde zich niet aan de kelder. met de stofzuiger in 

haar hand was ze halverwege de trap blijven staan. Ze had de 

ruimte overzien en haar conclusie getrokken. ‘Daar begin ik 

niet aan.’ 

Daarna had Simon haar geholpen om de stofzuiger weer op 

de begane grond te tillen. 

Elke vrijdagmiddag bezette Simon de leestafel in de kelder. 

Hij las reisverhalen, maakte aantekeningen in zijn dagboek en 

stelde zijn reisplannen bij. Elke week kwam hij een stap dichter 

bij zijn vertrek, de start van het avontuur waarover hij al sinds 

zijn zesde verjaardag nadacht. Toen hij twee jaar geleden zijn 

havodiploma had behaald, had hij zich niet ingeschreven voor 

een studie. Hij was bij Van Son naar binnengestapt en had hem 
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gevraagd of hij nog iemand kon gebruiken. De volgende och-

tend zat hij om zes uur in de vrachtwagen op weg naar de markt 

in Boergraf. Elke werkdag hielp hij Joost, Pieter, Teun en de rest 

op de markt. Hij sjouwde ijskoude kisten met vis en ijs in en uit 

de wagen en maakte de kraam en de straat schoon als ze weer 

vertrokken. 

Een paar weken later leerde hij van Pieter de beginselen van 

het vis fileren. 

‘regel één: houd je mes altijd scherp.’ Daarna duwde Pieter 

hem een flinke snoekbaars in zijn handen. 

‘En nu?’ vroeg Simon. 

‘Luister goed, dit is een dure vis. Ik doe het maar één keer voor 

en daarna doe je het zelf. Verpest je de vis, dan houden we zijn 

waarde in op je loon.’ 

‘Dat is niet eerlijk.’

‘Jij wilt het toch leren?’

‘Geef me dan een goedkopere vis, een wijting ofzo.’

‘nee, je leert het beter als er iets op het spel staat.’

Pieter deed het voor, Simon deed het na: insnijden achter de 

kieuw, dan bovenop de rug, vervolgens langs de graat. Hij keek 

tevreden naar de moot die hij zelf had gesneden. Pieter gaf hem 

een groot pincet aan.

‘Wat moet ik daarmee?’ 

‘Daarmee kun je de graten uit de vis pulken.’

Vier dagen achter elkaar stond er bij Simon thuis snoekbaars 

op tafel. De vijfde werkdag kreeg hij van zijn vader een oud 

fileermes mee. ‘Een erfstuk’, had zijn vader er plechtig bij ver-

meld. Vanaf die dag hoefde hij nooit meer graten te plukken en 

begon hij steeds meer op een echte visboer te lijken. alleen het 

schreeuwen van marktleuzen liet hij aan Joost en Pieter over. 
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‘Er is niks mis met een lekker stukkie vis!’ Hij had het een keer 

geroepen, maar zijn stem was verloren gegaan in het straatru-

moer. Hij miste de galm die de echte marktkoopmannen in hun 

stem hadden. misschien kwam het ook omdat hij het niet echt 

meende. Hij vond er eigenlijk niet veel aan, aan vis. maar wat 

moest je anders in dit dorp.

Hij maakte lange dagen, alleen de vrijdag was een meeval-

ler. Dan was het ’s ochtends markt in Veendijk en hoefden ze 

niet met de wagen weg. Voor de winkel bouwden ze een klei-

ne kraam op, waar ze in de winter lekkerbekjes en kibbeling 

bakten en in de zomer broodjes haring en garnalen maakten. 

om twaalf uur werd de kraam weer afgebroken en een uur later 

begon Simons weekend. Thuis deed hij een poging de vislucht 

van zich af te spoelen. Daarna graaide hij een krentenbol uit de 

broodtrommel en vertrok naar de boekenkelder in De Specht 

waar hij verder zocht naar inspiratie voor zijn wereldreis. 

Vandaag was het niet eenvoudig om zijn tafel in de kelder te 

bereiken. acht kartonnen dozen blokkeerden het gangpad. 

‘Verse aanvoer’, had roelzema hem getipt toen hij de winkel 

binnenstapte. 

Simon had niet veel contact met hem. af en toe wees roelze-

ma hem op een boek, meestal wisselden ze slechts een ‘goede-

middag’ uit. Hoewel Simon nooit iets kocht, liet de handelaar 

hem zijn gang gaan. Een ander had hem waarschijnlijk allang 

verzocht naar de bibliotheek te vertrekken als hij zo nodig gratis 

wilde lezen. Simon zou het begrepen hebben, maar roelzema 

leek eerder verheugd over zijn aanwezigheid dan dat hij hem 

als een profiteur beschouwde. Simon vermoedde dat het assor-

timent in de kelder zijn persoonlijke boekencollectie vormde. 

Geen Veendijker die boven ooit naar de afdelingen ‘reizen’ of 
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‘kunst’ had gevraagd en toch bleef hij de kelder daarmee vullen. 

Simon opende de eerste doos die zijn weg versperde. Een zil-

vervisje vluchtte voor het plotselinge licht en sprintte over de 

ruggen van de boeken naar de schaduw in de hoek van de doos. 

Tussen de kunstboeken lag een gids over Londen. niet echt 

waar hij op gehoopt had. Toch nam hij hem mee naar de lees- 

tafel. Wellicht was Londen een handige uitvalbasis naar interes-

santere gebieden in Engeland. Hij bladerde door het boek. Big 

Ben, Westminster abbey, Buckingham Palace: de gebruikelijke 

foto’s. 

‘Kan ik je misschien ergens mee helpen?’ klonk het plotseling 

naast hem. 

Simon keek op en sloeg snel de gids dicht. altijd had hij zeld-

zame bezoekers vanachter de leestafel eerder opgemerkt dan 

zij hem. Dan veinsde hij verdiept te zijn in een boek, zodat hij 

kon voorkomen dat ze hem vragen zouden stellen waar hij de 

antwoorden niet op wist of dat ze hem zouden vertellen over 

hun eigen reizen naar Benidorm of mallorca. In deze kelder 

beschouwde hij menselijk contact als een verspilling van zijn 

kostbare tijd. 

nu stond zij daar opeens bij zijn tafel. Een jonge vrouw met 

een koperkleurige paardenstaart keek hem indringend aan. Ze 

wachtte op zijn antwoord. Was ze een klant? Ze droeg geen jas 

of tas, dus waarschijnlijk niet. Was ze een verkoopster? roelze-

ma had toch geen winkelpersoneel? 

‘Ga je naar Londen?’ vroeg ze, wijzend op het boek. 

‘nee, ik ga niet naar Londen en nee, ik denk niet dat je me 

kunt helpen.’

‘Ik wel.’

Haar antwoord verwarde hem, maar hij vroeg haar niet om 
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een toelichting. Hij kwam hier om te lezen en zijn reis te plan-

nen, niet om beleefdheden uit te wisselen met een onbekende. 

Hij opende zijn logboek en deed alsof hij zocht naar een belang-

rijke aantekening. De jonge vrouw draaide zich om en klom de 

trap weer op naar de winkel.

Simon pakte een boek over Kenia. Hij las, maar onthield 

niets. Hij bekeek de foto’s, maar niets raakte hem echt. Hij dacht 

na over zijn reisroute, maar hield alles bij het oude. na een uur 

beschouwde hij de middag als verloren en dat was haar schuld. 

Ze neuriede door zijn plannen en overpeinzingen heen. Hij had 

haar eerder gezien, besefte hij, maar waar en wanneer? Het was 

haar manier van kijken die hij had herkend: alsof zij de enige 

was die precies wist wat er zich in zijn hoofd afspeelde. 

Hij zette de boeken terug in de kast, stopte zijn logboek in 

zijn rugzak en klom de trap op. normaal gesproken riep hij dan 

‘Tot volgende week!’ en verliet het pand. nu hield zijn nieuws-

gierigheid hem in de winkel. Hij las wat flapteksten van boeken 

op de opruimingstafel, maar geen enkele zin drong tot hem 

door. misschien was ze al weg. Dan zou hij aan roelzema kun-

nen vragen wie dat meisje was. 

‘Hoi’, klonk het plotseling vanachter de toonbank. 

Hij liep langs het tijdschriftenrek, pakte er willekeurig een 

uit en liep ermee naar de kassa.

‘De Libelle’, stelde de onbekende bekende vast. 

‘Voor mijn moeder’, stamelde Simon. 

Ze ging aan de slag met inpakpapier, lint en plakband, zon-

der dat ze gevraagd had of het een cadeautje was. Simon staarde 

naar haar gezicht en hoopte zo herinneringen op te roepen aan 

het moment dat hij haar eerder had gezien. Het bleef stil.

‘Heb ik jou al eens eerder ontmoet?’ Pas toen hij zijn zin uit-
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sprak, werd hij zich bewust van het cliché dat hij gebruikte. Hij 

schaamde zich. Zo had hij zijn vraag niet bedoeld. 

‘Sta je me nou te versieren?’ Haar rechtermondhoek krulde 

omhoog. 

Simon had geen gevat antwoord paraat; dat was hem bij an-

dere meisjes nog nooit overkomen. 

‘Ja, we hebben elkaar weleens eerder ontmoet’, vervolgde ze. 

‘acht jaar geleden, om precies te zijn. Ik heb toen je leven gered, 

weet je nog?’ 

Ze staarden elkaar een paar seconden aan. Toen drong het tot 

hem door. ‘neva.’

‘Simon.’

Het was op een mooie voorjaarsdag, acht jaar eerder, dat hun le-

vens elkaar voor het eerst kruisten. Simon was lopend van huis 

vertrokken, maar zodra hij uit het zicht van zijn moeder was 

verdwenen, had hij huppelend zijn reis voortgezet. ‘Jongens 

van tien huppelen niet meer’, had ze hem ‘s winters toegebeten 

toen hij de eerste sneeuwvlokken hartstochtelijk had verwel-

komd. Sindsdien had hij zich ingehouden, maar vandaag lukte 

dat niet meer. Het leek alsof iedereen buiten was. Buurvrou-

wen lapten de ramen en buurmannen trokken verschrompel-

de planten uit de voortuin. Kinderen op rolschaatsen eisten de 

straten op om te kunnen bepalen wie de snelste was. De winter 

had zich gewonnen gegeven en dat deed zijn benen kriebelen. 

Een vriendin van zijn moeder groette hem vanaf het balkon 

waar ze kussens uitklopte. Simon zei niets terug. Hij had zich 

voorgenomen zich niet te laten afleiden van zijn belangrijke 

taak. Eén foutje en zijn broer mocht weer de boodschappen 

regelen. Eén foutje en hij moest het kippenhok voortaan weer 
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schoonmaken. net nu ze een nieuwe haan hadden, nog groter 

en gemener dan de vorige. 

Hij had het boodschappenlijstje voor de zekerheid uit zijn 

hoofd geleerd. mocht hij het briefje verliezen, dan zou zijn 

moeder daar niets over hoeven te weten. ‘Twee gesneden tarwe, 

een zak krentenbollen en een pak melk.’ Simon had de bood-

schappen inmiddels zo vaak hardop herhaald dat er vanzelf een 

melodie was ontstaan. De linnen tas zwiepte op het ritme van 

zijn boodschappenlied heen en weer. 

In zijn hoofd had hij zijn route door de winkel al uitgestip-

peld. ook daar moest hij geconcentreerd blijven. De bloemen 

bij de ingang, de gebaksafdeling, de snoepzakken, de Donald 

Duck in het tijdschriftenrek en de carrousel met verjaardags-

kaarten: als hij met zijn moeder boodschappen deed, waren 

dat zijn etappeplaatsen. Vandaag niet. Bij binnenkomst liep hij 

direct door naar de gang met de koeling waarin de zuivelpro-

ducten werden bewaard. Daarna door naar de broodafdeling. 

Hij controleerde de inhoud van zijn mandje, zong nog eenmaal 

zachtjes het liedje. Door naar de kassa. 

En toen gebeurde het toch. Een neongroene gloed in zijn 

ooghoeken trok zijn aandacht. In het gangpad tussen het snoep 

en de wasmiddelen stond een meisje. Een onbekend meisje, een 

opvallend meisje met een skateboard onder haar arm. Ze droeg 

haar neongroene pet met de klep naar links. De rest van haar 

kleren was zwart. Wat deed ze hier? Waar kwam ze vandaan? 

Waarschijnlijk niet uit het dorp, want zulke meisjes woonden 

hier niet. De meisjes uit zijn klas droegen jurkjes met strikjes 

en speelden met roze, plastic paardjes. Dit meisje zag eruit alsof 

ze barbies scalpeerde. Vanachter een grote bril bestudeerde ze 

de schappen met snoep en blies een grote, roze bel van kauw-
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gom. Plotseling reikte het meisje naar een van de snoepzakken 

en liet deze vlug maar vloeiend in haar tuinbroek zakken. Si-

mons tenen zetten zich schrap tegen zijn schoenzolen. Schich-

tig keek hij om zich heen. Was hij echt de enige getuige? Een 

vrouw schuin achter hem bestudeerde het etiket van een blik 

erwtensoep. Een vakkenvuller zonder trap schoof met enige 

moeite een dozijnverpakking toiletrollen op de bovenste plank. 

Iedereen deed alsof er niets aan de hand was. 

Het meisje liep zijn kant op. Er bungelde een dikke rode paar-

denstaart over haar rechterschouder. Simon hield zijn adem in. 

‘Hoi’, zei ze toen ze hem passeerde. Ze lachte niet. Simon ook 

niet. 

Pas toen de schuifdeuren zich openden en de jonge dief het 

pand had verlaten zonder dat er een politie-eenheid tevoor-

schijn was gesprongen, ontspanden zijn tenen. De gespannen-

heid maakte plaats voor een gevoel van onrechtvaardigheid. 

Dit meisje pakte wat ze hebben wilde, dat kon zo maar niet. nu 

moest hij snel handelen. De boodschappentas propte hij in het 

mandje met de boodschappen dat hij achterliet onder de lopen-

de band van de kassa. ‘Ik ben zo terug’, riep hij naar de caissière, 

terwijl hij naar buiten rende. 

Het meisje was linksaf gegaan. Haar groene pet maakte het 

hem gemakkelijk zich op haar te concentreren, maar haar skate-

board vormde een grote belemmering voor zijn achtervolging. 

Ze maakte veel snelheid en met een simpele heupbeweging ont-

week ze voetgangers, lantaarnpalen en hondenpoep. Even had 

hij de illusie gehad dat het een behoedzame achtervolging zou 

worden, dat hij van dekking naar dekking zou sluipen, maar nu 

ze zo snel bleek te zijn, zat er niets anders op dan zo hard mo-

gelijk achter haar aan te rennen. alleen zo zou hij haar in het 
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vizier kunnen houden. nog nooit had hij zo lang achter elkaar 

gerend. Bij het voetballen kon hij af en toe even stoppen om op 

adem te komen, dan regelde een van zijn teamgenoten het wel, 

of niet en dan stonden ze opeens achter. Hier was hij de enige 

die deze zaak kon oplossen.

Steken in zijn zij. Dit tempo hield hij niet lang meer vol. Het 

meisje sloeg weer linksaf, naar de Havenkant. Wat een opluch-

ting. De Havenkant was een doodlopende straat die eindigde in 

het Havenhoofd. Vanaf daar kon je terug of zwemmend je weg 

vervolgen. nu kon hij het zich veroorloven even een stukje te 

wandelen. Hij groette juffrouw De Boer, de kleuterjuf op zijn 

school, alsof er niets aan de hand was, maar Simon zag aan haar 

opgetrokken wenkbrauwen dat ze daar niet intrapte. Hij stap-

te stevig door. als hij het meisje te veel tijd zou geven, zou ze 

zich kunnen verstoppen. Simon speelde hier vaak en wist dat de 

haven ontelbaar veel verstopplaatsen bezat. achter, onder, tus-

sen en in de vuilcontainers waren de plekjes voor de beginners. 

Gevorderden, zoals hij, kropen door een gat in het hek naar de 

heksentuin, een verwilderde tuin achter een leegstaand huis, 

waar tot een paar jaar geleden twee bejaarde zussen hadden ge-

woond. Thijs was er al eens in het donker geweest, had hij ge-

zegd. Simon moest er niet aan denken. overdag was het al bijna 

te spannend. Daarom klom hij steeds vaker in een boom. In de 

zomer was dat een goed alternatief. In de winter boden alleen 

naaldbomen voldoende beschutting. 

maar het meisje had zich niet verstopt. Het neongroene pet-

je stak boven het houten bankje aan het havenhoofd uit. Hij 

had geen tijd voor een plan. Hij zou haar gewoon gaan vertel-

len dat ze het snoep moest terugbrengen naar de winkel en dat 

hij anders de politie zou bellen. met grote passen stapte hij op 
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het bankje af, ondertussen oefende hij nog snel zijn serieuze 

gezicht: wenkbrauwen omlaag en mond dicht. Ze zou vast van 

hem schrikken, hoopte hij. 

‘Hoi’, zei ze. Even keek ze hem aan, met dezelfde brutale blik 

als in de winkel. Ze wierp een steentje in het water. Een fuut 

vloog verschrikt op. 

Simons tenen jeukten. 

‘Snoepje?’ vroeg het meisje, terwijl ze hem de zak aanreikte. 

‘Ik heb gezien wat je hebt gedaan’, zei hij met een lagere stem. 

Het klonk veel minder streng dan hij gehoopt had. 

Het meisje haalde haar schouders op en duwde de snoepzak 

richting zijn neus. Die verleidelijke zoete geur. Snel deed hij een 

stap naar achteren om in zijn rol te kunnen blijven.

‘Ik wil dat je teruggaat naar de supermarkt en voor de zak 

gaat betalen.’ 

Ze haalde een dropveter uit de zak en liet deze boven haar ge-

opende mond bungelen, waarna ze hem heel langzaam op haar 

tong liet zakken. De rest van het snoep verdeelde ze over haar 

broekzakken. ‘Waarom zou ik betalen voor een lege zak?’ zei ze 

triomfantelijk. 

Simon pakte haar skateboard en liep ermee naar de water-

kant. ‘Je bent een dief en als je niet doet wat ik zeg, gooi ik je 

rolplank in het water.’

‘oké, nu vind ik je niet meer grappig’, reageerde het meisje 

koelbloedig. 

Ze was duidelijk niet onder de indruk van Simons dreige-

ment. Hij wist zich geen raad meer met het onbevreesde meis-

je. Ze greep naar haar skateboard, Simon stapte naar achteren 

en besefte onmiddellijk dat hij een grote fout had gemaakt. De 

kade hield daar op. Even zweefde hij, waarna hij met een klap 
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in het water belandde. Groen, constateerde hij, terwijl hij naar 

de bodem zakte. Donkergroen, tegen het grijze aan, zo ziet de 

onderwaterwereld bij Veendijk er dus uit. Geluid was er amper, 

wat geborrel, licht gebonk, zacht gepiep. Het water filterde alle 

scherpte eruit. Hij voelde zich gewichtsloos en liet zich leiden 

door de stroming. 

Een scherpe pijn in zijn been verstoorde zijn droom en bracht 

hem weer bij zinnen: hij was aan het verdrinken. Hij graaide 

naar het licht dat hij boven zich zag. Er leek geen einde te komen 

aan de watermassa tussen hem en de lucht. net op het moment 

dat hij het gevecht wilde opgeven, wapperden er twee handen 

voor zijn gezicht. Hij was vlakbij de oppervlakte, besefte hij. Hij 

duwde zich nog eenmaal met zijn benen richting het licht en 

kwam proestend boven water. Hij hapte schokkend naar adem. 

‘Ik kan niet zo goed zwemmen’, hakkelde hij, terwijl hij be-

gon te huilen. 

‘Ik dacht al zoiets’, antwoorde neva. Ze trok met beide han-

den zijn hoofd naar achteren.

Simon verzette zich en zwaaide zijn armen in en uit het wa-

ter.

‘rustig! Ik houd je hoofd boven water en dan proberen we dat 

bootje te bereiken.’

Simon zag in zijn ooghoeken een zilverkleurig bootje liggen. 

‘Kun je misschien wel je benen meebewegen?’ vroeg neva. 

‘Kikker-vliegtuig-potlood, ken je dat?’ neva gaf het ritme aan. 

Ze gingen niet snel, maar na enkele minuten bereikten ze het 

bootje. 

‘En nu?’ vroeg Simon, terwijl hij zich aan de rand vasthield. 

Hij begon te klappertanden. In het rivierwater stroomde nog 

steeds de winterkou. 
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‘Heel hard help roepen.’

Het was de havenmeester die hen in het bootje had getrokken. 

Zijn vrouw had ondertussen het alarmnummer gebeld. Simon 

en neva werden in dekens gewikkeld en door een drietal brand-

weermannen aan wal geholpen. De sirenes hadden de nieuws-

gierigheid van de Veendijkers geprikkeld. Het halve dorp had 

zich om de brandweerwagen en ambulance verzameld, zo werd 

dat later in elk geval verteld. Simon zag een oudtante met haar 

hand voor haar mond naar hem kijken, een paar jongens van 

school wezen naar hem en lachten hem uit. Hij boog zijn hoofd 

en verschuilde zich in de dekens. neva kreeg applaus. Ze zwaai-

de en gaf kushandjes naar haar publiek. Ze was een heldin: ze 

had een Veendijker van de verdrinkingsdood gered. Dat was al 

bijna net zo goed als Veendijker zijn.

De volgende dag kwam neva op bezoek met een grote snoep-

zak. ‘Heeft opa gewoon betaald, hoor’ lachte ze. ‘Cadeautje voor 

jou.’

Simon liet de hechtingen op zijn linker scheenbeen zien. ‘acht 

in totaal’, zei hij trots. Hij kon er gewoon mee lopen, maar toch 

hinkte hij. Dat hoorde erbij, vond hij. Gisteren had hij nog moei-

te gehad met de mensenmassa rond de ambulance, nu genoot hij 

van de extra aandacht van familie en vrienden. De buurvrouw 

had een appeltaart gebracht, tante Karin had vanuit mali gebeld 

en zelfs oma was op visite geweest. Vanavond zouden ze friet 

eten, had zijn vader beloofd, waarna moeder alleen maar zucht-

te. Haar boodschappentas met portemonnee was nog altijd niet 

terecht. De bedrijfsleider had de hele winkel laten doorzoeken, 

ook onder de lopende band van de kassa’s, benadrukte hij, maar 

de tas bleef onvindbaar. Simon besloot dit raadsel niet op te los-

sen. De wereld moest geheimen houden, bovendien leek het hem 
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beter voor zijn gezondheid. Zijn laatste zaak als detective had hij 

immers bijna met zijn leven moeten bekopen. 

De volgende dagen stond neva elke ochtend om halftien voor 

de deur en gingen ze samen op expeditie. Simon deelde Veendijk 

met haar en zij nam hem mee in haar wonderlijke wereld, waarin 

Simon zich op zijn gemak voelde. Vooral de verhalen over de win-

kel van haar opa, waar miljoenen boeken stonden, boden hem 

een nieuwe vlucht uit het dagelijks leven. neva had hem verteld 

dat er boeken bestonden die leeg leken, totdat je zelf de eerste 

zin uitsprak van ‘het verhaal dat zou worden’. Sommige boeken 

eisten op elke bladzijde een eerste zin. andersom was ook mo-

gelijk, beweerde ze: bladzijdes die wit werden als je ze eenmaal 

gelezen had. En er waren boeken die zomaar verdwenen als de 

eigenaar was overleden. Daarover bestonden verschillende theo-

rieën, legde ze hem uit: een bekende boekenprofessor stelde dat 

deze boeken zonder eigenaar geen ziel meer hadden en daarom 

ook werkelijk verdwenen. andere boekwetenschappers waren 

van mening dat die boeken bewust kozen voor de anonimiteit, 

uit angst in de open haard te eindigen. 

Simon liet zich meeslepen door haar verhalen, maar op weg 

naar huis werd hij steevast ingehaald door de realiteit. Dan 

begon hij te twijfelen. Hij wilde dat het waar was, maar de te-

leurstelling van Sinterklaas was hij nog niet vergeten. Toen hij 

hoorde dat de goedheiligman slechts de broer van de buurman 

was die al twintig jaar lang rond half november zijn kostuum 

van zolder haalde, was hij wantrouwig geworden. of Jezus wel 

echt bestond, had hij op school durven vragen. Hij had de rest 

van de middag strafregels moeten schrijven. maar neva wilde 

hij graag geloven, hij hoopte dat zij de ontbrekende schakel was 

tussen hem en een magische wereld. 
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op de derde dag van hun vriendschap liepen ze over de Vlak-

te naar het bos. Simon wilde neva zijn boomhut in opbouw la-

ten zien, de eerste die hij zonder zijn broer aan het bouwen was. 

Hun weg werd echter versperd door Jochem en twee van zijn 

volgelingen. Ze fietsten rondjes om hen heen en een van hen 

spuugde telkens vlak voor Simons voeten. 

‘Simon is met een meisje!’ 

‘Is het je vriendinnetje?’

‘Hebben jullie verkering?’

‘Hou op!’ schreeuwde Simon.

Jochem duwde hem omver, maar voordat Simon de kans 

kreeg om op te kijken, lag de pestkop al naast hem te huilen. 

‘Stomme trut’, schreeuwde hij naar neva. Het bloed stroomde 

uit zijn neus. Zijn twee volgelingen stonden perplex van zoveel 

verzet tegen hun leider. Jochem strompelde overeind en sprong 

snel op zijn fiets. Het drietal racete weer terug naar het dorp. 

‘Ik wil best verkering, hoor’, zei neva, terwijl ze een grote 

roze bel van kauwgom blies. 

‘Ik niet’, zei hij bozer dan hij bedoeld had. Hij was blij dat 

neva zijn belagers had weggejaagd, maar hij baalde ervan dat 

hij het niet zelf had opgelost. neva was niet alleen slimmer dan 

hij, maar ook veel dapperder. Dat had ze nu al tot twee keer toe 

bewezen. Er zou toch wel iets zijn waarin hij haar kon overtref-

fen? De rest van de dag probeerde hij die vraag voor zichzelf te 

beantwoorden. Piekeren, besefte hij ’s avonds op bed. Hij was 

vast beter in piekeren. 

Vier dagen duurde hun vriendschap. op de vijfde dag bleef 

het stil. om halftwaalf, toen Simon al vier keer geplast had en 

zich een beetje misselijk voelde door de aanhoudende afwezig-

heid van neva, besloot hij dat het tijd was om haar te gaan zoe-
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ken. Hij nam de route die hij en neva die dagen hadden geno-

men: niet de kortste, maar de spannendste. De kans dat hij haar 

daar zou tegenkomen, achtte hij groter dan op de stoep langs 

de Hoofdstraat. maar neva had vandaag een andere route geko-

zen wist Simon, toen hij uiteindelijk zonder haar bij de winkel 

aankwam. Hij liep een paar keer langs de winkel. Er stonden 

boeken over tuinieren in de etalage. als hij met zijn moeder 

langs de winkel liep, keken ze ook altijd even naar de uitgestal-

de boeken, maar nooit had er iets gestaan dat zijn moeder ervan 

had overtuigd de winkel binnen te gaan. Boeken over vreemde 

landen las hij op school of haalde hij bij de bibliotheek. Dat was 

gratis, en gratis was goed voor moeders humeur. nu hield hij 

voor het eerst de koperkleurige klink van de deur van de boe-

kenwinkel in zijn handen geklemd. Hij kwam niet eens voor 

een boek, hij kwam voor een meisje. 

roelzema stond op een ladder en schoof boeken in een klein 

vak dat was bestemd voor Engelse literatuur. De hoge, lichthou-

ten boekenkasten droegen witgeschilderde plankjes waarop 

in sierlijke letters stond geschreven tot welk genre de boeken 

behoorden. Het waren ontzettend veel boeken. Wat dat betreft 

had neva misschien niet overdreven. Waar zouden de boe-

ken staan die zelf hun verhaal vertelden, vroeg hij zich af. Hij 

schudde de fantasie van zijn hoofd en riep zichzelf tot de orde: 

hij kwam hier voor neva. ‘Dag, meneer’, zei Simon beleefd. 

roelzema keek omlaag. ‘Dag, jongen.’

‘Weet u misschien waar neva is?’

roelzema daalde traag en beheerst de ladder af en liep rich-

ting de toonbank. Hij zocht iets tussen een ongeordende stapel 

boeken. ‘neva is weer naar huis.’

‘Wanneer komt ze weer?’
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‘Ik heb geen idee. misschien wel nooit meer.’

‘Jammer.’

roelzema sloot zijn ogen. Zijn grote adamsappel schoof een 

paar keer op en neer. onhandig propte hij een zakdoek tussen 

zijn oog en zijn bril. 

‘Dan ga ik maar weer’, zei Simon zachtjes.

‘Wacht, ik heb nog iets voor je.’ 

Het was een boek, dat voelde hij door het bruine inpakpapier 

heen. ‘Voor Simon’, stond er in een krullerig handschrift op ge-

schreven. 

Het was kwart over twaalf ’s middags toen hij een lege keu-

ken binnenstapte. De tafel was niet gedekt, de vuile vaat van 

de ochtend stond nog op het aanrecht. Simon sloop de trap op 

en opende zachtjes de deur van de ouderslaapkamer. moeder 

lag met haar kleren aan bovenop de sprei. Ze snurkte zacht. 

op haar nachtkastje stond een glas water met daarnaast het 

verdomde gele potje. Zodra dat weer in beeld kwam, ging het 

gezin weer een zware tijd tegemoet. Het betekende dat moeder 

haar ritme was kwijtgeraakt, zo had zijn vader het aan Thijs en 

hem uitgelegd. Deze keer was het zijn schuld, wist Simon. als 

hij niet de detective had uitgehangen, maar gewoon naar huis 

was gegaan met de boodschappen, had hij zijn moeder een pa-

niekaanval bespaard.

misschien was het maar beter dat neva was vertrokken. nu 

werd alles weer gewoon zoals het was. Het oude ritme werd 

hersteld, zijn moeder zou er weer bovenop komen en ze zou-

den nog lang en misschien zelfs wel gelukkig leven. Het pakje 

verborg hij ongeopend achterin de lade van zijn bed. Elke dag 

dacht hij er een beetje minder aan. 
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‘Dat is dan twee vijftig’, doorbrak neva de stilte. 

Simon zocht vergeefs naar zijn portemonnee in zijn rugzak. 

Hij schoof zijn handen in de zakken van zijn spijkerbroek, waar 

hij hoopte nog wat losse guldens te vinden. niets. Eigenlijk 

kwam hem dat wel goed uit. Hij wist wie het meisje was, de Li-

belle had haar taak volbracht en kon terug het schap in. ‘Sorry, 

ik heb geen geld bij me.’

neva schoof het pakje naar hem toe. ‘Doe je moeder de groe-

ten van me.’

Hij voelde zich ongemakkelijk dat hij het tijdschrift voor 

niks mocht meenemen. Hij had het onderweg naar huis ergens 

willen dumpen, maar voelde zich nu verplicht het cadeau daad-

werkelijk aan zijn moeder te overhandigen. In het beste geval 

zou ze het onverschillig naast zich neerleggen, in het slechtste 

geval leidde dit spontane cadeau van haar jongste zoon tot een 

emotionele kermis die alleen door oxazepam gesloten kon wor-

den. 

‘Ik kom het geld zo nog even brengen’, stelde Simon voor als 

oplossing voor zijn eigen morele kwestie, niet voor het kasver-

schil. maar daar wilde ze niets van weten. Bovendien gingen 

ze zo sluiten. Hij borg het cadeau op in zijn rugzak. De strik-

jes werden platgedrukt door zijn logboek. Hij ritste de rugzak 

dicht en opende de deur van de winkel. net toen hij zijn voet op 

de eerste trede van het stenen trapje zette, riep ze zijn naam. Hij 

keek om naar de toonbank. 

‘Wat doe je vanavond?’


