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Proloog

De dood maakt elk mens ouder, zelfs als hij zijn hele leven zijn 
best heeft gedaan om er jong uit te zien. Het is de rigor mortis, de 
som van emotieloze processen die in het dode organisme plaats-
vinden: God trapt op de rem, maar de vezels en spieren dansen 
nog door de insubordinatie van adenosinetrifosfaat en andere 
lastig uit te spreken chemische verbindingen. En dit alles zonder 
rekening te houden met de laatste wil van de overledene, in dit 
geval Jan Visser, restaurateur van antieke meubels. Die verfde 
sinds een paar jaar discreet zijn haar en overwoog zelfs een trans-
plantatie om de groeiende kale plek op zijn hoofd te verdoezelen, 
die bij gebrek aan beter werd bedekt met een langere pluk. Hij 
droeg ruime truien op zijn naakte, afgetrainde, licht gebruinde 
lijf. Hij had nog steeds succes bij de vrouwen, of dat dacht hij ten-
minste. Ze kwamen zelf naar hem toe: blondines, brunettes, echt-
genotes en studentes. Zijn grote handen konden veel. In het ate-
lier aan de Prinsenstraat 4, in het centrum van Amsterdam, waar 
hij nu dood lag, gebeurden elke dag wonderen. Er kwam weer 
leven in de stervende kasten en rottende houten tafels. Visser 
raakte duizenden gebogen kuiten aan van Lodewijk XIV-stoelen, 
versierd met waterlelies, schelpen, acanthusbladeren, hij verwij- 
derde knobbels, opereerde gangetjes van houtwormen, spoot  
levengevende sappen in de ovale leuningen die anders uit elkaar 
zouden vallen. Hij smeerde hun ruwe huid in met kostbare, uit 
Italië geïmporteerde oliën. Hij verving de versleten stoffen van 
zittingen, waarop in het verleden honderden aristocratische bil-
len hadden gerust. Hij koos de kleuren met grote deskundigheid 
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en kleedde zijn meubels met smaak en in de stijl van de periode. 
Als al die stoelen en sofa’s zouden kunnen spreken, zouden ze in 
onberispelijk zeventiende-eeuws Frans hun meester en dokter de 
hemel in prijzen. Hem bedanken voor alle operaties, behandelin-
gen en zorg. Ze zouden misschien proberen iets terug te doen, 
iets beloven en hem vermaken met paleisroddels.

Jan Visser lag op de vloer, vlak naast de zwijgende art-nouveau- 
sofa waarop hij een paar uur geleden zijn laatste koffie had ge-
dronken. En nu schreef dat groentje van een arts zijn overlijdens- 
akte uit in afwachting van de politie. Een hartstilstand was ogen-
schijnlijk geen verrassing. Hij had altijd al een zwak hart gehad. 
‘Door de vrouwen’, grapte dokter Metz, die hem nieuwe diëten 
en gele pilletjes voorschreef, die Visser echter in de prullenbak 
gooide. Hij sportte en voelde zich over het algemeen niet slecht. 
Nee, op een hartaanval was Jan helemaal niet voorbereid. Hij 
had zijn haar niet gewassen, zijn nagels niet geknipt, hij zou pas 
’s avonds een douche nemen. Zijn dode ogen bewaarden geen 
herinneringen, de licht geopende mond kon de onkundige arts 
niet vertellen wat er in zijn atelier was gebeurd.
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Wiktor

Vóór de biecht moet men het verstand en de maag reinigen, zich 
bevrijden van opdringerige gedachten over een lekker avond-
maal en een kort gebed opzeggen. Ik drink een glas koud water, 
want een droge keel is niet bevorderlijk voor openhartige beken-
tenissen. Ik probeer voor een frisse adem te zorgen, vooral als 
de luisteraar een persoon is. Voor God zijn geurkwesties secun-
dair. Het is het woord dat telt: gewogen op intenties, getaxeerd op 
waarheid. Eerlijk, kritisch en soms pijnlijk voor de mond waar 
het uit komt. ’s Avonds probeer ik soms de malende gedachten te 
grijpen en ze op papier te vereeuwigen. Mijn manuscripten zijn 
niet veel waard, ik bewaar ze in een afsluitbare bureaula. Mis-
schien zullen ze het daglicht ooit zien.

Ik kijk waar ik loop, ik hef mijn hoofd niet te hoog. Ik ken mijn 
plaats, ik heb me erbij neergelegd dat ik nog steeds dezelfde per-
soon ben en dat niemand zijn leven met mij deelt. Dat is niet 
verwonderlijk, ik heb niet veel te bieden. Al meer dan dertig jaar 
drijf ik een boekhandel in hartje Amsterdam. Ik bied alleen boe-
ken aan die ik zelf zou willen lezen: klassiekers en schrijvers uit 
Oost-Europa. Ik ben op die plek vastgegroeid, in het stof van 
ongelezen literatuur en het onveranderlijke uitzicht uit het raam. 
Ik ben hier jaren geleden als vreemdeling uit de Volksrepubliek 
Polen aangekomen, de zoon van een opstandeling, een wereld-
burger, niemands man noch vader. Het verraste me dat er op de 
gezichten van de Amsterdammers die op de fiets langs de grach-
ten snelden, water uit de kraan en zelfs uit fonteintjes op straat 
dronken, helemaal geen angst te zien was. Ik verbaasde me over 
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hun witte tanden, hun buitengewoon luide lach, hun indrukwek-
kende lengte, waarschijnlijk het resultaat van een eiwitrijk dieet. 
Tijdens een gratis rondleiding in de stad die ons, immigranten, 
werd aangeboden, kwam ik van de gids te weten dat Descartes 
zelve verrukt was over de ziel van deze stad en haar inwoners. ‘In 
welk ander land kan men genieten van een zo totale vrijheid en 
waar elders valt een mens met minder angst in slaap?’ citeerde de 
gids met gepaste trots uit het boek van de meester. Bij de Vreem-
delingendienst werd ik ervan verzekerd dat Amsterdam een echt 
democratische plek is waar iedereen gelijk is. Sinds de gezamen- 
lijke inspanning om terrein aan de zee te ontrukken, de moeras- 
sen droog te leggen en een imposante stedelijke structuur te con-
strueren, hebben de Amsterdammers geleerd dat eendracht zorgt 
voor gelijkheid, en gelijkheid voor eendracht. Tolerantie over-
heerste op straat, in de haven en op de markt. Dat klonk heel  
aanlokkelijk, ik verlangde naar vrijheid, net als naar gelijkheid 
en natuurlijk broederschap. In het begin voelde ik me hier geen 
vreemdeling, dat kwam later pas en duurt in zekere zin nog voort. 
Ik dacht dat ik aan mijn nieuwe vaderland zou wennen. Ik heb 
het hier nooit slecht gehad, maar in de loop der jaren groeit mijn 
heimwee. Ik ben hier oud geworden en mijn weinige Nederlandse 
kennissen kunnen maar moeilijk begrijpen hoe je na zoveel jaren 
in het fantastische Amsterdam nog steeds kunt verlangen naar 
een hoofdstad in het verre Oost-Europa.

Het was dus dat troebele, moerassige water dat het plaatselijke 
volk zijn wijsheid schonk. In Polen hebben we niet veel geleerd 
van onze rivieren. Hoewel we liedjes zingen over de Wisła, kijken 
we vooral naar de wal. Hier heeft bijna iedereen een boot. Ten 
tijde van Rembrandt was er al een goed ontwikkeld openbaar 
vervoer over het water. Op platbodems met bankjes kwamen boe-
ren en weduwes op zoek naar een beter leven aan in de stad. 
De berichten over de rijkdom van Amsterdam verspreidden zich 
snel. Massa’s schipbreukelingen des levens hoopten op werk in de 
haven of een koloniale winkel. Zelfs de domsten hadden kans op 
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werk bij het droogleggen van de moerassen, een wil en een beetje 
geluk waren genoeg. De stad trok ook wijsgeren en filosofen aan: 
op een steenworp afstand van mijn huis woonde ooit Spinoza.

De geur van het water is net zo rustgevend als de geur van het 
papier van mijn boeken. Ik open de deur van mijn boekwinkel, ga 
in de deuropening staan en adem de altijd vochtige geur in van 
deze op moerassen gebouwde stad, de triomf van het menselijke 
denken. Toen tsaar Peter I hier arriveerde, was hij zo verrukt over 
het aan het drasland onttrokken Amsterdam, dat hij het in Rus-
land besloot te kopiëren. Hij woonde hier incognito, hij obser-
veerde getalenteerde ambachtslieden, stroopte zijn mouwen op 
en ging zelf aan het werk. Zo leerde hij horloges maken, boten 
bouwen en zelfs zijde weven. Botanicus en anatoom Frederik 
Ruysch leerde hem de kunst van het pijnloos trekken van rotte 
kiezen. Deze stad was voor de tiran een voorbeeld van een mo-
dern georganiseerde samenleving en inspireerde hem tot veran-
deringen in Rusland.

Amsterdam, de stad van rationele gelijkheid, vrijheid, geloof in  
het kunnen van de mens, stad van vochtigheid en eeuwig slecht  
weer. Statistisch gezien regent het in Amsterdam om de dag, 185 da-
gen per jaar, circa 20 procent meer dan in Londen. De Britten 
klagen echter luider en kopen nieuwe paraplu’s, terwijl Amster-
dammers hun capuchons opzetten en zich op hun fietsen door de 
plassen haasten. Mijn kniegewrichten fluisteren me in wanneer 
er regen komt, ik voel de minste weersverandering ook in mijn 
vingers, ik luister naar het geritsel van het papier, want van vocht 
krullen de hoeken van de kaften van mijn kostbare boeken om. 
Ik moet heel goed voor ze zorgen in dit moeilijke klimaat. Soms 
heb ik een nachtmerrie over een overstroming: de straten lopen 
onder, het water loopt de winkels in. Ik probeer mijn collectie te 
beschermen, maar het dringt overal naar binnen, sleurt de boe-
ken mee en dompelt ze onder.

Ik observeer de Singel, mijn straat aan de oude gracht, zoals ge-
woonlijk donker van de regen. Ik weet dat ik vandaag weer niets 
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zal verkopen, want de weinige voorbijgangers komen alleen bin-
nen om zich te drogen in de warmte van de vergelende romans, 
de verblekende illustraties, goedkope kaften die krimpen door de 
kortstondige stralen van de novemberzon.

Ik bestel geen nieuwe titels meer. Dat kan ik ze toch niet aan-
doen, mijn dierbare, trouwe boeken. Ik zou het lef niet hebben 
om de glimmende ruggen van bestsellers in hun nabijheid te zet- 
ten, opgedoft als voor een gala, met kitscherige gouden juwe-
len van letters. De felle kleur van hun druk naast het fletse oude 
linnen zou me irriteren, me mijn evenwicht doen verliezen. Ik 
heb me erbij neergelegd dat ik mijn boeken zal onderhouden, en 
niet zij mij; dat ik ze zal voeden, beschermen tegen schimmel en 
een overmaat aan aanrakingen. Het liefst zou ik ze kaften met  
dun cellofaan, ze met een doorzichtig vlies afschermen tegen vreem- 
de vingerafdrukken, tegen de grillen van het weer en de onno-
zele blik van de jeugd van het nabijgelegen vwo. Ik beloof mezelf 
steeds dat ik het deze maand zeker zal doen, ze eindelijk zal 
inpakken, maar ik ben bang ze die paar uur alleen te laten. Voor-
dat ik eenmaal in de tram zou zitten, aan de rand van de stad 
zou zijn aangekomen, de gigantische hal vol ruw materiaal voor 
groothandelprijzen binnen zou zijn, zou de middag voorbij zijn. 
Ik weet niet of ik een baal cellofaan zou kunnen vinden die dik 
genoeg is. Te zwaar om zelf naar de kassa te brengen. Ik zou haar 
vast als een weldoorvoede koningin op een speciaal wagentje 
moeten vervoeren en een taxi moeten bellen, die door de drukke 
straten mijn boeken te hulp zou snellen. Ik zou totaal niet weten 
met welk boek ik moest beginnen en in welke volgorde ik de 
volgende moest kaften. En ik zou natuurlijk ook ’s nachts moeten 
werken. Niemand zou mogen zien hoe ik mijn boeken kleed. Dat 
is iets tussen hen en mij: discreet, intiem, zonder ooggetuigen. 
Hoeveel heb ik er eigenlijk? Drie-, vierduizend? Ik houd geen 
goede inventaris bij, ik noteer hun namen in een oud schrift. De 
inkt is op de eerste pagina’s al verschoten, een deel van de boeken 
is bij de welgemanierde klanten terechtgekomen die ik af en toe 
heb.
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Een ware lezer is goud waard. Als ik een van mijn titels aan zo 
iemand toevertrouw, voel ik geen verdriet door het afscheid, maar 
eerder hoop dat het me zal lukken een geheim met een ander te 
delen. De eenzaamheid verdwijnt op dat korte moment, ik schenk 
de koper een glimlach, probeer me beleefd en plechtig te gedra-
gen. Ik berg het geld in de kassa op, overhandig het wisselgeld en 
zeg: ‘Ik wens u veel leesplezier. U zult niet worden teleurgesteld.’

‘Dank u wel’, antwoordt de klant, lichtelijk verrast door de zelf-
verzekerdheid die hij niet van mij had verwacht, loopt snel naar 
buiten en doet de deur achter zich dicht.

Zo iemand komt soms een paar weken later terug om met me te 
praten. We beginnen meestal bij dat boek. Het doet hem plezier 
dat ik nog weet wat hij bij me gekocht heeft. Dan wisselen we onze 
meningen uit over mensen, reizen en schrijvers, soms zelfs over 
televisieprogramma’s. Ik lijk niet iemand die van praten houdt, 
maar ik ben gek op interessante verhalen. Daarom ben ik vast 
boekverkoper geworden, ik heb altijd de interessantste vertellin-
gen ter wereld bij de hand.

Een keer per maand komt een vrouw met smalle lippen en 
strengetjes grijs verborgen in haar wijze, donkere haar bij de 
boekhandel langs. Ze leest voornamelijk historische boeken, es-
says, wat filosofie, in meerdere talen. Ze heet Marianna. Ik bestel 
soms wat voor haar in het buitenland. Ik wacht geduldig op het 
pakje, om eindelijk met trillende hand haar telefoonnummer te 
vormen. Ik ken het uit mijn hoofd, maar zou het niet wagen zon-
der belangrijke reden te bellen.

‘Hallo’, antwoordt Marianna met een best wel sombere stem, 
waarvan de toon me ontroert.

‘Goedemiddag. U spreekt met Wiktor Krzesim van boekhan-
del Scripta. Er is een pakje voor u uit Parijs. U kunt het komen 
ophalen.’

Ik bel haar expres ’s middags, omdat het me dan het vaakst lukt 
haar vlak voor sluitingstijd hierheen te lokken. Ze komt buiten 
adem aan, klapt haar paraplu in en werpt me een stralende blik 
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toe. Buiten valt de schemering, verstrooid door het in de plassen 
weerkaatsende melkachtige licht van de lantaarns. We zijn alleen, 
die minuten zijn van onschatbare waarde voor me. Wanneer ik 
haar het splinternieuwe, glanzende boek, dat speciaal voor haar 
is besteld, overhandig, gebeurt het weleens dat onze handen el-
kaar even raken. Ik voel een licht temperatuurverschil: haar vin-
gers zijn lang en koel. Mijn handen zijn vaak zweterig, wat me in 
verlegenheid brengt.

Marianna’s smalle lippen wijken in een glimlach uiteen.
‘Mijn boek alstublieft.’
‘Maar natuurlijk.’ Ik laat mijn hoofd hangen, ik heb weer niet 

op zitten letten, gefascineerd door het web van fijne rimpeltjes 
rond haar licht opgemaakte ogen. Mijn vingers klemmen zich om 
de rug van het boek, haar linkerhand (Marianna is linkshandig, 
zoals alle intelligente mensen) oefent niet de minste druk uit. 
De glimlach verdwijnt van haar beeldschone gezicht. Het boek 
gaat van hand tot hand, ik weet dat het daar, aan de andere kant, 
absoluut veilig zal zijn. Ik verbeeld me hoe het op een prachtig 
verlichte boekenplank terechtkomt, op een nachtkastje met een 
lampje met een aardige roze kap. Dat het een elegante boekenleg-
ger en fantastisch gezelschap krijgt.

Ik moet rood zijn geworden, ik heb het warm gekregen, ik kuch 
bedremmeld en toets een paar cijfers in op de kassa.

‘Achtentwintig. Alstublieft. Anders nog iets?’
‘Nee, bedankt. Voorlopig heb ik nog wat te lezen. Ik kom aan 

het einde van de maand weer langs. Nogmaals bedankt voor uw 
hulp bij het vinden van deze monografie. Het is een zeldzame 
titel.’

‘Graag gedaan, ik sta voor u klaar. Tot uw dienst, bedoel ik. Wat 
je al niet doet voor oude, ik bedoel vaste klanten.’ Ik praat snel en 
stotter als een idioot, ik wil licht en ondernemend klinken, ik wil 
haar ervan verzekeren dat ze altijd op me kan rekenen. Maar zij 
kijkt met pijnlijk begrip naar me, ze kent me door en door en weet 
dat ik maar een dienaar van boeken ben, haar hofleverancier, een 

Maja Woly – De boekenmoordenaar.indd   12 28-03-18   12:47 p.m.



13

mot, een koninginnenpage op leeftijd met tere vleugels die niet 
in staat zijn te vliegen.

Ze staat nog steeds geamuseerd naar me te kijken, waarna ze een 
hand in haar zak steekt. Ze schudt haar hoofd, van haar stuk ge-
bracht, waarschijnlijk kan ze haar geld niet vinden. Ze glimlacht 
verontschuldigend en legt allerlei spullen op de toonbank: een 
mobiele telefoon, een zilveren make-uptasje, een kam, een noti-
tieboekje, documenten in een plastic mapje. Ietwat nerveus schudt 
ze haar omgekeerde tas uit in de hoop dat het zoekgeraakte voor-
werp er nog ergens in zit.

‘Het spijt me ontzettend. Ik weet niet hoe het mogelijk is, maar 
ik kan nu niet betalen. Ik heb mijn creditcardnummer over de 
telefoon moeten dicteren en ik ben denk ik vergeten mijn porte-
monnee weer in mijn tas te stoppen. Ik kom het boek maandag 
halen.’

‘Maar het is geen enkel probleem als u het boek vandaag mee-
neemt. Het geld kan wachten, dat wil zeggen, ik... ik kan wel op 
het geld wachten.’

‘Weet u het zeker?’ Marianna’s licht getekende wenkbrauwen 
gaan lieflijk omhoog. Ik zou ze willen aanraken, om te zien of ze 
zo zacht zijn als ik me voorstel, maar ik weet dat ik dat nooit zal 
doen. ‘In dat geval hartelijk dank, en mijn excuses voor het on-
gemak. Tot ziens!’

Marianna brengt haar tas op orde, kijkt nog even de boekhan-
del rond alsof ze controleert of ze niets is vergeten. Ik help haar 
daarbij door mijn blik langs alle planken te laten gaan. Ik zou heel 
graag willen dat er ergens onder een boekenkast een kleine leren 
handschoen zou liggen die ik haar zou kunnen aangeven in ruil 
voor een glimlach. Helaas gebeurt dat niet. Marianna klapt haar 
kleurige paraplu open en loopt naar buiten, tikkend met haar niet 
al te hoge hakken. Ik ken het ritme van haar stappen heel goed. 
Ze loopt een beetje mank. Ze denkt dat niemand het merkt, maar 
ik weet dat het de pijn aangeeft die haar tred in het verre verleden 
heeft getekend. Als jonge vrouw bewoog ze anders, dat weet ik 
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nog goed. Toen leek het leeftijdsverschil tussen ons schrikwek-
kend. Ik kon me niet voorstellen dat dat zou veranderen. Later 
verloor ik haar jarenlang uit het oog en ik kreeg haar mank terug. 
Ik noteer vlug het tijdstip: negen minuten voor zes.

Ik sluit mijn ogen. Ik adem in en uit. De afzwakkende geur van 
het mij zo bekende parfum. De dag loopt ten einde, het is tijd om 
de boekwinkel te sluiten, het licht uit te doen, het geld in de kassa 
te tellen, het schrift dicht te doen, de pennen en potloden op te 
ruimen, even te stofzuigen. Met een speciale stoffer maak ik de 
netjes recht op de plank staande ruggen schoon. Ik probeer het 
hier op orde te houden: ik verwijder het stof dat mijn dierbare 
boeken kwelt, hun fijne luchtwegen irriteert, hun perkamenten 
huid vaal maakt.

Ik klim de wenteltrap op die naar de slaapkamer en de micro-
scopisch kleine keuken leidt. Meer heb ik niet nodig, ik woon 
bescheiden, mijn koninkrijk strekt zich onder de vloer uit.

* * *

Ik word om zeven uur wakker. Klokkengelui herinnert me eraan 
dat het zondag is. Ik luister even naar dat vreemde geluid dat ik al 
jaren niet gehoord heb. De zondagse ochtenden in Polen werden 
gevuld door een symfonie van klokken. Hier in Amsterdam is het 
helemaal anders. Het indringende geluid komt op de een of an-
dere manier mijn slaapkamer binnen. Misschien ben ik gestor-
ven en ben ik in de hemel vlak boven Warschau? Of in Kazimierz 
bij mijn tante, bij het franciscanenklooster waar de klokken me er 
onophoudelijk aan herinnerden hoe zondig mijn kinderstreken 
waren en hoe alomtegenwoordig de kleinsteedse God. Ik open 
verwonderd mijn ogen: het is mijn nieuwe wekker, een cadeau 
van mijn zus, met zeven verschillende geluidssignalen, een voor 
elke dag van de week.

Zondag, de dag van de Heer. Ik ben al wel tien jaar niet in een 
kerk geweest. Ik geef de voorkeur aan de Oude Kerk, amper een 
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kilometer weg, verloren in de rosse buurt. De vrouw van Rem-
brandt die in de kerk is begraven, voelt zich hier vast niet op haar  
gemak. De Rembrandts hielden van die kerk, de meester zelf kwam 
er een paar keer per week, liet er zijn zoon dopen en begroef er 
zijn jong aan tuberculose gestorven vrouw. Elk jaar in maart valt 
de zon zo in het godshuis dat haar graf eventjes belicht wordt. 
Nu trekt de Oude Kerk vooral toeristen, gelovigen zijn er steeds 
minder, en bedevaartgangers zijn er al helemaal niet meer. Ter-
wijl ze hier toch honderden jaren lang sensatiebelust naartoe 
kwamen, aangetrokken door het verhaal van een eucharistisch 
wonder dat hier bijna zevenhonderd jaar geleden geschiedde, 
nog voordat de reformatie de katholieke liefde voor bovenna-
tuurlijke verschijnselen verjoeg. Er was een priester voor de laat-
ste sacramenten naar een koopman uit de Kalverstraat gekomen. 
De schrale mond slikte gulzig de witte hostie in alsof het aspirine 
was. Maar toen gebeurde er iets vreemds: na het ontvangen van 
de communie braakte de stervende, wat betekende dat hij vast 
een dienaar was van satan en op de brandstapel moest. De pries-
ter gooide de bezoedelde hostie in het vuur, ze was immers in 
aanraking gekomen met het onreine, maar ze verbrandde niet. 
Toen de verwonderde priester de hostie er weer uit haalde, was 
ze koud. Een mirakel en een teken van God. Na dit voorval kwa-
men duizenden pelgrims uit heel Europa naar de kerk waar de 
wonderbaarlijke hostie was begraven.

Nu komt men voor wit poeder en onvervalste hallucinaties 
naar deze stad. Nog maar weinigen interesseren zich voor legen-
des, tenzij in snel te consumeren vorm. Soms komen toeristen 
in mijn boekwinkel vragen naar gidsen van Amsterdam of een 
verhaal dat zich afspeelt in de stad, Irving bijvoorbeeld, waarop 
ik consequent antwoord dat Scripta een specialistische boekhan-
del is met alleen Oost-Europese en klassieke literatuur. Ik bied 
boeken uit verschillende landen aan, in verschillende talen die 
niet algemeen bekend zijn: Albanees, Roemeens, Oekraïens en 
uiteraard Pools. Ik zeg natuurlijk niet dat ik voor vaste klanten 
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elk boek kan bestellen, zelfs Irving. De toeristen kijken me ver-
baasd aan, excuseren zich, soms werpen ze een vluchtige blik op 
de boekencollectie. Ik weet dat ik tegen de markt inga, er is nu 
een andere vraag dan wat ik aanbied. Maar ik wil mijn keuze niet 
uitleggen; het is voldoende dat mijn boekhouder me elk kwartaal 
lastigvalt. Hij dreigt ermee dat hij binnenkort zijn geduld zal ver-
liezen, dat hij mij aan mijn lot zal overlaten als ik niet beter voor 
mijn inkomsten zorg.

Zondag, een nutteloze dag van rust en zegening, dag zonder 
doel, zonder het geluid van de openende kassa. De dag van de 
verplichte wandeling naar het park. Mijn arts heeft me regelma-
tige beweging voorgeschreven, want ik lijd aan suikerziekte en 
moet mijn gewicht in de gaten houden.

‘U moet meer tijd in de openlucht doorbrengen en niet steeds 
in het stof zitten. Wandelingen, nog eens wandelingen en op 
dieet, meneer Krzesim.’

Mijn dokter (die de volkse naam Krempa draagt en een van de 
weinige Poolse artsen in Amsterdam is) is een licht corpulente, 
getinte, bruinharige man met het uiterlijk en intellect van Sancho 
Panza. Hij behandelt me als een onschuldige gek, hij denkt dat er 
een steekje bij me loszit. Hij kijkt met afkeer naar me, hij is niet 
in staat zijn misprijzen te verbergen wanneer ik hem de resten 
van eczeem laat zien.

‘Maar hoe eet u nou, meneer Krzesim? Ik heb toch gezegd dat u 
niet zoveel conserven moet eten. Gekookt vlees, verse groenten, 
niet te veel zuivel, want dat kan de allergie erger maken. Maar u 
neemt ’s ochtends steeds maar melk en eieren, ’s middags ham 
uit blik en ’s avonds weer conserven. Ik zal u zalf voorschrijven, 
smeer die driemaal daags op de aangedane plekken. En vergeet 
de wandelingen niet!’

Dus vooruit, hij zijn zin, ik ga naar het Vondelpark. De boek-
handel is gesloten, de wet van God, hoewel ontdaan van exclusi-
viteit door de huidige regering, en de oude legende over de schep-
ping van de wereld verbieden me vandaag te werken. Ik loop het 
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park in via de poort aan zuidelijke kant, ik ruik de vochtige geur 
van de vijver, schreeuwerige kinderen vangen waterdiertjes en 
stoppen ze in potten.

Op de door motregen bedruppelde bankjes zitten jonge stelle-
tjes met hun monden in elkaar gehaakt, onder hun jassen tegen 
een voor de kou verstopt stuk lichaam geplakt. Ik draai mijn 
hoofd, ik wil hun versnelde, verliefde ademhaling niet horen, ik 
word misselijk van de van schoonheid verstoken ongedwongen-
heid, dichtgeplakt met ordinaire kauwgom.

Onder mijn jas heb ik een boek verstopt, mijn geheim, dat ik 
van Marianna heb afgekeken. Ik heb ook een boek voor mezelf 
besteld: Les vieux. De Montaigne aux premières retraites, ofte De 
geschiedenis van de ouderdom. Van Montaigne tot de eerste pen- 
sioenen. Ik laat me op een bankje zakken. Het is natuurlijk nat; 
als ik opsta om naar huis te gaan, heb ik een gênante vlek op mijn 
achterste. De vochtige novemberkoude is me tot last, ik wil geen 
verkoudheid oplopen. Ik zou mijn toevlucht kunnen zoeken in 
het Blauwe Theehuis, maar ik heb geen geld meegenomen. Ge-
noeglijk denk ik aan mijn luie stoel die mij tegen de ongemakken 
van de herfst beschermt. Uit mijn raam heb ik zo’n schitterend 
uitzicht dat ik geen wandelingen nodig heb.

‘Woont u nog steeds boven de boekhandel?’ vroeg Marianna 
een paar maanden geleden. ‘U bent een geluksvogel. Dit is een 
geweldige buurt. Ik zou hier maar wat graag komen wonen.’

Had ik toen iets moeten zeggen, wat moeten voorstellen? Ik 
weet het niet. Zo’n kans, zo’n fijn gesprek. Maar ik keek alleen 
naar haar bleke, fantastische gezicht en glimlachte als een sukkel 
die bang is om iets te zeggen in gezelschap. 

Laten we ervan uitgaan dat Marianna het er nog een keer over 
zal hebben. Er is niet veel kans, maar als het gebeurt, zou ik dan 
weten hoe ik moet reageren?

‘U bent een geluksvogel. Dit is een geweldige buurt. Ik zou hier 
maar wat graag komen wonen.’

‘Maar u bent van harte welkom, kom hier wonen, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd.’
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Jeetje, wat een dwaas ben ik. Hoe meer vreugd?! Nee, zo mag 
je niet tegen een vrouw als zij praten. Misschien had ik met een 
diepe stem moeten zeggen: ‘Mevrouw, ik ben ervan overtuigd dat 
de plek waar u nu woont nog mooier is. Omdat u ze siert.’

Natuurlijk zou ik niet zoveel lef hebben. Het klinkt best mooi, 
maar ik zou nooit de moed hebben om dat tegen haar te zeggen. 
Misschien zou ik haar choqueren met de plotselinge verande-
ring van toon, de misplaatste sensualiteit, eigenlijk überhaupt 
misplaatst. Ik zou haar vast tegen me innemen en ze zou niet 
meer naar de boekwinkel komen. Dan maar beter stil blijven en 
niets zeggen. Ophouden met haar een domme lach toe te werpen. 
Zelfs mijn eigen moeder zei toen ze nog leefde: ‘Jongen, lach niet 
zo. Je gezicht vertrekt helemaal. Een man moet serieus zijn. Kijk 
eens naar je vader!’

Die hing boven de piano. In zwart-wit. Voornaam. Rechtstreeks 
uit het fotoatelier van Wójtowicz. 1944, een paar maanden voor 
de opstand, vlak voor mijn verwekking, toen ernst in huis iets 
vanzelfsprekends was. Een bescheiden snorretje, een koele blik, 
een scherpe, onbuigzame mond. Vader was ingenieur, specialist 
bruggen bouwen.

‘Een geniale wiskundige!’ zei oma altijd als we het over zijn 
dood hadden. ‘Hij was geniaal in wiskunde.’

Maar ik heb geen talent voor getallen. Noch zijn donkere baard-
groei, dat bedachtzame snorretje of een afdoende koele blik.

‘Onze Wiktor is ziekelijk’, verontschuldigde mama zich tegen-
over oma toen we mijn niet al te beste rapport lieten zien.

‘Tenminste een acht voor Pools...’
‘Mama, Wiktor mist veel lessen, je weet toch dat hij steeds hoest. 

En dan loopt hij achter.’
Oma prevelde iets, nam plechtig haar bril af en haalde een bank-

biljet uit haar houten kistje.
‘Vooruit. Maar volgend jaar moet hij rekenen hebben opge-

haald. Wiskunde is de koningin der wetenschappen.’
Hoe vaak ik dat wel niet gehoord heb, mijn God. Ik heb het met  
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honderd vermenigvuldigd, gedeeld door twee, de bewerkings- 
volgorde omgedraaid, er moed bij opgeteld; allemaal voor niets. 
Ik kreeg altijd een zes min. Zolang ik me kan herinneren, werd 
ik aangetrokken door boeken, sloot ik me op de zolder van onze 
woning op, waar we vooroorlogse uitgaven van de klassieken be-
waarden. Eigenlijk interesseerde alleen literatuur me echt. Mijn 
hoofd stond niet naar sport, natuurwetenschappen vond ik saai. 
Latijn leerde ik om Ovidius te leren kennen. Ik ben verzot op 
Tristia. Als ik die complexe verzen lees, voel ik me niet dom of 
dwaas. Ik denk dat alleen dan mijn gezicht redelijk ingespannen 
concentratie uitdrukt, ik alleen dan een stem heb en rekening 
met mezelf houd. Contact met perfectie die op papier is vastge-
legd kost me weinig moeite. Levende, op niet al te hoge hakken 
lopende perfectie is onbereikbaar voor me.

Ik ga terug naar huis, doe de deur achter me dicht en sluit me-
zelf af van de vochtige frisse lucht die ik niet meer nodig heb. 
Mijn blik gaat naar mijn fauteuil: hoog, in groentinten, bekleed 
met ooit chic fluweel. Hij is nog net zo comfortabel als een halve 
eeuw geleden, toen ik bij mijn moeder op schoot naar sprookjes 
van Andersen zat te luisteren. Op die stoel verzamel ik kracht 
voor een nieuwe dag, voor de komende week, een eenenvijftigste 
van het jaar, een zesde dat me nog rest. Op het herenhuis aan 
de overkant hangen twee mannen een schreeuwerig bordje met 
‘TE KOOP’. Even denk ik dat ik droom, dat het niet waar kan 
zijn. Net vandaag, op zondag, op de dag van mijn nieuw gewekte 
hoop, verrijst het bordje ‘TE KOOP’ voor me. Ik zucht diep. Het 
is te mooi om waar te zijn. Ik berisp mezelf in gedachten voor de 
voorstelling van Marianna in de ramen tegenover me, die elke 
ochtend vanaf de etage naar me zwaait. Ik sluit de gordijnen.

De toeristen trekken langzaam uit Amsterdam weg en laten 
grote plastic vuilniszakken vol sporen van weekendplezier in de 
stad achter. Regendruppels vallen geluidloos in de grachten die 
water en vuil met zich meedragen.
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Eva. 7 januari 

Rechercheur Eva Paelinck haalde haar neus op en hoewel ze haar 
ogen nog niet open had gedaan, wist ze al dat ze weer last had 
van allergie: als straf voor het ongezonde eten en de milieuver-
vuiling, in combinatie met de genetische misstappen van haar 
voorouders – die nu vast niet meer na te gaan waren. Ze moest 
naar de apotheek voor antihistamine en neusdruppels en dan 
overal in huis dozen met tissues van de Albert Heijn neerzetten, 
die vierlagige zachte met een subtiele muntgeur. Ze zou vandaag 
weer te laat op haar werk komen. Ze wilde niet dat haar collega’s 
haar ogenschijnlijk vriendelijk zouden vragen of alles oké was, of 
ze geen kou had gevat; vragen die zouden uitmonden in bezorgde 
argwaan van het type: ‘Is dat van die actie van gisteren?’ om te be-
sluiten met zogenaamd goede raad: ‘Misschien moet je vandaag 
vrij nemen?’ Haar positie op het werk was al niet zo sterk, en de 
geplande reorganisatie van de Amsterdamse politie kon alles nog 
erger maken.

Eva’s chef, de tweeënvijftigjarige Bernard Verspoor, maakte 
zich niet zo druk om haar prestaties, hij liet haar aan haar lot 
over, wat nog niet zo verkeerd zou zijn als Eva echt iets had om 
trots op te zijn. Helaas had ze de laatste maanden niets gedaan 
wat een onderscheiding waard was. In de ogen van haar collega’s 
was ze een excuustruus. Eva wist dat als ze zich niet snel zou be- 
wijzen, ze na de reorganisatie haar autonomie zou verliezen en 
deel zou gaan uitmaken van een groter team, waar ze de verve-
lende klusjes zou moeten opknappen. Ze had nog maar een paar 
weken om haar imago te verbeteren. Ze profiteerde van haar re-
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latieve vrijheid nu haar leidinggevenden te druk waren met de 
reorganisatie om haar in de gaten te houden. Ze besloot gebruik 
te maken van de chaos op het bureau voor een onconventioneel 
onderzoek, misschien wel het laatste in haar carrière. Daarom 
had ze geen tijd om zich niet lekker te voelen. Ze wist maar al te 
goed dat op het bureau elke kwaal – misschien met uitzondering 
van een kater – als zwakheid werd gezien.

Ze kende haar lichaam goed en wist raad met eenvoudige klach-
ten. In haar vroege jeugd wilde ze arts worden, maar ze zakte 
voor het anatomie-examen. Ze vond de uitslag onrechtvaardig, 
ze vond dat vak immers net heel interessant. Ze had echt goed 
voor de test geleerd. Het was gewoon pech. Pech die ertoe leidde 
dat haar leven een heel andere kant op ging. Het was allemaal 
begonnen toen ze op een schoolreisje naar Den Haag het schil-
derij van Rembrandt had gezien waarop een groep gefascineerde 
mannen de chirurgische sneden in een dood lichaam volgt. De 
pezen van de linkerhand van de overledene zien er levensecht uit. 
Het lijkt of de opererende arts de man pijn doet, maar diens ge-
zicht straalt rust uit. Zijn bleekheid is die van een lichaam waar de 
ziel net uit is verdwenen. Vele jaren later las Eva een boek over De 
anatomische les en kwam te weten dat deze dode man Aris Kindt 
was, een crimineel die de rechtbank had veroordeeld tot ophan-
ging, en dat de ceremoniemeester dokter Tulp heette. De lijken 
van veroordeelden werden vroeger vaak gebruikt bij openbare 
anatomische vertoningen. Ze wilde ook lichamen ontleden en 
iemand als dokter Tulp worden. Het mislukte examen zette een 
streep door die plannen: tot grote teleurstelling van haar ouders 
verloor Eva haar motivatie om geneeskunde te studeren.

Uitvinden wat ze wilde worden duurde bij haar wat langer dan 
bij haar leeftijdgenoten. Ze overwoog kunstgeschiedenis te stu-
deren, maar haar ouders raadden haar die keuze af, met het ar-
gument dat ze een vak moest leren. Ten slotte kwam ze tot de 
conclusie dat als ze geen dokter Tulp kon worden, ze criminelen 
wilde opsporen. Onder invloed van een jongen op wie ze toen 
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verliefd was, ging ze naar de politieschool, wat ertoe leidde dat 
haar familie een tijdlang boos op haar was.

Ze hoorde vaak dat ze er niet uitzag als een politieagente: ze was 
mollig, had een flinke boezem, een grappig kuiltje in haar rech-
terwang en rood krullend haar. Ze zou beter passen in reclame 
voor een goed restaurant, een alternatieve kleuterschool of een 
vintagewinkel dan in een uniform. Maar soms kwam haar uiter-
lijk haar van pas bij haar werk. Ze won snel het vertrouwen van 
mensen, in burger kreeg ze veel waardevolle informatie.

Haar privéleven was niet bepaald om over naar huis te schrij-
ven. Ze had niet zoveel vrienden, was niet actief in verenigingen 
of sportclubs. Haar schaarse vrije momenten bracht ze in musea 
door. Ze hield van het lezen van biografieën. Picasso, Rothko, de 
oude Vlaamse meesters en natuurlijk Rembrandt. Ze kon nog 
steeds urenlang naar De anatomische les kijken. Ze had zelfs een 
bescheiden onderzoek gedaan om te bepalen of die dokter Tulp 
echt had bestaan. Zo had ze ontdekt dat de arts op het schilderij 
eigenlijk Claes Pieterszoon heette en een niet al te geliefde inwo-
ner van Amsterdam was. Hij was zelfingenomen, hebzuchtig en 
kortaf tegen zijn vrouw. De naam Tulp had hij aangenomen toen 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw tulpenbollen een waar-
devol importartikel waren geworden. De bloemen werden mas-
saal gekocht voor hun diepe kleuren en karakteristieke verheven 
kroon en werden het meest modieuze gadget van de toenmalige 
burgerij. De bollen werden voor duizelingwekkende prijzen ver-
kocht, het geld stroomde binnen bij producenten en speculanten. 
Maar toen stortte de markt in en was het plantgoed nog slechts 
een habbekrats waard. Vanaf toen was de ijdele dokter Tulp in 
het bezit van een naam die geassocieerd werd met de economi-
sche bubbel en oplichting. Maar herstel van zijn vroegere naam 
zou het verlies van een deel van zijn clientèle betekenen en zijn 
geloofwaardigheid ondermijnen. Dus bleef het bordje op de deur 
van zijn praktijk ongewijzigd.

De geschiedenis van de getalenteerde anatoom sterkte Eva in 
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haar overtuiging dat eerlijkheid schaars was in de medische we-
reld. Nadat ze voor de test was gezakt, beloofde de professor ana-
tomie, die een oogje op haar had, haar op een ondubbelzinnige 
manier dat ze een tweede kans zou krijgen. Ze ging echter niet 
met hem naar bed. En werd van de lijst studenten geschrapt. Over 
politieagenten dacht ze niet veel beter. Vooral nadat Henk, een 
collega met wie ze een paar maanden iets had gehad, haar plotse-
ling verliet. Voor een donkere, langbenige studente geneeskunde.

Dode lichamen bleven Eva fascineren, ze had geen afkeer van 
lijken. Haar weinige successen op het werk dankte ze aan haar 
goede kennis van het menselijk lichaam en de processen die erin 
plaatsvinden. Drie jaar geleden ontdekte ze bijvoorbeeld dat twee 
zelfmoorden van vrouwen in Diemen en Uithoorn helemaal geen 
zelfmoorden waren, hoewel het laboratorium niets verdachts 
had gevonden. Ze hadden allebei suikerziekte en de insulinespo-
ren in het bloed verbaasden het onderzoeksteam niet. De ziekte 
had ervoor gezorgd dat de vrouwen depressief waren geworden 
en de hand aan zichzelf hadden geslagen. Het was Eva gelukt 
vast te stellen dat de vrouwen deel uitmaakten van dezelfde the-
rapiegroep die geleid werd door ene Dick Dorresteijn. Stukje bij 
beetje bewees ze dat de therapeut nauw contact onderhield met 
veel vrouwen in zijn groep en de rijkere dames dure privésessies 
in Spanje aanbood. De zon en baden in de Middellandse Zee 
moesten de genezing bevorderen, om nog maar te zwijgen van 
de intieme sessies in de slaapkamer.

De vrouwen uit Diemen en Uithoorn waren ook rijke patiëntes 
geweest die regelmatig met Dick naar warme landen afreisden. 
Op een gegeven moment ontdekte een van hen, een voormalige 
journaliste, dat de therapeut ook met andere patiëntes op reis 
ging en dreigde ermee hem in de krant te ontmaskeren. Dick was 
niet alleen bang het recht te verliezen zijn beroep uit te oefenen, 
maar ook zijn hoge inkomsten, dus vermoordde hij zijn pati-
ente door haar een dodelijke dosis insuline toe te dienen en het 
overlijden op zelfmoord te laten lijken. Een paar maanden later 
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deed hij hetzelfde bij een vrouw uit Diemen, omdat hij dacht dat 
ook zij zijn geheim had ontdekt. De moordenaar werd dankzij 
de kennis van Eva aangehouden. Ze had de doorgesneden pol-
sen van de journaliste geanalyseerd en geconstateerd met een 
zekerheid die Nicolaes Tulp waardig was, dat de snijrichting op 
de rechterpols identiek was aan die op de linker, wat erop wees 
dat beide sneden door een vaardige linkerhand waren gemaakt. 
De journaliste was rechtshandig geweest. Eva wist nog dat toen 
Dick haar zijn visitekaartje gaf, hij zijn mobiele nummer er met 
de linkerhand bij had geschreven. De rest van het onderzoek ver-
liep bliksemsnel. Na het sluiten van de zaak-Dorresteijn had haar 
baas haar uitgenodigd voor een biertje in de Lake Pub, in die tijd 
het favoriete café van politieagenten in het centrum van Amster-
dam. En hoewel haar collega’s na een paar glazen opmerkingen 
begonnen te maken van het type ‘een uniform valt het best op een 
vrouwenboezem’ en ‘rode meisjes hebben altijd succes’, voelde ze 
zich toch vereerd en gewaardeerd.

Eva Paelinck kreeg belangstelling voor de dood van Jan Visser 
toen ze hoorde dat er tijdens de autopsie een kleine hoeveelheid 
insuline in zijn bloed was gevonden. In het rapport stond ‘ge-
ringe’, waardoor de argwaan van de andere rechercheurs niet ge-
wekt was. Bij Eva had juist die microscopische dosis de speurzin 
aangescherpt. Er waren geen sporen van een injectie gevonden 
zoals bij de vrouwen van de therapiegroep. Jan was overleden 
aan een hartaanval, hij was op een leeftijd waarop infarcten vaak 
voorkomen. Zijn huisarts verwees hem al jarenlang door voor 
hartonderzoek, maar Jan had dat advies steeds genegeerd. Vol-
gens de jonge arts die de overlijdensakte had opgemaakt, was de 
kans groot dat het een natuurlijke dood was. Het was Eva toch 
gelukt een onderzoek te starten; ze had haar baas, die druk was 
met de reorganisatie, overgehaald om haar de zaak te laten uit-
pluizen. Ze had twee weken gekregen voor een onderzoek waar 
vanaf het begin niemand in geloofde.

Er was weinig tijd, haar allergie had op een heel ongelegen mo-
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ment de kop opgestoken. Ze had enorm veel werk: ze wilde de 
contacten tussen Visser en zijn klanten bestuderen en de laatste 
vierentwintig uur van zijn leven reconstrueren.

De doorzoeking van het atelier gisteren had een aantal interes-
sante vragen opgeworpen. De laatste maanden kwamen vaak de 
initialen A.C. en D.M. voor in de agenda van de overledene. Ze 
moest te weten komen wie dat waren. Het was ook verrassend 
dat er midden in een afgesloten ruimte een boom groeide. Eva 
wist niet goed wat voor plant het was, en ze hadden tijd noch het 
budget om een expert in te huren. De boom was in vaste grond 
geplant, de wortels reikten tot het souterrain. Het huis van Visser 
was net als veel andere herenhuizen in dit deel van Amsterdam 
in de zeventiende eeuw gebouwd en deed in het verleden vast 
dienst als opslagruimte van een graanhandelaar. Gebouwd op het 
moeras, zoals de hele stad, steunde het op een paar honderd hou-
ten palen die uit Scandinavië waren geïmporteerd. Die palen, die 
twee meter diep in de modderige ondergrond waren geslagen, 
dienden al bijna vierhonderd jaar als fundament van het heren-
huis met drie etages. Als iemand van plan was zo’n oud huis te 
kopen, moest hij wachten op het zogenoemde funderingsonder-
zoek. Er bestonden millimeternormen voor het jaarlijks zakken 
van de palen die geen significant risico voor de koper inhielden. 
Als het herenhuis ook maar iets meer zakte, kon dat resulteren 
in kromtrekken en andere constructieproblemen. De bewoners 
van de huizen in het oudste deel van Amsterdam waren meestal 
heel voorzichtig bij alle werkzaamheden die de structuur ook 
maar iets konden aantasten. Om zijn boom te kunnen planten 
had Jan bijna het hele souterrain moeten vullen met grond, een 
gat in de vloer tussen de twee niveaus zagen en... wachten. Heel 
lang wachten. Misschien hield hij gewoon bijzonder van bomen, 
in het centrum van Amsterdam stonden nu eenmaal niet veel 
planten.

Die vreemde teelt vond Eva verdacht. Waarom deed hij de ka-
mer op slot? Vissers schoonmaakster, die nota bene zijn lichaam 
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