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Ik kijk mijn vrienden een voor een aan terwijl ik onbewust steeds sneller ga ademen. ‘Iemand 
heeft ons opgesloten,’ zeg ik. ‘En ik ga echt niet hier zitten wachten tot diegene ons allemaal 
komt vermoorden.’ 
 Met grote stappen loop ik terug de infinity room in. De lampjes gaan aan en uit in een 
langzaam ritme, waardoor ik om de paar tellen in het donker sta. De rest komt me niet 
achterna, maar het maakt me niets meer uit. In die gang zitten we met z’n allen in de val. Ik 
wil er niet bij zijn als ze merken dat ze geen kant meer op kunnen en er een of andere nieuwe 
Museumkiller voor hen staat. Nee, ik ga ervoor zorgen dat ik een uitweg vind, want die moet 
er gewoon zijn. Ergens moet een onzichtbare nooddeur zitten, en ik ga alles op alles zetten 
om erachter te komen waar die is. 
 ‘Zig, doe nou niet zo dom,’ hoor ik Ashton vanuit de gang zeggen. ‘We zouden bij 
elkaar blijven, weet je nog?’ 
 Ik schud mijn hoofd, ook al ziet hij me hier niet. 
 Rondjes draaiend kijk ik om me heen, naar alle spiegels en alle lichtpeertjes die er 
hangen. Ik duw overal tegenaan, maar er is niks wat openklikt of openschuift. Het is ook niet 
logisch dat er zo dicht bij de uitgang een nooduitgang zou zitten. Die moet vast ergens 
halverwege het museum zijn. 
 In de volgende kamer, waar niet meer dan één klein lampje aan het plafond hangt, doe 
ik hetzelfde. Ik voel aan elke muur, maar er gebeurt niks. Met een zucht leun ik met mijn knie 
op het bankje, dat uitkijkt op de maskers die ophangen. Mijn blik gaat naar de lege plek, die 
waar eerder iets hing wat op een normaal gezicht leek. Echt creepy. Maar wat ik enger vind, 
is dat dat masker nergens meer te vinden is. 
 Ik probeer er niet te veel over na te denken, maar het kippenvel staat op mijn armen. 
 Er moet toch ergens iets zijn. Iets met brandveiligheid en zo. Zijn ze niet verplicht om 
meerdere noodvoorzieningen te plaatsen? Op de grond zie ik een paar foto’s liggen. Wat als 
ze wél een uitweg hadden gevonden? Dan hadden ze nu nog geleefd. Dan waren er veel 
minder slachtoffers gevallen dan nu het geval is. 
 Nee, niet meer naar kijken. Volgende kamer. 
 Ik kom in beweging, maar struikel over mijn eigen voeten als ik een harde klap achter 
me hoor. Ik gil en zet mijn handen op de grond om me omhoog te duwen. Vlak onder me ligt 
een foto van een meisje dat ik vaker op het account van de tweeling heb gezien. 
 Jara. 
 Snel krabbel ik overeind en ook al wil ik het niet, ik draai me om. Ik moet zien wat er 
achter me gebeurde. 
 Er is niemand te zien. Het lampje knippert in een ongelijkmatig ritme dat door mijn 
hartslag heel precies wordt opgevolgd. 
 De kamer licht heel even op. Een soort bliksem leek het wel. Maar er is hier nergens 
een raam. Ik durf me niet om te draaien, maar dan schrik ik opnieuw op van een geluid. Het is 
ook zo weer verdwenen. Vanuit mijn ooghoek zie ik iets. 



 Het gordijn van het fotohokje. 
 Het beweegt. Ik buk om eronder te kijken, maar ik zie geen benen. Het hokje is leeg. 
Maar iets naar links valt me nog iets op. Met langzame stappen loop ik naar het hokje toe. In 
het vierkante vakje ligt een fotostrip, die er eerder nog niet lag. Mijn hand trilt een beetje 
wanneer ik hem oppak. 
 Mijn ogen worden groot en meteen zet ik een stap naar achteren. Op de drie foto’s is 
het gezicht van de Museumkiller te zien. Nog een keer buk ik om onder het gordijntje te 
kijken, maar het hokje is echt leeg. 
 Ik begin aan mezelf te twijfelen en knijp in mijn arm. Want dit is niet echt, toch? Ik 
laat de fotostrip uit mijn hand vallen en draai me om. 
 In de volgende kamer knippert het blacklight nog steeds aan en uit, waardoor er de 
ene seconde lichtgevende graffiti op de muren te zien is, en het de volgende seconde 
helemaal donker is. Met zwetende handen pak ik mijn telefoon uit mijn zak en ik doe mijn 
zaklamp aan. Bijna hijgend loop ik naar de verste muur, om daar te beginnen met zoeken. Ik 
voel aan de betonnen wanden, maar wanneer ik bijna in de hoek ben lukt het me niet om 
verder te bewegen. 
 Achter me hoor ik het piepende geluid van kettingen. 
 Mijn buikwand knijpt zich samen en mijn keel wordt droog. 
 ‘Wie… Wie is daar?’ vraag ik zachtjes, maar ik durf me niet om te draaien. 
 Het moment dat ik het heb gezegd vervloek ik mezelf. Ik heb vaak genoeg met mijn 
ouders meegekeken naar films als Scream. Een van de regels was dat je nooit moest vragen 
wie er was, want dan was je de volgende. 
 Ik sluit mijn ogen en concentreer me op mijn ademhaling. Langzaam in en dan weer 
uit. In en uit. Ik doe mijn ogen weer open. Nog steeds hoor ik de schommel in het midden van 
de ruimte heen en weer gaan. Alsof er iemand op zit. 
 Oké, kom op. Hier blijven staan heeft ook geen zin. 
 Maar ik voel me volledig verlamd. Ik kan mijn lichaam wel een seintje geven dat het 
in beweging moet komen, weg moet rennen, nu, maar mijn brein kan mijn ledematen 
duidelijk niet bereiken. En wanneer dat eindelijk wel gebeurt, val ik bijna ergens overheen. Ik 
weet me nog net aan de muur vast te houden, en aan een koude stang. 
 Langzaam lukt het me om mijn hand omhoog te bewegen. Met de zaklampfunctie van 
mijn telefoon verlicht ik wat er voor me ligt of staat. Het is de infuusstang waar ik bijna over 
struikelde. Dan schijn ik de lichtbundel op de vloer, een stuk muur, iets meer naar links, 
omdraaien naar het midden. De schommel. 
 Leeg. 
 Hij beweegt nog een paar keer naar voren en naar beneden, en dan gaat hij steeds 
trager, totdat het plankje helemaal stil hangt. 
 Wie hier ook was, hij is nu weg. 
 Met moeite slik ik nog een keer, maar het lijkt wel alsof mijn mond en keel er steeds 
droger van worden. 
 Met de zaklamp bekijk ik de muren die ik nog niet heb gehad en ik concludeer dat 
ook hier geen nooduitgang is. Ik moet verder zoeken.  



 Terwijl ik door de open deur naar de volgende kamer stap hoor ik iemand roepen. En 
dan zijn het meerdere stemmen door elkaar heen. 
 ‘Ziggy!’ 
 ‘Marlie, waar ben je?’ 
 ‘Ashton? Keano?’ 
 In de junglekamer zijn nu alle lampen uit. Ze knipperen niet eens meer. Ik loop langs 
de zwarte badkuip en voel weer aan alle muren. Duw ertegenaan, probeer extra kracht te 
zetten. 
 Ik voel het eerder dan dat ik het hoor. Dat er iemand in deze ruimte is. Een soort 
windvlaag achter me, alsof er net iemand langsliep. 
 ‘Marlie?’ vraag ik zachtjes. ‘Alex?’ 
 Geen reactie. 
 Met mijn hand duw ik nog harder tegen de muur, alsof er zo uit het niets een 
nooduitgang zal ontstaan. 
 Een nieuw, scherp geluid weerklinkt door de junglekamer. Niet zoals eerder, wat leek 
op nagels over een krijtbord. Met mijn ogen open in het donker concentreer ik me erop. Het 
komt vanachter me, en het komt steeds dichterbij. 
 Een mes. Het lijkt op een mes dat langs de muur beweegt. Een krassend geluid. 
 In gedachten zie ik een persoon in een zwarte hoody op me afkomen. 
 Met mijn telefoon voor me uit draai ik me om, met de bedoeling om diegene even te 
verblinden zodat ik weg kan rennen. De lamp schiet aan. Ik sta in een lege junglekamer. Er is 
helemaal niemand. Dan begint het licht weer te knipperen en hoor ik het geluid opnieuw, 
maar nu verder weg. 
 Ik kan me niet goed oriënteren. Komt het nu van links of van rechts? 
 Tranen prikken achter mijn ogen en komen naar voren, ook al probeer ik ze tegen te 
houden. Ze vertroebelen mijn zicht en terwijl het licht aan en uit blijft gaan zie ik iets 
bewegen. Ik zie iemand, maar het is niet duidelijk. Het gaat zo snel. 
 ‘Marlie? Alex?’ probeer ik nog een keer. 
 Het moet een van mijn vrienden zijn, die hetzelfde idee heeft als ik: een uitweg 
vinden. Ja, dat moet het zijn, besluit ik. Dus ik moet erachteraan, dan zijn we in ieder geval 
weer samen. Alles komt goed. We komen hieruit. 
 Ik veeg mijn tranen weg, knipper een paar keer met mijn ogen en ga naar rechts, langs 
de palmbladen en de levensgrote panter naar de deuropening. 
 De geluiden om me heen zwellen aan. Gegil, gekras, gepiep, nog meer gegil. Namen 
die door elkaar heen geschreeuwd worden. Totale paniek. Wat gebeurt er? 
 ‘Hallo?’ roep ik hard. ‘Waar zijn jullie?’ 
 O, hou op, Zig. Je solliciteert echt naar de functie van het volgende slachtoffer. Hou 
gewoon op. 
 ‘Luc? Ash?’ Mijn stem klinkt hol en echoot in de vierkante kamer met de laserstralen. 
‘Is hier iemand?’ 
 Wacht … Opeens realiseer ik me dat ik mijn telefoon in mijn hand heb. Met mijn rug 
ga ik tegen de muur staan, zodat er in ieder geval niets achter me kan gebeuren. Zo plat 



mogelijk. Ik weet niet waarom ik dat laatste doe, maar het gebeurt instinctief. Inblenden of 
zo. 
 Mijn vingers vliegen over mijn contactenlijst en ik bel Marlie. De telefoon gaat niet 
eens over. Ik probeer Alex. Ook geen verbinding. 
 Een rode laserstraal verlicht mijn lichaam en glijdt dan weer naar een andere muur. 
 Ik probeer Ashton, maar ook zijn telefoon gaat niet over. 
 ‘Ziggy!’ 
 Het is Marlies stem. Ik ren op het geluid af. Terug de junglekamer in, door de 
graffitikamer. 
 ‘Zig!’ roept ze nog een keer, maar in plaats van dat ik dichterbij kom, klinkt haar stem 
steeds verder weg. 
 ‘Marlie!’ Ik draai rondjes en verlicht elke ruimte met mijn zaklamp. ‘Waar ben je?’ 
 Opnieuw klinkt er een krassend geluid. Een mes tegen de muur. Inmiddels ben ik 
daarvan overtuigd. 
 ‘Marlie!’ schreeuw ik. 
 ‘Fuck!’ Het is een andere stem. ‘Jongens, komen, nu!’ 
 ‘Ashton?’ roep ik. 
 ‘Snel!’ 
 


