
 

Fragment De escaperoom van Megan Goldin 
 
Het was Miguel die op een ijskoude zondagochtend om 4.07 uur naar 911 belde. De stem van de 
jonge bewaker trilde, maar hij verborg zijn angst achter een nonchalante toon. 

Miguel was een fanatieke bodybuilder geweest tot hij zijn rug blesseerde met dozen tillen in 
het magazijn waar hij werkte. Nu moest hij genoegen nemen met een baantje als nachtwaker van 
een nieuwe, bijna voltooide luxe kantoortoren. Hij was nog altijd gespierd, had donker haar en een 
kuiltje in zijn kin.  

Miguel was met een vluchtige inspectie bezig toen er een gil weerklonk. Maar hij hoorde 
eerst niets vanwege de hiphop die door zijn grote koptelefoon schalde terwijl hij de duistere hoeken 
van de lobby met zijn zaklamp bescheen. 

De lichtbundel gleed over de nissen met klassieke gezichten van Griekse bustes. De in brons 
gegoten reproducties gaven de ruimte met hun griezelige bovenaardse uitstraling iets van een 
mausoleum. 

Miguel zette de muziek even uit, op zoek naar een andere playlist. Op dat moment hoorde hij 
het laatste stukje van een gesmoorde gil. 

Het geluid kwam zo onverwachts dat hij onmiddellijk stil bleef staan. Het was niet de eerste 
keer dat hij ’s nachts vreemde geluiden had gehoord, variërend van luid miauwende en vechtende 
katten tot de wind die om de bouwkranen huilde. Het bleef verder stil en hij vervloekte zichzelf 
vanwege zijn kinderachtige reactie. Hij drukte op play en werd direct overspoeld door de explosieve 
beat van een nummer dat populair was in de clubs waar hij met zijn vrienden uitging. 

Maar iets in het schrille geluid dat hij even eerder had gehoord verontrustte hem genoeg om 
extra alert te blijven. 

Hij bukte om het slot van de draaideur te controleren. De deur was goed afgesloten. Met zijn 
zaklamp bescheen hij twee stilstaande liften en daarna, boven zijn hoofd, de glazen tussenverdieping 
die uitzicht over de lobby bood. 

Hij scheen achter de lange receptiebalie van lichte eiken panelen en zag een zwarte stoel die 
in een vreemde hoek stond, alsof iemand met grote haast was vertrokken. 

Een lange ladder leunde tegen de muur waar het café in de lobby werd ingericht, bij een 
fontein die het nog niet deed. Naast de trap stonden in plastic verpakte horecatafels en -stoelen. 

In de verste hoek gleed de lichtbundel over een gedetailleerde maquette van het 
kantorencomplex die makelaars aan potentiële huurders lieten zien in hun naarstige pogingen om de 
gewenste bezettingsgraad te halen voordat het gebouw volgende maand opgeleverd zou worden. 

De maquette toonde tot in detail het ambitieuze plan om een wijk met leegstaande 
pakhuizen, die als een magneet daklozen en junks had aangetrokken, in een luxe financieel district en 
exclusieve winkelcentra te veranderen. De eerste toren was bijna voltooid. De tweede voor de helft. 

Toen Miguel zich omdraaide naar de hal met de liften, zag hij iets zo onverwachts dat hij zijn 
koptelefoon van zijn oren naar zijn schouders duwde. 

Een van de liftknoppen lichtte groen op in het donker. Alsof de lift in gebruik was. Maar dat 
was onmogelijk, want hij was helemaal alleen in het gebouw. 

In de ontnuchterende stilte die volgde toen hij zijn koptelefoon had afgezet overtuigde hij 
zichzelf er nogmaals van dat zijn vage onrustgevoelens de hallucinaties van een vermoeide geest 
waren. Er bevond zich niemand in de lift om de doodeenvoudige reden dat nachtwakers de enige 
mensen waren die op zaterdag en zondag in het gebouw rondliepen. Twee per dienst. Behalve deze 
nacht, waarin Miguel alleen het fort bewaakte. 

Toen de andere bewaker, Stu, niet was komen opdagen, had Miguel besloten dat hij het wel 
alleen zou redden. De bouwplaats was afgesloten met hoge hekken met prikkeldraad en een zware 
elektrische poort. Niemand kon naar binnen of naar buiten voordat zijn dienst eindigde. 



In de vier maanden dat hij hier had gewerkt waren de enige indringers straatkatten en ratten 
geweest die midden in de nacht over de bouwmaterialen scharrelden. Tijdens de nachtdienst 
gebeurde er nooit iets. 

Dat vond hij juist zo aantrekkelijk aan het baantje. Hij kon studeren en slapen en kreeg nog 
betaald ook. Soms sliep hij een paar uur op de zachte leren bank in de lobby, die hij aanzienlijk 
comfortabeler vond dan de bobbelige stretcher in het mobiele kantoortje waarin de bewakers tussen 
hun inspectierondes door om beurten konden rusten. De beveiligingscamera’s waren nog niet 
aangesloten en dus kraaide er nog geen haan naar. 

Vanaf de belangrijkste toegangsweg leek het complex al voltooid. Langs de oprijlaan stonden 
jonge esdoorns in grote plantenbakken. De lobby was aangekleed en gemeubileerd om indruk te 
maken op mogelijke huurders die kantoorruimte kwamen bekijken. 

De tweede toren, met uitzicht over de East River, stond nog in de steigers en was dus 
overduidelijk een bouwplaats. Zeecontainers met bouwmateriaal stonden als kleurrijke legoblokken 
op een modderig veld naast bulldozers en een bouwkraan. 

Miguel haalde net de sleutels van zijn riem om door de zijingang naar buiten te gaan toen hij 
een keiharde knal hoorde. Zijn oren tuiten van het geluid dat door het hele gebouw weergalmde.  

Er volgden nog twee knallen. Geen twijfel mogelijk: er werd geschoten. Hij dook op de grond 
en belde 911. Hij was doodsbang dat de schutter naar de lobby zou komen, maar als de macho die hij 
was, verborg hij zijn angst achter bravoure. 

‘Er is hier iets niet in de haak.’ Hij gaf de telefonist van 911 het adres door. ‘De politie moet 
komen.’ 

Afgaand op de koele en sceptische toon van de telefonist vreesde hij dat zijn oproep qua 
prioriteit net na de koffieautomaat kwam.  

Met een hart dat roffelde als een trommel wachtte hij de komst van de agenten af. 
‘Schijterd,’ mompelde hij bij zichzelf terwijl hij dekking zocht achter een bank. Hij hield zijn overhemd 
voor zijn mond om het geluid van zijn snelle ademhaling te smoren, bang 
dat de schutter zou horen waar hij zat. 

Tot zijn grote opluchting zag hij de lobby eindelijk oplichten in het vaalblauwe schijnsel van 
zwaailichten. De politieauto stopte op de taxiparkeerplaats en Miguel liep naar buiten, de agenten 
tegemoet. 

‘Wat is er aan de hand?’ Een oudere agent met een flinke hangbuik over zijn broekriem 
stapte aan de passagierskant uit. 

‘Geen idee. Ik hoorde een gil. In het gebouw. Daarna hoorde ik knallen. Ik ben er tamelijk 
zeker van dat het schoten waren.’ 

‘Hoeveel schoten?’ Een jongere agent liep om de auto heen naar hen toe en liet zijn 
kauwgom klappen. 

‘Twee, misschien drie. Daarna niets meer.’  
‘Is er nog iemand in het gebouw?’ De gelaatsuitdrukking van de oudere agent ging schuil 

achter een dikke grijze snor.  
‘Vrijdagavond mag er niemand in het gebouw blijven. Geen bouwvakkers. Niemand. Behalve 

ik. Ik ben de nachtwaker.’ 
‘Waarom denk je dan dat er een schutter rondloopt?’ 
‘Ik hoorde een harde knal. Het klonk absoluut als een schot. En toen nog twee. Het kwam 

ergens vanuit de toren.’ 
‘Misschien bouwmateriaal dat omgevallen is?’ De jongere agent knikte naar het gebouw. 

‘Zou dat kunnen?’ 
Miguel begon licht te blozen bij de gedachte dat hij misschien voor niets paniek had 

geschopt. Ze liepen de lobby in om alles te controleren, maar hij voelde zich minder zeker dan op het 
moment dat hij 911 had gebeld. ‘Ik ben er tamelijk zeker van dat ze –’ Hij hield zijn mond toen ze 
allemaal het onmiskenbare geluid van een dalende lift hoorden. 

‘Er was toch niemand, volgens jou?’ vroeg de oude agent. 
‘Er ís ook niemand.’ 



‘Nee, dat merk ik,’ zei de tweede agent. Ze liepen door naar een lifthal, waar een groen 
lampje boven de liftdeuren knipperde ten teken dat er een lift in aantocht was.  

‘Er is hier dus wel iemand.’ 
‘Het gebouw gaat pas over een paar weken open voor de huurders,’ zei Miguel. ‘Er zou hier 

niemand horen te zijn.’  
De agenten haalden hun pistool uit de holster, hielden het in de aanslag en bleven voor de 

liftdeuren staan. Iets gebukt, voeten ver uit elkaar. Een van de twee gebaarde ongeduldig naar 
Miguel dat hij uit de weg moest gaan. 

De nachtwaker deed een stap achteruit en bleef naast een abstracte metalen sculptuur in de 
blinde achtermuur van de lifthal staan. 

Er rinkelde een belletje. De lift deinde iets na bij aankomst.  
Zacht sissend schoven de deuren open. Miguel slikte moeizaam terwijl de opening groter 

werd. Hij probeerde te zien wat er gebeurde, maar de agenten stonden in zijn blikveld en de hoek 
was te scherp om veel te kunnen waarnemen. 

‘Politie!’ riepen de agenten tegelijkertijd. ‘Wapens neer!’ 
Miguel drukte zich instinctief tegen de muur. Hij kromp in elkaar toen de eerste kogels 

werden afgeschoten. Er volgden meer schoten. Te veel om te tellen. Zijn oren tuitten zo afschuwelijk 
dat het even duurde voordat hij besefte dat de agenten niet meer schoten. Ze hadden hun wapens 
laten zakken en riepen iets, maar hij 
verstond er niets van. 

De jongste agent praatte in zijn radio. Zijn mond ging open en dicht, maar Miguel kon de 
woorden niet verstaan. Langzaam maar zeker keerde zijn gehoor terug, zodat hij nog net het staartje 
van het New Yorkse politiejargon meekreeg. 

Hij begreep bijna niets van wat er werd gezegd. Iets over ‘niet-responsief’ en dat ze een bus 
nodig hadden, waarmee volgens hem een ambulance werd bedoeld. Er liep een spoortje bloed over 
de marmeren vloer, dat een plasje begon te vormen. Hij deed een stap naar voren en zag 
bloedspetters op de wand van de lift. Nog een stap en hij kon in de lift kijken. Daar kreeg hij 
onmiddellijk spijt van. Nog nooit van zijn leven had Miguel zoveel bloed gezien. 


