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MINK BEKKERING

Maandag 20 februari 2017

Het was allemaal begonnen met die stompzinnige opdracht voor 

school.

 ‘Wat willen jullie later worden?’ had Iepema tijdens de les 

gevraagd.

 ‘Rijk!’ riep Sebas.

 Iedereen moest lachen.

 ‘De vrouw van Dylan O’Brien,’ zei Kelly met een blik alsof ze 

het nog meende ook.

 Toen werd er nog harder gelachen.

 Alleen Iepema stond onbewogen naast zijn bureau in zijn te 

hoog opgetrokken spijkerbroek en keek de leerlingen door zijn 

bril ernstig aan. Hij was sowieso ‘geen lachebekje’ – zoals Minks 

moeder na de eerste ouderavond had vastgesteld – en had er 

waarschijnlijk geen idee van wie Dylan O’Brien was.

 ‘Even serieus graag.’ Iepema perste zijn lippen kort op elkaar. 

‘Volgend jaar doen jullie eindexamen. En daarna? Wil je gaan 

studeren? Werken?’
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 Een kreun van vermoeidheid ging door de klas.

 ‘Het gaat om jullie toekomst,’ zei Iepema. ‘Je kunt geen ver-

antwoorde keuze maken zonder je eerst goed te oriënteren. 

Noteer deze datum vast in je agenda…’ Hij draaide zich om en 

schreef met rode stift woensdag 22 maart: beroepenoriën-

tatiedag op het bord. De koeienletters waren hem blijkbaar 

nog niet duidelijk genoeg, want hij zette er ook nog twee dikke 

strepen onder. ‘Jullie volgen die dag geen lessen, maar lopen met 

iemand mee op de werkvloer. Waar en met wie? Dat mag je zelf 

bepalen. Er is slechts één restrictie. Het gaat erom dat jullie je 

horizon verbreden, dus de beroepen van jullie ouders vallen af.’

 De zoemer ging. Ze stonden allemaal op.

 ‘Ik wil dat je je ervaringen in een verslag verwerkt!’ riep Iepema 

door het geroezemoes heen. ‘Uiterlijk de maandag erop inleveren.’

Sebas wist de burgemeester zo gek te krijgen dat hij een dag mocht 

meekijken. Nou ja, de vader van Sebas die wethouder is, wist de 

burgemeester zo gek te krijgen.

 Jools zou een etmaal op de brandweerkazerne doorbrengen.

 ‘En jij?’ vroeg ze aan Mink. ‘Is het nog gelukt met die Sjiela?’

 ‘Nope.’ Hij had een bericht gestuurd naar alle illusionisten 

met een mailadres op hun website. Van vijf van hen kreeg hij 

een digitale foto met handtekening terug, de rest nam niet eens 

de moeite om te reageren. Het enige serieuze antwoord kwam 

van Sjiela. Ze zou erover nadenken. Nou, dat had ze gedaan. 

‘Ze wil niet.’

 ‘Ik snap het wel,’ zei Sebas. ‘Goochelaars zijn bang dat je hun 

trucs verraadt.’

 Mink snapte er niks van. Alsof hij ook maar iets zou doorver-

tellen.
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 ‘En nu?’ vroeg Jools. ‘Het is morgen al. Je hebt toch wel een 

reserveplek geregeld voor als het niet door zou gaan?’

 Hij schopte tegen een onzichtbaar steentje. ‘Niet aan gedacht.’

 Zoals Jools naar hem keek! Mink voelde zich een gigantische 

sukkel.

 ‘Kop op.’ Sebas gaf hem een dreun op zijn schouder. ‘Jij kunt 

tenminste lekker uitslapen.’

 ‘Dat dacht ik niet,’ zei Jools. ‘Ik ga oom Herman bellen.’

 Hij was journalist bij Dagblad Zuid en schreef suffe stukjes 

over hondenpoep en hangjongeren.

 ‘Maar ik wil helemaal niet bij een krant werken,’ sputterde 

Mink tegen.

 ‘Je wilt ook geen onvoldoende.’ Jools hield haar telefoon al 

bij haar oor.

 Sebas keek Mink grinnikend aan. ‘Ze is nog erger dan je moe-

der.’

Vijf minuten later was het geregeld.

 ‘Ik app je meteen het adres,’ zei Jools.

 Haar oom woonde in de Chevalierstraat, zag Mink op zijn 

schermpje. Hij kon zich niet herinneren dat hij daar ooit was 

geweest.

 Achteraf gezien had hij er ook maar beter weg kunnen blijven. 

Dan was er waarschijnlijk niemand gewond geraakt of dood-

gegaan.
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HERMAN VAN ROMONDT

Vrijdag 3 maart 2017

‘Ik heb iets voor je.’ De buurvrouw gaf hem een grote, dikke 

envelop.

 Herman had niets besteld. Zijn journalistenhart ging sneller 

slaan.

 ‘Je boft dat ik net beneden was,’ zei ze. ‘De postbode wilde 

hem alweer meenemen.’

 Die vervloekte reclamekrantjes ook altijd. Ze propten je bus 

zo vol dat er geen normale brief meer bij paste.

 ‘Bedankt,’ zei Herman en hij sloot de deur.

 De envelop was zwaar. De rechterbovenhoek was een lappen-

deken van postzegels. Hermans naam en adres waren in zwarte 

blokletters geschreven. Een afzender stond er niet op. Herman 

probeerde door het papier heen te voelen wat erin zat. Een boek 

misschien. Maar dan wel met een slappe kaft, want hij kon de 

envelop lichtjes buigen.

 Hij legde hem op de eettafel en pakte een briefopener uit de 

mok in de kast. Voorzichtig ritste hij de bovenkant open.

Het Eos-project 1-304.indd   42 26-06-17   08:40



43

 Papieren in verschillende formaten, van a4 tot kassabonnetje, 

sommige dun en doorschijnend, andere dik en stevig, zowel 

bedrukt als beschreven. Contracten, zag hij in de gauwigheid. 

Bankafschriften. Brieven van allerlei instanties. Rekeningen. Meer 

iets wat je naar een belastingadviseur of zo zou opsturen.

 Voor de tweede keer keek hij naar de envelop. Die was toch 

echt aan hem geadresseerd.

 Omdat hij artikeltjes voor Dagblad Zuid schreef? Maar dan 

was het logischer geweest om het adres van de redactie te ge-

bruiken. Bovendien waren er andere verslaggevers, die hiervoor 

veel geschikter waren dan hij. Financiële onderwerpen waren 

niet zijn afdeling, die werden meestal aan zijn collega Koen toe-

bedeeld.

 Maar het intrigeerde hem wel.

 Herman knipte het licht boven de tafel aan, schonk zich een 

kop koffie in en ging zitten.

Het Eos-project 1-304.indd   43 26-06-17   08:40



44

MINK BEKKERING

Woensdag 22 maart 2017

Om negen uur drukte Mink op de bel naast Hermans brieven-

bus. Er klonk een zoemertje, toen kon hij de gele deur naar de 

hal openduwen.

 Terwijl hij de trap naar de eerste verdieping nam, werd hij 

steeds zenuwachtiger. Hoe vaak had hij de oom van Jools nu 

helemaal gezien? Twee keer, drie keer? In elk geval altijd met 

Jools erbij en soms was Herman behoorlijk aangeschoten, want 

Mink kwam hem voornamelijk tegen op feestjes bij haar thuis.

 Herman had zijn voordeur al op een kier gezet. Mink kon zo 

naar binnen lopen.

 ‘Hallo!’ riep hij. ‘Ik ben het, Mink!’

 ‘Kom verder.’

 Mink verwachtte rondslingerende bierblikjes en dozen met 

beschimmelde pizzapunten, een loeigrote televisie, bergen com-

puterspelletjes en een basketbalnet aan de deur – zonder ma’s 

bemoeienis zou zijn kamer er ongeveer zo uitzien – maar het 

kleine appartement was juist keurig opgeruimd.
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 Herman zat in een leren fauteuil met een laptop op zijn schoot 

en een kop koffie in zijn vuist. Hij droeg een donkerblauwe bad-

jas en badslippers. Mink probeerde het grijze borsthaar te ne-

geren door zich op Hermans gezicht te concentreren, maar ook 

dat was geen pretje. Herman had een baard van twee dagen en 

flinke wallen – alsof hij een poffertje doormidden had gesneden 

en onder elk oog een helft had geplakt.

 ‘Ben ik te vroeg?’ zei Mink.

 ‘Nee, ik ben laat. Ik heb een zware nacht achter de rug en nau-

welijks geslapen.’ Herman klapte de laptop dicht en zette hem 

op het tafeltje naast hem. ‘Het werk van een journalist gaat altijd 

door.’

 ‘Wat was er dan?’

 ‘Doet er niet toe. Vandaag houden we ons met andere zaken 

bezig.’ Herman gebaarde met zijn mok naar het keukenblokje. 

‘Pak zelf even koffie of thee als je wilt, dan kleed ik me intussen 

aan.’

 Hij verdween naar wat waarschijnlijk zijn slaapkamer was. 

Op de achterkant van zijn badjas stond het rood met gele logo 

van Superman.

 Mocht hij willen.

 Mink ging onwennig in de fauteuil zitten. Ergens ging een 

kraan open. Hij hoorde geklater van water en dacht aan wat 

Herman had gezegd over de afgelopen nacht.

 Of eigenlijk niet had gezegd.

 Maar misschien had hij er wel over geschreven.

 Zolang hij onder de douche staat, kan ik best wel even op zijn 

laptop kijken, dacht Mink.

 Dat kun je niet maken, zou Jools zeggen.

 Maar Jools was hier niet.
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 Toen Mink het scherm openklapte, lichtte een digitale pagina 

van Dagblad Zuid op. Hij scande de artikelen. Flitspaal zorgt 

voor ophef in de buurt. Uit de hand gelopen vechtpartij in het 

centrum. Verslaggever: H. van Romondt.

 Herman had zijn eigen krantenartikelen zitten lezen.

 Teleurgesteld deed Mink de laptop dicht en liep de kamer rond. 

Weer viel hem op hoe netjes alles was. De boeken in de kast ston-

den op alfabetische volgorde. Op de onderste plank lagen twee 

kaarsrechte stapels met tijdschriften en een paar schrijfblok-

ken. Ze werden door een mok met de afbeelding van een grom-

mende hondenkop bewaakt. De mok was een verzamelplaats 

voor pennen, potloden en gummen. Minks hand ging er als 

vanzelf naartoe. Een kwestie van gewoonte. Als hij ergens moest 

wachten of zich verveelde, trainde hij zijn vingers met wat hij 

maar tegenkwam. Dat kon van alles zijn: een muntstuk of een 

theelepeltje, en nu dus een pen. Hij koos een zeegroen exem-

plaar en liet hem in een razend tempo tussen zijn duim, wijs-

vinger en middelvinger heen en weer reizen. Tot hij een ringtone 

hoorde. Het geluid kwam uit de jas die over een stoel hing.

 Opnemen? Of moest hij Herman roepen? Die was intussen 

klaar met douchen. Mink hoorde tenminste geen stromend wa-

ter meer.

 Te laat. De telefoon zweeg.

 Een paar seconden. Toen begon hij opnieuw.

 Het was een opdringerige ringtone. Een schel hanengekraai 

dat de eerste keer nog grappig had geleken maar al snel ging ir-

riteren, zoals kleine broertjes soms doen.

 Ik kan beter opnemen, dacht Mink. Als het dezelfde beller is 

als daarnet, zou het dringend kunnen zijn.

 De pen verdween in Minks mouw en vervolgens in zijn binnen-
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zak – nog zo’n kwestie van gewoonte – terwijl hij naar de 

kraaiende jas liep. Op het moment dat hij de telefoon had 

gevonden, hield de haan het voor gezien. Mink keek naar het 

schermpje. Gemiste oproep. Anoniem.

 Nog voor hij het toestel kon terugstoppen, kwam Herman 

binnen – met een rode kop en nog nadampend van de hete 

douche.

 ‘Wat doe jij met mijn telefoon?’ vroeg hij.

 ‘Iemand belde.’ Mink gaf hem het toestel – op de achterkant 

zat een sticker met de tekst je suis charlie geplakt. ‘Twee keer 

zelfs.’

 Herman keek zoals Sebas op die ene vakantiefoto kijkt, net 

voordat hij in de Kingda Ka – de snelste en hoogste achtbaan 

van de wereld – stapt. Opgewonden, maar ook een beetje zenuw-

achtig. ‘En heeft die iemand een boodschap doorgegeven?’ vroeg 

hij, terwijl hij aan zijn gouden ketting frunnikte.

 ‘Ik was niet snel genoeg,’ zei Mink. ‘Maar misschien heeft hij 

of zij iets ingesproken.’

 Herman checkte zijn telefoon.

 ‘En?’ vroeg Mink.

 ‘Ben jij altijd zo nieuwsgierig?’ Herman liet het toestel in zijn 

kontzak glijden en moest ineens grinniken. ‘Voor een journalist 

overigens geen slechte eigenschap.’

 ‘Ik wil geen journalist worden.’

 Hermans wenkbrauwen gingen omhoog.

 ‘Sorry, hoor,’ zei Mink. ‘Maar over verkeersongelukken en 

vechtpartijen schrijven lijkt me niet echt een wereldbaan.’

 ‘O, en wat dan wel?’

 ‘Illusionist.’

 Herman lachte schamper. ‘De halve wereld bestaat uit illusio-
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nisten. Bankiers, directeuren, politici en vastgoedhandelaren. 

Ze doen niets liever dan anderen een rad voor ogen draaien.’ 

Zijn stem laaide op als vuur. ‘Zij zijn de reden dat ik de jour-

nalistiek ben ingegaan. Als ik ook maar een paar van die rot-

zakken weet te ontmaskeren… Ken je de uitdrukking: de pen is 

machtiger dan het zwaard? Dat is echt zo. De pers kan iemand 

maken en breken.’

 Door suffe stukjes in Dagblad Zuid te schrijven? Mink zei het 

niet hardop, hij dacht het alleen. Maar Herman leek plotseling 

als een soort Uri Geller gedachten te kunnen lezen.

 ‘Natuurlijk schrijf ik vaak over onbenullige zaken,’ zei hij. ‘Ik 

moet net als iedereen gewoon de huur betalen en die plaatselijke 

nieuwtjes brengen geld in het laatje. Maar intussen werk ik aan 

een ander, veel belangrijker artikel. Iets groots.’

 ‘Wat voor artikel?’

 ‘Dat kan ik je nu nog niet vertellen, maar het zal inslaan als een 

bom.’

 Zijn telefoon kraaide voor de derde keer. Meteen werd Herman 

weer nerveus. ‘Wacht jij even hier.’ Hij nam het toestel mee naar 

het halletje en sloot de deur achter zich.

 Mink ging zo dichtbij staan als hij durfde en spitste zijn oren.

 ‘De rie… Beloof me…’

 Meer kon hij niet verstaan.

 De klink ging omlaag en Mink zette vlug een paar passen ach-

teruit, zodat het leek alsof hij bij het raam stond en naar buiten 

keek.

 ‘Alles goed?’ vroeg hij.

 ‘Ja hoor.’ Hermans blik ging van de bijzettafel naar Minks 

lege handen. ‘Heb je niets te drinken gepakt?’

 Mink schudde zijn hoofd. ‘Hoeft niet.’
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 ‘Je staat natuurlijk te popelen om aan de slag te gaan.’

 Volwassenen hadden soms werkelijk geen idee.

 ‘Dat belangrijke artikel,’ probeerde Mink nog een keer.

 ‘Ik had er niet over moeten beginnen.’ Herman deed zijn jas 

aan en schoof zijn laptop in zijn knaloranje tas. ‘Zullen we dan 

maar?’

 Ze reden met Hermans oude Fiat naar een grijs kantoorge-

bouw. De redactie van Dagblad Zuid zat op de derde etage.

 ‘Dit is Mink,’ zei Herman. ‘Hij loopt vandaag mee.’

 ‘Jullie zijn laat,’ zei zijn chef. ‘Het werk is al verdeeld. Je begint 

met de schrijver, zoals we gisteren hebben afgesproken, en  daarna 

ga je naar de opening van die kinderboerderij in de Componisten-

wijk. Ik wil een verslag met foto.’

De schrijver rook naar wiet en antwoordde steeds met ‘abso-

luut’ in plaats van gewoon ‘ja’ op de vragen van Herman. Mink 

wist zeker dat hij nooit van zijn leven een boek van die gast zou 

gaan lezen. Hij was blij toen ze eindelijk naar de kinderboerderij 

konden vertrekken.

 Bij de hoge poort stonden al mensen te wachten. Mink zag 

een paar fotografen, wat ouders, opa’s en oma’s, en vooral veel 

kinderen – in wandelwagens of wild rondrennend.

 In het midden van het tumult stond een man in een overall 

met een geit aan een touw. Hij keek naar de gillende kinderen 

alsof hij hen ook wel zou willen vastbinden. De geit bleef verba-

zend rustig en knabbelde aan een paar grassprietjes die tussen 

de tegels uit piepten. Ze droeg een rood lint om haar hals waar-

aan een sleutel hing.

 Herman gaf Mink een stootje met zijn elleboog. ‘Het gaat 

beginnen.’
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 Twee mannen kwamen aanlopen.

 ‘Die kleine met de regenjas is Lambert Groen,’ zei Herman. 

‘De kinderboerderij is een van zijn projecten. Wethouder Damen 

ken je natuurlijk…’

 ‘Hoi Peer!’ riep Mink.

 De vader van Sebas stak zijn hand op.

 Peer Damen was totaal anders dan Minks eigen pa. In zijn 

vrije tijd ging hij regelmatig met Sebas en Mink zwemmen of 

poolen. Of ze keken filmpjes op de beamer en hielden popcorn-

gevechten. Mink vond hem serieus grappig, maar in zijn rol van 

wethouder…

 Zijn toespraak over het belang van de kinderboerderij was 

slaapverwekkend. Mink speelde met een muntstukje dat hij in 

zijn jaszak vond en werd pas weer wakker toen de geit in actie 

kwam. Zodra Peer het rode lint met de sleutel van haar wilde 

afpakken, stootte ze haar kop in zijn kruis, alsof ze zeggen wilde: 

aan mijn lijf geen polonaise! Mensen lachten. Er werden foto’s 

en filmpjes gemaakt.

 De man in de overall nam het over. Ook hem lukte het niet 

om de sleutel te grijpen. De geit werd steeds opstandiger en 

Groen moest eraan te pas komen. Hij trok zijn regenjas uit, gaf 

hem aan iemand in het publiek en gooide zijn rechterbeen over 

de rug van de geit. Mink verwachtte bijna dat hij een ritje op het 

dier zou gaan maken, maar het bleek enkel een manier om haar 

klem te zetten, zodat hij het lint van haar hals kon schuiven. Hij 

gaf de sleutel aan Peer Damen, die hem met zijn stralende wet-

houderslach in het slot van de smeedijzeren poort stak en om-

draaide. ‘Dan verklaar ik hierbij kinderboerderij ’t Blije Geitje 

voor geopend!’

 Er klonk nog wat gegrinnik, maar ook applaus.
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 Terwijl iedereen door de geopende poort het terrein op liep, 

probeerde Herman de wethouder te vangen. ‘Mag ik…’

 ‘Het spijt me,’ zei Peer. ‘De plicht roept. Ik moet over vijf 

minuten…’

 Wat hij over vijf minuten moest, kwamen ze niet meer te we-

ten. Hij liep gehaast van hen vandaan, naar zijn auto.

 ‘Het is altijd hetzelfde met die lui,’ mopperde Herman. ‘Als ze 

jou nodig hebben, mag je komen opdraven, maar op alle andere 

momenten…’

 ‘De vader van Sebas is oké,’ zei Mink fel.

 ‘Als jij het zegt.’ Herman beende voor hem uit om dan maar 

wat bezoekers van de kinderboerderij te interviewen.

 Niet dat ze iets bijzonders te vertellen hadden.

Hun volgende stop was Loesjes Lunchroom in het centrum.

 Herman bestelde koffie en ging op zijn laptop zitten typen. 

Mink bekeek intussen de berichten op zijn telefoon.

 Een selfie van Sebas. Hij zat samen met de burgemeester naast 

een gerimpeld vrouwtje taart te eten. Boven hun hoofd hingen 

vlaggetjes met hoera 100 erop.

 Zoek de verschillen, had hij bij de foto geschreven.

 Het antwoord had hij er meteen maar achteraan gestuurd: De 
taarten!
 En daarna nog een derde bericht: Slagroomtaart versus oude taart.
 Alsof Mink het anders niet zou snappen.

 Jools informeerde hoe het bij oom Herman was. Ze had ’s och-

tends met de brandweermannen gesport en ging nu lunchen.

 Ruilen? appte Mink naar allebei terug. Ik verveel me kapot.
 En daar moest hij dan ook nog een verslag over schrijven. Van 

twee a4’tjes!
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 Hij had genoeg aan twee regels.

 Het enige positieve waren de tegenstribbelende geit en de 

broodjes kroket waar Herman me op trakteerde. Verder was het 

een rotdag.

 Wist hij veel dat het ergste nog moest komen.
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MINK BEKKERING

Woensdag 22 maart 2017

‘Laat jij Muffin even uit,’ zei ma na het avondeten tegen Mink.

 Hun yorkshireterriër van bijna vijftien jaar. Ze liep als een 

oud wijf en stopte elke drie meter om te pissen.

 Gelukkig had Mink ook nog een broertje van acht.

 ‘Dat kan Tom toch wel doen?’ zei hij. ‘Ik moet een verslag 

schrijven over vandaag.’

 ‘Het was geen vraag, Mink.’ Ma stapelde de borden op. ‘En 

dat verslag hoef je pas na het weekend in te leveren.’

 Hij vermoedde dat er een geheime verboden-voor-leerlingen-

appgroep bestond, waarin ouders en leerkrachten alles aan el-

kaar doorbriefden. Kreunend pakte hij de hondenriem van de 

kapstok, lijnde Muffin aan en schoot in zijn jack.

 ‘Vergeet de plastic zakjes niet!’ riep ma.

 Met tegenzin propte Mink ze in zijn broekzak. Alsof wande-

len met Muffin al niet lullig genoeg was. Hij haatte het om met 

een dampende drol in een zakje naast haar te lopen.

 De deur sloeg iets te hard achter hen dicht.

Het Eos-project 1-304.indd   53 26-06-17   08:40



54

 Muffin zakte al bij de schuur door haar achterpoten.

 ‘Kom op, ouwe pissebed,’ zei Mink. ‘We gaan naar de Blauwe 

Bosjes.’

 Zo heette het natuurgebiedje bij de rivier. Het was eigenlijk 

verboden voor honden, daarom kwam er haast nooit iemand. 

Alleen overdag had Mink er wel eens een wandelaar met een 

verrekijker gezien.

 Hoewel het hooguit vijf minuten lopen was, deden ze er dank-

zij Muffin een kwartier over. Mink maakte de riem los zodat ze 

kon rennen.

 Muffin ging op haar dikke kont zitten.

 ‘Het is de bedoeling dat je beweegt,’ zei Mink. ‘Anders had-

den we net zo goed thuis kunnen blijven.’

 Ze keek hem met haar scheve kop aan.

 ‘Kom nou.’ Hij liep voor haar uit, op een holletje naar de water-

kant.

 Tussen de rietkragen dreef iets.

 Kleren, probeerde Mink zichzelf gerust te stellen.

 Maar het waren geen lege kleren. Er zat duidelijk nog iets in.

 Iemand in.

 Hij zag geen gezicht, alleen donker haar.

 Het was alsof zijn luchtpijp werd dichtgeknepen. Wat moest 

hij doen? Het alarmnummer bellen?

 Muffin piepte en duwde haar kop tegen zijn been. Hij schoof 

haar weg met zijn voet. Toen piepte ze nog harder.

 Mink keek naar zijn telefoon. De cijfers leken te beven.

 Bellen! Met een trillende duim raakte hij het schermpje aan. 

Een, een, twee…

 Het leek een eeuwigheid te duren voor het toestel overging en 

daarna nog een eeuwigheid voordat er werd opgenomen.
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 ‘Ik ben bij de Blauwe Bosjes,’ zei Mink buiten adem.

 De vrouw aan de andere kant van de lijn vroeg naar zijn naam 

en adres.

 ‘Er ligt iemand in de rivier.’

 Ze vroeg opnieuw naar zijn naam, alsof dat belangrijker was.

 ‘Kom nou!’ riep Mink. ‘Misschien leeft hij nog.’

 Hij hoorde haar weer praten. Ze zei dat hij rustig moest blij-

ven, maar hoe kon hij nou rustig blijven als…

 ‘Ik ga het water in,’ zei Mink.

 ‘Wacht! Waar ben je precies?’

 ‘De Blauwe Bosjes, dat heb ik toch al gezegd? Het is vlak bij 

ons huis.’

 ‘Ik weet nog steeds niet hoe je heet en waar je woont.’

 ‘Mink Bekkering.’ Hij noemde het adres en smeet de telefoon 

in het gras. Jack uit!

 De rivier oogde zwart en onheilspellend. Voordat hij zich kon 

bedenken, liet Mink zich van de oever in het ijskoude water 

glijden. Het leek alsof zijn aderen als slootjes dichtvroren en hij 

hoorde zichzelf schreeuwen van de pijn.

 Muffin reageerde vanaf de kant met nerveuze kefjes.

 ‘Jaja,’ mompelde Mink. Hij voelde de omtrekken van zijn 

voeten niet meer, het was een wonder dat hij nog kon staan.

 Voorzichtig boog hij zich voorover en strekte zijn arm. Die 

was te kort. Of het lichaam lag te ver weg. Mink probeerde een 

stap dichterbij te zetten, maar de rivierklei had zich vastgezo-

gen aan zijn schoen en wilde hem niet meer afgeven. Ze vochten 

erom. De klei deed zijn best, maar Mink trok harder en won. 

Zijn rechtervoet schoot los.

 De tastzenuwen in zijn voetzool waren intussen ook weer tot 

leven gekomen. Toen Mink zijn voet een eindje verder op de bo-
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dem zette, voelde het alsof hij in iets zompigs trapte, zoals nat 

gras of een hondendrol. Hij besefte dat hij alleen nog een sok 

droeg. Zijn rechterschoen moest in de klei zijn achtergebleven.

 Voor de tweede keer strekte hij zijn arm. Ja! Hij had de kraag 

van de trui te pakken. Nu hoefde hij het lichaam alleen nog naar 

zich toe te trekken. Hij haalde diep adem en zette zich schrap.

 Fok, fok, fok! Het gaf geen millimeter mee.

 Mink rukte nu ook zijn linkervoet los en wilde een grote stap 

maken, dichter naar het lichaam toe, terwijl hij zich met de riet-

pluimen in balans probeerde te houden, en toen ineens hield de 

bodem op! Hij was er totaal niet op bedacht. De rietstengels 

schoten door en daarna uit zijn hand en daar ging hij, kopje-

onder. Water drong in zijn mond en neus en Mink wist even niet 

meer wat onder en wat boven was, en zelfs niet meer hoe zwem-

men ook alweer ging, dus maaide hij paniekerig met zijn armen 

en benen, tot zijn voet met de sok de bodem raakte.

 Meteen kreeg hij de controle terug.

 Stel je niet aan. Houdini zou zich rot lachen als hij je zag.

 Hij zette zich af en kwam hoestend en proestend boven. Een 

paar slagen, toen was hij weer bij het lichaam, dat aan het riet 

zat vastgehaakt. Het kostte ineens verbazend weinig moeite om 

het los te krijgen. Hij sleepte het mee naar de kant, waar Muffin 

boven op zijn jack zat te wachten. Uit zijn telefoon klonk nog 

altijd de blikkerige stem van de vrouw van de alarmcentrale.

 ‘Ik heb hem!’ riep Mink, misschien nog wel meer tegen zich-

zelf dan tegen haar. ‘Ik heb hem!’

 In de verte klonken sirenes. Mink klauterde op de kant en 

haakte zijn handen onder de oksels van het lichaam. Zijn vin-

gers waren stijf en hij kon niet ophouden met klappertanden.

 Een, twee…
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 Het leek wel een rotsblok. Mink wist alleen het bovenlijf op de 

oever te krijgen. De sirenes gilden inmiddels zo hard dat Muffin 

onder een struik dook.

 Koplampen. Twee ambulances en een politiewagen parkeer-

den midden op het gras. De sirenes zwegen, maar de zwaailich-

ten bleven branden en kleurden de Blauwe Bosjes elke paar se-

conden werkelijk blauw.

 Twee mannen in gele hesjes liepen haastig op hem af.

 ‘Opzij, jongen,’ bromde de een.

 Mink deed een stap terug. Zijn kleren waren zwaar en lekten. 

Terwijl de mannen zich over het lichaam bogen en het verder op 

de kant trokken, staarde Mink naar de benen van het slachtoffer. 

Er zat een jas omheen geknoopt.

 Een vrouw kwam naar hem toe met een goudkleurige isolatie-

deken. ‘Jij bent Mink?’

 Zodra ze de deken om hem heen wikkelde, voelde hij zich weer 

even een kind dat wordt ingestopt door zijn moeder. Tranen 

drukten tegen de achterkant van zijn ogen.

 ‘Laat maar komen,’ zei ze. ‘Dat lucht op.’ Ze sloeg haar arm 

om hem heen en aaide zijn schouder. ‘Ik heet trouwens Ilse.’

 De mannen van de ambulance draaiden het lichaam om.

 Mink keek naar het bleke gezicht. Zijn adem stokte. ‘L-Leeft 

hij nog?’

 De mannen keken elkaar aan. Toen verschoof hun blik naar 

Ilse. Een van hen schudde nauwelijks merkbaar zijn hoofd.

 De Blauwe Bosjes leken te smelten. De rivier veranderde in 

een deinende, zwarte massa en Minks knieën…

 Als Ilse hem niet had vastgepakt, was hij zeker weten onderuit 

gegaan.

 ‘Ga even zitten,’ zei ze en ze bracht hem naar de ambulance.
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 Hij liet zich tussen de openstaande portieren op de vloer van 

de ziekenwagen zakken, met zijn benen buitenboord. Zijn vin-

gers zaten vol sneetjes van de scherpe rietpluimen en begonnen 

nu pas pijn te doen.

 Een agent kwam bij hen staan. Met zijn uitpuilende ogen en 

zijn brede mond had hij iets van een kikker. ‘Brigadier van der 

Smissen,’ stelde hij zich voor. ‘Jij hebt het slachtoffer in de rivier 

aangetroffen?’

 Mink kon niet meer praten. Zijn tong zat ergens achter in zijn 

keel geplakt.

‘Die jongen moet naar huis,’ zei Ilse. ‘Hij is onderkoeld.’

‘Dat kan wel zijn, maar…’

‘Deze zat doodsbang onder de bosjes!’ Een blonde agent kwam 

aanlopen met Muffin. Ze lag als een prinses in zijn armen.

‘Dat beest mag hier helemaal niet komen,’ zei Van der Smissen.

 Toen Mink haar van de blonde agent overnam, liet Muffin een 

knallende scheet. Ze moesten allemaal lachen en even leek alles 

weer normaal. Tot Mink naar het lichaam keek.

Het Eos-project 1-304.indd   58 26-06-17   08:40


