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Hoofdstuk 1  

BLOED, ZWEET EN TRANEN

Zoals elke avond ging Disko Barabax bij het sche
merduister naar de crypte. Hij liep over de grind
paden langs de graven. In zijn kielzog volgde een 
witte kat. Het was weer zo’n prachtige avond. De 
ondergaande zon wierp een gouden licht over de 
grafzerken, die als een stel scheve, rotte tanden uit 
de grond staken. Er waren kraaien. Als ze ophiel
den met krijsen, kon je de krekels horen tsjirpen. 
Ze kondigden een zwoele zomernacht aan.

Het lange gras hing in sprieten over de paden 
en ritselde langs zijn enkels bij elke stap. Disko 
kon het idee dat een skelethand naar zijn voet zou 
graaien maar niet uit zijn hoofd zetten. Niet dat 
hij gauw bang was, maar hij voelde zich beter op 
zijn gemak met de gettoblaster op zijn schouder. 
Hij was er erg aan gehecht, want hij had hem van 
zijn overleden vader geërfd. Om niet aan dit mis
troostige landschap te hoeven denken, zong hij 
mee met de muziek. Het liedje was een stuk vro
lijker dan het sombere landschap om hem heen.
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De crypte lag achter de heuvel. Veel was er aan 
de buitenkant niet te zien, behalve de tralies van 
een boogdeur. Disko draaide het slot open en liet 
de sleutel erin zitten. Hij duwde de deur open, 
heel voorzichtig, om de scharnieren niet te belas
ten. Op slechte dagen piepten ze zo hard als een 
kind van wie de kiezen getrokken werden. Nu 
knarsten ze enkel. Hij daalde de stenen trap af en 
onderweg ontstak hij de kandelaars aan de mu
ren. De grillige schaduw op de muur achtervolg
de hem, net zoals de kat.

Hier, in de grafkelder, kon Disko ongestoord 
aan zijn dansmoves werken. Niemand viel hem 
hier lastig, behalve Zakaria, een raar jongetje dat 
hier ook altijd rondhing. Het was natuurlijk een 
vreemde plaats. Een beetje luguber, en sommi
gen zouden het zelfs grafschennis noemen, maar 
nergens op de begraafplaats was het zo rustig als 
hier. En de glimmende tegelvloer onder zijn snea
kers was spiegelglad, waardoor zijn bewegingen 
er lekker soepel uit kwamen. Beter dan in een 
nachtclub of discotheek.

De crypte was er al lang voor Disko opzichter 
werd van het Schoonselhof. Op deze begraaf
plaats rustten bekende mensen zoals televisie
figuren, geleerden, muzikanten en politici. Maar 
als je hier eenmaal begraven lag, maakte het geen 
bal meer uit of je nu een beroemdheid of een niks
nut was geweest. In de dood is iedereen gelijk, zo 
luidde Disko’s filosofie.

Hoewel hij hier al bijna een jaar werkte, ont
dekte hij nog dagelijks nieuwe hoekjes in deze 
reusachtige dodenstad. Dat was zo gaaf aan deze 
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baan. Dat, en de stilte. Hij moest ervoor zorgen 
dat de graven er netjes bij lagen. Verwelkte bloe
men opruimen, de kronkelende paden onderhou
den. Dat soort dingen. Aan het eind van zijn werk
dag daalde hij dan af in de crypte om heerlijk te 
breakdancen. Uit respect voor de doden zette hij 
de muziek uiteraard nooit te hard. Stel je voor dat 
de geraamtes uit hun kisten zouden rammelen.

Soms gaf Disko ook rondleidingen op het 
Schoonselhof. Je had immers altijd wel van die 
rare kwasten die bekende doden wilden komen 
bezoeken. Lekker morbide. Waarom zou je zoiets 
doen als je ook een dagje naar het strand kon? Dan 
toonde Disko hen de tombes en de graven met 
hun melancholische opschriften, en vertelde hij er 
anekdotes bij. Een beetje zoals een stadsgids. De 
crypte was de kers op de taart. Niet alleen omdat 
het zo’n onheilspellende locatie was, maar vooral 
omdat er allemaal bekende griezelschrijvers be
graven lagen. Sommigen al een eeuwigheid.

Anton Holslag was de oudste knakker van al
lemaal, al meer dan een eeuw dood. De koperen 
cijfers op zijn grafsteen waren zo versleten dat je 
ze amper nog kon lezen. Laatst hadden ze de A 
van zijn voornaam laten bijmaken, want de vorige 
was eraf gevallen van ouderdom. En toch waren 
er nog steeds kinderen die zijn boeken lazen. Ver
halen over geesten en vervloekte kastelen… Dat is 
niet meer van deze tijd, toch?

Beneden pakte Disko een nieuwe lucifer en 
ontstak er de kandelaars aan de pilaren mee. Nu 
baadde de crypte in een oranje gloed, met achter 
de pilaren diepe, inktzwarte schaduwen. Toen 
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zag hij twee nieuwe zerken tegenover de trap. Ze 
glansden zwart en goudkleurig in het kaarslicht. 
‘Zo, daar liggen de Blafferbroertjes dus,’ mom
pelde hij tegen zichzelf. ‘Zij aan zij. Gezellig.’ De 
zerken waren er pas deze ochtend bij gezet. Disko 
had het nieuws van hun dood vernomen… en nu 
was hij dus verantwoordelijk voor het onderhoud 
van hun graven.

Hun namen stonden in grillige, zilveren letters 
in de zerken gegrift. De linkse was van Bobbie, 
de rechtse van Klijf. Disko boog zich over hun 
graven. De spleten eromheen en ertussen waren 
opgevuld met natte aarde. Hij moest kokhalzen 
van de zurige graflucht die in zijn keel prikkelde. 
‘Jakkes.’ Als er één ding was waar hij nooit aan 
zou kunnen wennen, dan was het die stank.

Hij besloot dat hij zich maar niet te veel met de 
doden moest bemoeien. Voorzichtig liep hij met 
zijn radio tussen de zerken van Klijf en Bobbie 
door. Vlak erachter, in een nis in de muur, stond 
een marmeren altaar. Met een beetje verbeelding 
leek het op een ouderwetse deejaytafel met meng
panelen en platendraaiers. Daar zette hij de radio 
op.

In het midden van het altaar stond een stenen 
beeld van een huilende vrouw in een gewaad. ‘Yo 
Lacrimosa,’ zei hij lachend, ‘mag ik deze dans van 
jou?’ Zijn gelach weerkaatste in holle echo’s tegen 
de muren. De naam had hij zelf voor haar bedacht 
omdat ze zo droevig keek. In het Latijn waren tra
nen namelijk lacrimae. Haar hoofd was een beet
je gebogen, alsof ze een groot verdriet op haar 
schouders torste. Volgens hem waakte ze over de 
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dode griezelschrijvers.
Disko zette de radio aan en liep naar het mid

den van de crypte. ‘Yo, laat die beats maar stro
men.’ Hij deed de lange leren jas uit die hij afge
lopen weekend op een vlooienmarkt had gekocht. 
Hoe gaaf hij ook was, hij was niet geschikt om 
mee te dansen. Dan kon je evengoed een dwang
buis dragen. Hij hing hem aan een haak onder een 
van de kandelaars. En om zeker niet te struike
len tijdens zijn ingewikkelde moves, legde hij een 
dubbele knoop in zijn veters.

Uit de luidsprekers galmde een baslijn. Die 
klonk als een pompend hart, dof en regelmatig. 
Hij rekte zich uit. Zijn gewrichten knakten. Hij 
schudde zijn spieren los op het ritme van de bas
sen en bracht zijn ademhaling onder controle. 
Zijn hoofd wiegde in boogjes tussen zijn schou
ders heen en weer. Enkele elektronische bliepjes 
rolden over de baslijn en daarna explodeerde de 
melodie. Dat was het moment waarop Disko een 
pirouette deed. Vervolgens gooide hij zijn armen 
en benen voor zich uit en begon als een krankzin
nige te dansen.

Met de flakkerende kaarsen en de pompende 
muziek leek de crypte eerder op een danstempel. 
Disko deed een “windmolen”: zijn hoofd naar be
neden, zijn benen in de lucht, en draaien maar tot 
hij er duizelig van werd. Best vermoeiend, maar 
door het vele oefenen was hij gespierd als een at
leet. Zelfs tijdens de zomer was het fris onder de 
grond, maar toch duurde het niet lang voor hij het 
warm kreeg. Zijn voorhoofd was de eerste plaats 
waar hij begon te zweten. Niet veel later waren 
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zijn oksels aan de beurt.
Zodra hij uitgedraaid was, kwam de “robot”; 

een reeks mechanische, schokkerige bewegingen. 
Hij plooide zijn gezicht tot gekke grimassen. Naar 
goede gewoonte sloot hij deze reeks af met een 
achterwaartse salto. Altijd een risico. Als hij uit 
vorm was, mislukte die weleens. Zulke gladde 
tegels, wat wil je. Enkele maanden geleden was 
het dan ook goed misgegaan. Resultaat: hersen
schudding. Maar nu verliep de salto vlekkeloos. 
Alleen… Bij het neerkomen stak het puntje van 
zijn tong tussen zijn tanden.

De pijn kwam twee tellen na de landing.
Disko wilde schreeuwen, o wat wilde hij 

schreeuwen, maar hij legde zijn hand op zijn 
mond. Hij wilde niet dat de doden hem konden 
horen. Hij stampte met zijn voeten op de grond 
en bracht een woeste, binnensmondse kreet uit 
die tot in zijn ingewanden daalde. Tranen spron
gen in zijn ogen van de pijn. Toen proefde hij een 
vieze, metaalachtige smaak. Bloed. Door de pijn 
in zijn tong was het hem volledig ontgaan dat de 
muziek plots gestopt was.

Het was nu ijzig stil in de crypte. Het wegval
len van de muziek had de atmosfeer veranderd. 
En niet op een aangename manier… ‘Yo, wat heeft 
dit te betekenen, man?’ lispelde hij. ‘Zakaria, ben 
jij dat?’ Als er één ding was waar Disko een pest
hekel aan had, dan was het dat zijn dansritueel 
onderbroken werd. Maar zonder beats viel er nu 
eenmaal weinig te dansen. Bovendien begon de 
pijn in zijn tong uit te stralen naar zijn kaken. Een 
branderig gevoel trok langs zijn keelgat en zijn 
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mond vulde zich met het bloed uit zijn tong. Over 
zijn wangen rolden tranen. Ze vermengden zich 
met zijn zweet. ‘Ik had er nog wel nieuwe batterij
en in gedaan.’

Hij liep naar de radio. Ondertussen zoog hij het 
bloed uit zijn tong. Eenmaal bij het altaar bevroor 
hij. Ineens spuwde de radio een irritant gekraak 
uit. Vervolgens niets meer. Disko snapte er niks 
van. De wond in zijn tong klopte, en er stuwde 
voortdurend bloed naar buiten. Het stroomde 
over zijn onderlip.

Een seconde later vielen er druppels op het 
marmer. Plets, plets, plets. Duidelijk hoorbaar 
vanwege de stilte. Bij het raken van het oppervlak 
sisten ze. Hij boog zich voorover. Ook de tranen 
en zweetdruppels sijpelden nu van zijn hoofd, 
precies in de groter wordende bloedvlek. Slier
tjes stoom kringelden omhoog. Het was alsof ze 
ter plekke verdampten. Het vocht verdween in 
de marmeren aders terwijl hij ernaar keek. Als hij 
niet beter wist, zou hij denken dat het altaar dorst 
had en die leste met zijn lichaamssappen.

Disko bibberde toen een ijzige wind langs zijn 
lichaam trok. Op die wind zweefde het gefluister 
van duizend stemmen. Gewoon mijn verbeelding.

Weer gekraak. En ruis. Het ging op en neer, zo
als golven op het strand. Het klonk alsof je met 
de auto door een tunnel reed en plotseling geen 
ontvangst meer had, en dan weer wel. Er brak een 
zenuwslopend gezoem door, verre klanken van 
een liedje. Af en toe kwamen er stemmen tussen, 
stemmen die in onverstaanbare talen spraken.

Disko begreep al wat er aan de hand was. Door 
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de trillingen van de bassen was de verbinding 
binnenin van “cassette” naar “radio” verspron
gen. Dat gebeurde wel vaker bij zo’n oud toestel. 
Disko slikte een beetje bloed door. Waarschijnlijk 
stond de naald nu tussen twee radiostations afge
stemd, vandaar dat kabaal. Hij moest gewoon het 
knopje weer op “cassette” zetten en dan kon hij 
verder met zijn mixtape. ‘Niets aan de hand.’

Disko stond op het punt om het kanaal te ver
anderen. Maar zodra hij het knopje aanraakte, 
schoot er een schok door zijn vinger. De siddering 
trok helemaal door tot in zijn nek en in zijn hie
len. Op hetzelfde moment sprong van de anten
ne een blauw vonkje af. Disko deinsde achteruit. 
De radio begon te knetteren; hetzelfde geluid als 
wanneer je in de winter een wollen trui uittrekt 
en je haren recht overeind blijven staan. Statische 
elektriciteit. Maar dan luider. Onheilspellender…

Een schreeuw bevroor in Disko’s keel bij het 
horen van de stem… Een duistere, grimmige 
stem, die hem vanuit een onpeilbare diepte toe
sprak: Vervloekt zij diegene die mij gewekt heeft.

Ongeveer op hetzelfde tijdstip, bij de poort van 
het Schoonselhof

‘Op slot,’ zei Kaat. ‘Wat nu?’
Aan de spijlen van de gietijzeren poort hing een 

bordje. Gideon las hardop: ‘Geopend van zonsop
gang tot zonsondergang.’ Hij keek naar boven. De 
hemel was gevuld met rood avondlicht. ‘Vreemd, 
de begraafplaats zou nog open moeten zijn.’

‘Misschien heeft de opzichter een romantisch 
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afspraakje en is hij er vroeger vandoor gegaan,’ 
grinnikte Kaat. De poort was minstens tweeën
eenhalve meter hoog en in het midden vergren
deld met een ketting. Ze rammelde eraan. ‘Niet 
open te krijgen.’ Ze wrikte aan het slot, de roest 
die haar handpalmen verkleurde negerend. Het 
metaal voelde koud aan, ondanks de hitte buiten. 
‘Tenzij je een kniptang meegebracht hebt.’

‘Zie ik er soms uit als een crimineel?’ Gideon 
deed zijn best om verontwaardigd te klinken, 
maar eigenlijk vond hij het wel geestig.

Deze poort was de enige ingang van het 
Schoonselhof. De begraafplaats was begrensd 
door stenen muren. Muren zonder houvast, on
mogelijk om te beklimmen. Met een touw zou je 
misschien een lus kunnen werpen om de gotische 
beelden op de rand, maar daar hadden ze niet aan 
gedacht.

‘Ik vrees dat we een andere keer terug zullen 
moeten komen,’ zei Gideon.

Kaat hoorde hem niet. Ze was druk bezig de 
spleet onder de poort te inspecteren. Ook al was 
ze slank en lenig, daar zou ze nooit onderdoor 
kunnen. ‘Er zit niets anders op dan over de poort 
te klimmen,’ zei ze uiteindelijk.

‘Eh, en wat als we betrapt worden? Hier bestaat 
een woord voor: inbreken.’

‘Heb jij al een levend wezen gezien sinds we 
hier zijn?’

‘Nee, maar…’
Op dat moment vloog er een kraai over, hij 

krijste de stilte aan flarden. Ze bleven staan en ke
ken verschrikt naar de hemel.
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‘Een slecht voorteken,’ mompelde Gideon.
Kaat rolde met haar ogen. ‘Het is hier doods en 

verlaten. Niemand zal ons zien.’
Gideon keek weer naar de poort. Bovenaan ein

digden de spijlen in scherpe punten. ‘Je bent gek.’
‘Misschien, maar er zit niets anders op.’
‘Wat als we doorboord worden door die… door 

die…’ Schichtig wees hij naar de pieken. ‘Of stel 
je voor dat we naar beneden donderen en onze 
knieën breken.’ Hij schudde met zijn hoofd. ‘Nee, 
dit is een slecht idee.’

Maar Kaat was niet van plan om het zo snel 
op te geven. ‘Gideon, ben je misschien vergeten 
waarom we hier zijn?’

Hij stond een beetje op zijn benen te wiebelen 
en kauwde gespannen op zijn onderlip. Toen hij 
zijn mond opende om iets te zeggen, onderbrak 
Kaat hem meteen.

‘Ik bedoel, na alles wat er in die donkere toren 
gebeurd is… en nadat Klijf zijn leven gegeven 
heeft om ons uit de klauwen van zijn broer te red
den…’ Ze legde haar handen op zijn schouders. 
‘Kijk naar me.’

‘Ik weet het niet, hoor.’
‘We zijn het aan hem verplicht, Gideon.’ Ze 

keek hem indringend in de ogen. ‘Je weet dat ik 
gelijk heb.’

‘Het was inderdaad een avontuur om nooit te 
vergeten,’ zei hij vol ontzag. Hij keek over zijn 
schouder naar de afgetakelde Gruweltoren, die 
in de verte boven het landschap uitstak. Het was 
het enige gebouw in de omgeving. Tenminste, als 
je de graftombes op het kerkhof niet meetelde. 
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Ze bevonden zich ver buiten de schaduw van de 
toren, maar Gideon was er nog steeds van in de 
ban. Sinds hun ontsnapping had hij er elke nacht 
over gedroomd. Enkele keren was hij zelfs 
schreeuwend wakker geworden.

Kaat deed haar rugzak af en gooide hem over 
de poort. De lus bleef achter een punt haken. 
‘Maakt niet uit,’ zei ze, ‘ik haal hem er onderweg 
wel af.’ Haar eerste poging om op de poort te 
klauteren, mislukte. Ze schoof weg. Bij de tweede 
poging had ze meer succes. Ze zette haar ene voet 
op een krul in het smeedwerk en de andere op de 
ketting. Met haar handen trok ze zich op tot een 
volgende krul. En zo klom ze tot aan de rand met 
de pieken, die glommen als de tanden van een 
hongerige haai.

‘O my god,’ jammerde Gideon, ‘dit kan ik niet 
aanzien.’

Kaat pakte haar rugzak eraf en mikte hem in 
een struik. Ze miste en hij kwam met een plof op 
de stenen terecht. Er kraakte iets in de tas. Waar
schijnlijk haar telefoon, maar ze had andere din
gen aan haar hoofd op dit moment. Als haar focus 
nu verslapte, kon het fataal zijn.

Heel voorzichtig bracht ze haar ene been over 
de rand. De piek streelde haar knie. Zachtjes, 
maar toch hard genoeg om te beseffen hoe ge
vaarlijk dit was. Nog voorzichtiger bracht ze haar 
andere been er ook overheen. Daarna liet ze zich 
naar beneden glijden, langzaam en gecontroleerd. 
Halverwege steunde ze met haar voeten op de 
ketting. De schakels knarsten onder haar gewicht. 
Daar waar het roest tot binnenin was gedrongen, 
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schoten ze opeens uit elkaar.
De ketting brak en rinkelde, en Kaats voe

ten bengelden opeens een halve meter boven de 
grond. Gideon slaakte een kreet. Maar het ergste 
was achter de rug. Kaat liet zich vallen en landde 
met beide voeten op de grond. ‘Zo, en nu het slot 
om zeep is, kan jij gewoon via de poort naar bin
nen, meneertje.’

Gideon was opgelucht nu hij zelf niet hoefde 
te klimmen. Hij duwde de poort op een kier en 
glipte naar binnen.

Ondertussen had Kaat de kaart van het kerkhof 
uit de rugzak gepakt. Die had Gideon van het in
ternet gedownload en afgedrukt.

‘Je houdt hem ondersteboven,’ zei hij. ‘Geef 
hier.’ Hij nam de kaart over en oriënteerde zich. 
‘We zijn nu bij de ingang, dat wil zeggen dat we 
in westelijke richting moeten. Voorbij het colo… 
colombo…’

‘Columbarium,’ zei Kaat, terwijl ze haar han
den vol roestvlekken aan haar broek afveegde.

‘Wat is dat?’
‘Daar staan de urnen van mensen die verast 

zijn, in plaats van begraven.’
‘In elk geval, we moeten die kant uit.’ Gideon 

liep voorop, in de richting van de zon die nu hele
maal achter de horizon verdween.

Aan beide kanten van het pad stonden rijen 
met zerken. Sommige graven waren nog nieuw 
en schitterden. ‘Deze zijn nog geen maand oud,’ 
merkte Kaat op. Ze liepen het pad af en kwamen 
bij een groot veld vol witte kruisen. Het waren er 
honderden, allemaal van soldaten die tijdens de 
grote oorlogen gesneuveld waren. De jonge man
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nen hadden gekke, ouderwetse namen, zoals Leo
pold of Isidoor. Maar uit respect lachten ze niet.

Gideon hield halt en staarde er met open mond 
naar. ‘Indrukwekkend.’

Kaat knikte instemmend. ‘Sommigen zijn am
per twintig jaar geworden.’ Ze voelde zich plots 
neerslachtig.

‘Kom,’ zei Gideon, ‘voor het helemaal donker 
is.’ Er stond een briesje en de bomen langs de pa
den begonnen zachtjes te ruisen. Een poosje later 
kwamen ze bij het oudste gedeelte van het kerk
hof. Hier waren de graven meer dan een eeuw 
oud. En bovendien waren ze beduidend groter, 
de meeste versierd met beelden van engelen of 
biddende vrouwen. Maar tegelijkertijd oogden 
ze ontzettend somber. Scheefgezakt, verkleurd, 
overwoekerd met onkruid.

Kaat gaf Gideon een por. ‘Moet je kijken.’ Ze 
wees naar een mausoleum dat in de schaduw van 
een treurwilg stond. ‘Dit komt zo uit een grie
zelfilm.’ Op de graftombe lag een stenen schedel 
met daaronder een kruis van beenderen. De oog
kassen en grijnzende kaken zaten onder het mos.

Gideon las de naam van de dode hardop: ‘Al
phonse Bontenakel.’

‘Zou iemand zich hem nog herinneren?’ Kaat 
kon de trilling in haar stem niet verbergen. Ze 
schraapte haar keel. ‘Ik bedoel, zou hij nog familie 
hebben die hem komt bezoeken?’

‘Geen idee. Maar wat ik wel weet, is dat de 
crypte zich verderop achter de heuvel bevindt.’

De traliedeur stond open. De sleutel stak nog in 
het slot. ‘Vreemd, vind je niet?’
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Gideon knikte. Hij kwam naast haar staan en 
samen staarden ze langs de met kandelaars ver
lichte trap de diepte in.

‘Zullen we?’ vroeg ze. Op dat moment schoot 
er iets uit het donker omhoog en glipte het langs 
haar benen. Kaat sprong opzij en gilde. ‘Wat was 
dat?’ Haar ogen stonden groot, angstig. Toen zag 
ze het.

Een beetje verderop zat een hagelwitte kat. Het 
beest blies en kromde zijn rug. Zijn staart was dik 
en had de vorm van een vraagteken.

‘Gideon, wat doe je?’ zei ze. ‘Laat dat.’
Maar het was zinloos, want hij hurkte naast de 

kat en aaide hem over de kop. ‘Hij lijkt als twee 
druppels water op Zulu.’ Bij het uitspreken van 
die naam kreeg hij een brok in zijn keel. Zulu, zijn 
beste maatje, was afgelopen winter immers ge
storven. Gideon had hem heel zijn leven gekend 
en was er kapot van toen de dierenarts hem liet 
inslapen. Hij veegde een traan uit zijn ooghoek. 
Blijkbaar voelde de witte kat zich veilig bij hem, 
want hij begon achtjes tussen zijn benen te draai
en. Hij spinde zelfs, wat je tot op vijf meter afstand 
kon horen. Toen Gideon opstond en weer naar de 
crypte liep, volgde de kat hem.

‘Kijk maar, niets aan de hand,’ zei Gideon. 
‘Zo’n dier voelt het gewoon als…’

‘Sst, stil.’ Kaat legde haar vinger op haar lip
pen. ‘Hoor je dat?’

‘Wat?’
‘Sst.’ Ze drukte haar hand tegen zijn mond.
Uit de diepte kwam een zware, grimmige stem.
Ze waren geschrokken, bang, zenuwachtig, 
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verbaasd en ontzettend in de war. Maar bovenal 
waren ze nieuwsgierig. Met een veelbetekenende 
blik keken ze elkaar aan. Ze hadden geen woor
den nodig om te weten wat de ander dacht. Hun 
blikken zeiden genoeg. En dus gingen ze naar bin
nen, tot halverwege de wenteltrap. Daar gingen 
ze zitten, in het kaarslicht. Ze spitsten hun oren en 
luisterden met ingehouden adem naar het verhaal 
dat door de stem verteld werd.
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SLIK-SPUW-HUIS
Wil jij weten wat het SlikSpuwHuis is? Dan moet 
ik je misschien eerst vertellen wie de Vaaltgieren 
zijn.

De Vaaltgieren zijn ongeveer zo oud als jij. Mis
schien een beetje jonger, misschien een beetje ou
der, maar het zijn evengoed kinderen. Ze hebben 
geen ouders meer. Met andere woorden, het zijn 
wezen, en ze leven tussen het vuilnis. Dat doen ze 
omdat er nergens anders plaats voor hen is. Nie
mand wil hen in huis nemen. Iedereen verstoot 
hen, dus zijn ze op zichzelf aangewezen om on
derdak te zoeken. Dat hebben ze gevonden in het 
milieupark. De kans dat je ze er ooit zult zien, is 
heel klein, maar vergis je niet, ze zijn er wel.

O ja, ze zijn er zeker!
Ze verschuilen zich onder bergen elektronica, 

waar ze tunnels hebben gegraven tussen oude ra
dio’s en kapotte televisieschermen. Ze verstoppen 
zich in meubels en slapen in constructies van piep
schuim. Tussen matrassen en enorme koelkasten 
hebben ze geheime gangen gebouwd, waar ze 
vliegensvlug doorheen kruipen als er mensen in 
hun buurt komen.

Om de tijd te doden, spelen ze met het speel
goed dat door andere kinderen weggegooid 
wordt. Autootjes, poppen, knikkers of ingewik
kelde puzzels, er zitten altijd wel schatten verbor
gen tussen het afval. De Vaaltgieren zijn er zelfs in 
geslaagd om een versleten Nintendo aan de praat 
te krijgen. 
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Daarmee spelen ze videospelletjes, diep in de 
gangenstelsels van hun zelfontworpen vuilnis
labyrint.

Aan de geur van rottende etensresten zijn ze 
gewend geraakt en voor de giftige dampen van 
verfpotten zijn ze inmiddels immuun. Ze wassen 
zich niet, dat vinden ze tijdverspilling. Daarom 
zijn ze van top tot teen besmeurd met vlekken en 
stinken ze naar beschimmeld fruit. Hun kapsels 
staan stijf van de vettigheid. Het is zelfs zo erg 
met hen gesteld dat er voortdurend dikke vliegen 
rond hun hoofd cirkelen. Je weet wel, die vliegen 
met hun blauwgroene gloed en irritante gezoem, 
het soort vliegen dat je altijd terugvindt op een 
hondendrol.

Francesco is de opzichter van het milieupark. 
Hij is op de hoogte van de aanwezigheid van de 
Vaaltgieren, ook al heeft hij er geen idee van met 
hoeveel ze zijn. Maar zolang ze hem met rust la
ten, laat hij hen ook met rust. Dat is de stilzwij
gende afspraak die ze gemaakt hebben. 

Ook al is hij bang. O, hij is ontzettend bang. 
Nee, niet voor zichzelf, maar voor de mensen die 
hun afval in het milieupark komen dumpen. Ik 
leg je zo meteen uit waarom, maar laat me eerst 
het volgende vragen.

Weet je wat de Vaaltgieren doen als ze honger 
hebben?

Je zou denken dat ze de etensresten tussen het 
afval vandaan halen. In het begin deden ze dat 
inderdaad, tot ze ziek werden van alle bacteriën. 
Sindsdien moesten ze wel op zoek gaan naar an
dere manieren om hun honger te stillen. Dat bleek 
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niet eenvoudig, maar een van hen kreeg een idee. 
Ze moesten allemaal samenwerken om het idee 
uit te voeren en dan zouden ze nooit meer honger 
lijden.

Samen bouwden ze het SlikSpuwHuis. Aan 
de buitenkant zag het eruit als een mozaïek van 
beton, hout, metaal, golfplaten en glas. Het had 
de kleur van een herfsthemel met roestvlekken 
erin. Ramen en deuren zaten op de gekste plaat
sen, waardoor je onmogelijk het aantal verdiepin
gen kon tellen. Het was niet veel groter dan een 
woonhuis, maar de schaduw van het gebouw was 
veel ruimer. En vooral: donkerder. Bovendien, en 
dat was misschien nog het vreemdst, helde het 
huis over naar alle kanten tegelijk, alsof het ieder 
moment kon omvallen.

De binnenkant hadden ze ingericht met on
derdelen van de vele keukenapparaten die op het 
stort gedumpt werden. Op die manier ontstond 
er een soort machine. Alles daarbinnen werkte 
automatisch, daar hadden ze voor gezorgd. Maar 
er was meer. Aan de achterkant van het gebouw 
bevond zich een luikje, niet groter dan een brie
venbus, en uit dat luikje kwam hun voedsel.

Nu wil je waarschijnlijk weten hoe ze dat de
den, nietwaar? Ik zal het je stap voor stap uitleg
gen.

Meestal gaat het als volgt. Er komt een wagen 
het milieupark in gereden, heel vroeg in de och
tend of heel laat op de avond, wanneer er geen 
andere mensen zijn. De wagen zit vol met puin en 
soms hangt er nog een kar achter die ook volge
propt is. Wanneer hij tot stilstand komt, stapt aan 
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de ene kant een volwassene en aan de andere kant 
een kind uit. De eerste keer gebeurde het met een 
vader en zijn zoontje.

Ze begonnen de wagen uit te laden en brachten 
de spullen naar de juiste plaats. Maar al snel raak
te de vader afgeleid. Hij hoorde kinderstemmen. 
‘Help ons, we zitten vast.’ De stemmen klonken 
ver weg en dichtbij tegelijkertijd. Toen merkte hij 
dat ze uit een opening tussen het vuilnis kwamen.

‘Waar zijn jullie?’ vroeg hij.
‘Binnen,’ zeiden ze.
Omdat hij dacht dat ze gevaar liepen, twijfelde 

hij geen seconde en kroop door de opening. En zo 
lokten de Vaaltgieren de vader in hun labyrint.

Ze verplaatsten zich de hele tijd in hun tunnels 
en bleven de vader instructies geven om hen te 
komen zoeken. Naar links, naar rechts, enzovoort. 
Ondertussen dumpte het zoontje enkele oude 
knuffeldieren vol gaten waar pluche uit kwam. 
Het leek zelfs alsof hij aan het huilen was omdat 
hij afscheid van ze moest nemen. Hij had niet door 
dat zijn vader tussen het vuilnis verdwenen was.

Na een tijdje was de vader via de tunnels bij 
de ingang van het SlikSpuwHuis aangekomen. 
Uiteraard had hij zelf geen idee waar dat gebouw 
voor diende, maar hij wilde niet terugkeren. Hij 
geloofde nog altijd dat hij de kinderen kon red
den. Tot hij naar binnen ging…

…en er een lange, lange schreeuw weerklonk. 
De meeuwen die de plastic vuilniszakken kapot 
aan het pikken waren, op zoek naar etensresten, 
vlogen allemaal weg, zo luid was de schreeuw. De 
man was in de reusachtige machine terechtgeko
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men. Je kan het vergelijken met een keukenmachi
ne, waar je een banaan in gooit om een milkshake 
te maken. Het systeem zat zo slim in elkaar dat hij 
er helemaal aan de andere kant weer uit kwam in 
de vorm van pikante worstjes. Vandaar de naam 
SlikSpuwHuis. Het slikt je in om je vervolgens 
weer uit te spuwen.

En zo komen de Vaaltgieren dus aan voedsel.
Kan je je al voorstellen hoe dat jongetje in pa

niek was toen hij zijn vader hoorde schreeuwen? 
Hij ging wel naar hem op zoek, maar kon hem 
nergens vinden. En zo vergaat het vele kinderen, 
wier moeder of vader plots verdwijnt tijdens een 
bezoekje aan het milieupark.

De opzichter doet al die tijd alsof er niets aan 
de hand is. Als hij geen afval sorteert, dan rookt 
hij sigaren op de trap naar zijn kantoortje. En als 
het regent, dan gaat hij naar binnen om nieuws
berichten in oude kranten te lezen. Die kranten 
verzamelt hij door ze uit het puin te vissen. Soms 
gaat hij ook op zoek naar snuisterijen om zijn kan
toortje mee te versieren. Porseleinen beeldjes bij
voorbeeld, of verwelkte planten. Maar Francesco 
bemoeit zich niet met de Vaaltgieren, want dat is 
nu eenmaal de afspraak.

Luister, ik zal je een goede raad geven. Wat je 
ook doet, laat je ouders nooit naar het milieupark 
gaan! Steek desnoods de banden van de wagen 
lek. Zeg hen dat ze hun afval in brand moeten ste
ken. Of beter nog, dat ze het een tweede leven ge
ven. Zo ken ik iemand die een oude wcpot in de 
tuin heeft gezet en nu groeien er prachtige bloe
men in. Zoiets, dus. Verzin maar iets als je ouders 
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hun wagen volladen met oude spullen.
Waarschijnlijk vraag je je af hoe ik dit allemaal 

weet, nietwaar? Om eerlijk te zijn, vertel ik dat lie
ver niet. Je weet maar nooit… Als de Vaaltgieren 
erachter komen dat ik hun geheim verklap, zit ik 
serieus in de nesten. Je hoort wellicht aan de tril
ling in mijn stem dat ik allerminst op mijn gemak 
ben. Maar omdat je zo aandringt, zal ik een uit
zondering maken. Voor één keer. Op voorwaarde 
dat dit tussen ons blijft. Kan ik jou vertrouwen? 
Kun je zwijgen? Oké, goed, misschien moest ik me 
maar eens voorstellen, dan zal het allemaal duide
lijk worden. Aangenaam, mijn naam is Francesco 
en ik ben de opzichter van het milieupark.


