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Proloog

Rue Lacuée, Parijs, 22.42 uur

Hij was eindelijk klaar. Voor hem op tafel lag een enorme stapel kopieën 
van de constructietekeningen die nodig waren voor de bouwvergadering 
van morgenochtend. Vanaf negen uur ’s avonds had Jalal Barzani, een 
Turks-Koerdische student bouwkunde die stage liep bij de befaamde Ar-
chitecture Studio in Parijs, zich als vrijwilliger op deze omvangrijke klus 
geworpen. Het had hem veel dankbare blikken opgeleverd van de secreta-
resses en andere stagiairs, die ook wel eens op tijd naar huis wilden. Hij 
was de enige op kantoor. De schoonmaakploeg was zojuist ook vertrok-
ken. Hij checkte zijn horloge: hij had nog een uur voor zijn laatste kopi-
eerkarwei, een lucratief klusje dat niet aan het licht mocht komen. Hij 
begaf zich naar het archief en lichtte daar een lijvig dossier uit. Kortgele-
den was hij via Koerdische vrienden benaderd met de vraag of hij – tegen 
betaling van vijfduizend euro cash – zo vriendelijk wilde zijn om de vol-
ledige set bouwtekeningen te kopiëren van een van de meest gerenom-
meerde klussen die dit internationaal bekende architectenbureau ooit 
had ondernomen. Het zou nog even aanpoten worden, maar het moest 
lukken. Hij had haast want om middernacht had hij afgesproken met zijn 
opdrachtgever op de Place de la Bastille. De reden waarom iemand vijf-
duizend euro overhad voor de tekeningen van een gebouw dat al in 1999 
gereed was gekomen, ontging hem. Hij kon het geld echter goed gebrui-
ken en daar ging het om.

Om 00.02 uur arriveerde hij bij Café Français op de Place de la Bastille. 
Hij stond nog geen halve minuut op de stoep te wachten of er stopte 
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een ouderwetse Citroën-snoek, waarvan het rechtervoorportier open-
zwaaide.
 ‘Stap in,’ zei de bestuurder, een onmiskenbaar Franse meneer van rond 
de veertig met een Jean Rochefort-achtige hangsnor. De student bouw-
kunde keek verbaasd.
 ‘Allez vite!’
 Jalal Barzani deed braaf wat hem werd gevraagd, ook al twijfelde hij. 
Ten eerste omdat hij iemand anders had verwacht en ten tweede omdat 
hij niet beter wist dan dat er slechts een simpele transactie zou plaatsvin-
den: de uitwisseling van zijn map met fotokopieën voor een envelop met 
geld.
 ‘Is het gelukt met de tekeningen?’
 ‘Ja.’
 ‘Mooi.’
 De Fransman trok op. Met enige moeite wurmde hij zich tussen het 
verkeer op de Place de la Bastille, waar het zelfs op dit late uur nog steeds 
druk was.
 ‘Waar gaan we heen?’ vroeg Jalal timide.
 ‘Ik heb je geld achter in de kofferbak. Ik wilde de transactie niet op 
straat doen, misschien wil je het eerst natellen of zoiets, dus dat zou er 
verdacht uitzien. We gaan even naar een rustig plekje.’
 En dat gezegd hebbend, reed hij in de richting van de Rue de  Charenton. 
Hij volgde deze smalle eenrichtingsstraat en sloeg rechts af bij de Avenue 
Ledru-Rollin en weer rechts op de Avenue Daumesnil, waar hij de onder-
grondse parkeergarage Q-Park Opéra Bastille binnenreed. Hij stopte in 
een stil hoekje. Hier verliet de bestuurder de auto en deed de kofferbak 
open voor Jalal, die ook was uitgestapt.
 ‘Alsjeblieft,’ zei de Fransman. Hij wees op de dikke envelop die achterin 
lag. Jalal boog zich voorover om hem te pakken en voelde toen een stalen 
kabel om zijn nek. Hij probeerde zich los te rukken, maar merkte al snel 
dat hij te veel lucht tekortkwam om echt lichamelijk verzet te kunnen 
bieden. De bestuurder van de wagen was bovendien verrassend sterk. Na 
drie minuten amechtig worstelen, verloor de onfortuinlijke student het 
bewustzijn. De wurgpoging hield evenwel pas op toen de moordenaar ze-
ker wist dat zijn slachtoffer dood was.

Getal van het beest 1-400.indd   10 05-10-18   10:40



11

 ‘Sorry jongen,’ zei hij tegen het ontzielde lichaam. ‘Het gaat niet om het 
geld, dat was je van harte gegund, maar we kunnen ons nu eenmaal geen 
enkel risico veroorloven…’

*
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Ohio, maandag 12 maart 2018

Ze was de reis spuugzat en keek – vanwege de onaangename sfeer in de 
auto – demonstratief op haar smartphone, teneinde zichzelf een houding 
te geven. Ze veinsde interesse voor de informatie die ze op Wikipedia las 
over de snelweg waarop ze reden: de I-75, een vierbaans asfaltlint van bijna 
drieduizend kilometer lang. De tweeëndertigjarige Nederlandse onder-
zoeksjournaliste Hannah Soehari begreep van internet dat deze typisch 
Amerikaanse Interstate Highway begint op de brug over de Saint Mary’s 
rivier in Sault Ste. Marie, Michigan, op de grens met Canada, en eindigt in 
het zuiden van Florida, in het plaatsje Hialeah. De route voert door zes 
Amerikaanse staten, meldde Wiki, maar ondanks het feit dat Hannah bin-
nen de grenzen van Ohio zou blijven, vond ze de autorit ellendig lang.
 Bijna drie uur geleden was ze geland op het vliegveld van Toledo, waar 
ze was afgehaald door Suzy Hemphill, de jongste dochter van de familie 
bij wie ze in het schooljaar 2004-2005 als exchange student een jaar te gast 
was geweest in Wapakoneta, een klein plaatsje midden in de Biblebelt, 
omringd door eindeloze maisvelden. Na haar terugkeer in Nederland had 
Hannah eerst nog redelijk veel gemaild en gechat met haar Amerikaanse 
vrienden en schoolgenoten, maar gaandeweg was het contact verwaterd 
en na de introductie van Facebook in 2006 beperkte het zich vooral tot 
wederzijdse berichten op elkaars timelines en plichtmatige kerstkaarten, 
die nog wél per post werden verstuurd. Zelfs met haar gastgezin verwater-
den op den duur de contacten enigszins.
 Twee weken geleden was daar verandering in gekomen toen Hannah 
van de redactie van het kro-ncrv-programma Brandpunt+ opdracht had 
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gekregen om een reportage te maken over het verschijnsel mega churches 
in Amerika. Ze had meteen ja gezegd, niet in de laatste plaats omdat het 
haar de kans bood om de reis te combineren met een bezoekje aan haar 
gastfamilie in Wapakoneta. Ze wilde hen graag zien om Saul Hemphill te 
gedenken, haar Amerikaanse gastvader die tweee maanden geleden op 
drieënzestigjarige leeftijd aan een hartaanval was overleden. Hannah be-
vond zich op het moment van zijn dood voor een reportage in Myanmar 
en kon onmogelijk de begrafenis bijwonen. Maar nu kon ze alsnog naar 
Wapakoneta reizen om persoonlijk haar leedwezen te betuigen. Het toe-
val wilde dat morgen de steen op Sauls graf zou worden geplaatst. Het was 
geen uitvaart, maar tenminste toch nog een soort van plechtigheid waar-
bij ze afscheid kon nemen van haar exchange father.

Het weerzien met Suzy Hemphill op de Toledo Express Airport was warm 
en hartelijk: de twee vrouwen omhelsden elkaar alsof ze familie waren. En 
in zekere zin was dat ook zo, want ze hadden een jaar onder hetzelfde dak 
vertoefd.
 ‘Was het onverwacht, of had hij al eerder gezondheidsklachten gehad?’ 
vroeg Hannah aan Suzy, terwijl ze naar de auto liepen die buiten op het 
kort-parkeren-terrein stond, pal tegenover de passagiersterminal.
 ‘Drie dagen voor zijn dood reed hij nog rond op zijn Harley,’ zei Suzy 
kortaf. Ze peuterde uit haar beha een zakdoek en snoot haar neus om te 
verbergen dat er tranen in haar ogen brandden. Kennelijk was het verlies 
nog niet helemaal verwerkt, dacht Hannah.
 ‘Hij was een dagje op pad geweest met de Frightening Four,’ vervolgde 
Suzy met omfloerste stem.
 ‘De wat?’
 ‘Weet je dat niet? Pa had een vriendenclubje dat elkaar nog kende van 
highschool. Ze speelden in de aanvalslijn van het footballteam waarmee 
onze Redskins in 1972 kampioen werden. Ze zijn altijd bevriend gebleven, 
maar een paar jaar geleden, toen ze in de penopauze kwamen, hebben ze 
van de ene dag op de andere alle vier een Harley gekocht en zijn ze Easy 
Ridertje gaan spelen. Maar die klotemotor is toch pa’s dood geworden. Te 
vermoeiend, daarom is zijn hart eraan gegaan. Hij had het beter alleen bij 
golf of zingen op bruiloften kunnen houden!’
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 Ondanks het verdrietige gevoel over Sauls dood moest Hannah grijn-
zen. Het beeld dat haar Amerikaanse ‘zus’ schetste kwam volledig overeen 
met hoe zij zich haar exchange-vader herinnerde: een grote, stoere man 
die diep in zijn hart eigenlijk altijd diezelfde puberale highschoolleerling 
was gebleven die in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw zijn jeugd 
vierde in het slaperige dorpje Wapakoneta, gelegen tussen de I-75, de csx 
Mainline Railway en de Auglaize River. De plaats was van oudsher al een 
knooppunt van verschillende verkeers- en transportstromen. En de in-
vloed van een van haar beroemdste inwoners had zich zelfs uitgestrekt 
tot de maan, toen Neil Armstrong, geboren en getogen in Wapakoneta, 
op 21 juli 1969 de legendarische woorden uitsprak: ‘That is one small step 
for a man, one giant leap for mankind.’ Hannah was dikwijls langs het 
huis gefietst op W. Benton Street, waar de wereldberoemde astronaut in 
zijn jeugd had gewoond. Het had haar altijd het gevoel gegeven niet hele-
maal in een van god vergeten oord te zijn beland.
 ‘Hoe was je trip?’ vroeg Suzy, terwijl ze de koffers van Hannah in de 
achterbak van de auto plaatste.
 ‘Oké, ik had alleen wat irritant gedoe bij de douane op jfk. Ik werd apart 
genomen door een paar heel erg vervelende agenten van de U.S. Immigra-
tion and Customs Enforcement.’
 ‘O?’
 ‘Het leek wel alsof ze het niet vertrouwden.’
 ‘Wat niet?’
 ‘Ten eerste dat mijn visum pas gisteren was afgegeven en ten tweede 
bleven ze maar vragen of ik wel echt uit Nederland kwam.’
 ‘Dat is niet zo gek, gezien je uiterlijk.’
 ‘Hoezo?’
 ‘Je familie stamt van origine uit Indonesië.’
 ‘Nou en?’
 ‘Dat is het grootste moslimland ter wereld. Daar zijn ze bij de ice extra 
alert op.’
 ‘ice?’
 ‘Ja, wat je net zei: de Immigration and Customs Enforcement. Wees 
maar blij dat je geen islamitische voornaam hebt, anders hadden ze je 
doopceel helemaal binnenstebuiten gekeerd.’
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 ‘Nou, dat deden ze al, want ik mocht alleen het land in als ik ze al mijn 
wachtwoorden gaf van Twitter, Facebook, Instagram, Google en Linked-
In en zo.’
 ‘Ja. Veiligheid gaat voor alles, dat is het nieuwe beleid. De grenzen wor-
den weer streng bewaakt. Het aantal agenten van de ice is verdrievoudigd 
en ze hebben verregaande bevoegdheden gekregen. Er is een hoop veran-
derd sinds Trump in het Witte Huis woont.’
 ‘Ben je er blij mee?’
 Suzy maakte een wegwerpgebaar. ‘Nee, niet over beginnen, Hannah, geen 
politiek alsjeblieft. We worden de hele dag doodgegooid met nieuwsbe-
richten waarin de voor- en tegenstanders van Trump met modder gooien 
naar elkaar. Je wordt er strontziek van! Kom, we gaan rijden!’
 Hannah schrok van Suzy’s felle reactie. Ze wist dat haar Amerikaanse 
zus soms een kort lontje had, maar wat had ze nou eigenlijk fout gedaan? 
Ze had alleen gevraagd of ze blij was met het feit dat Trump in het Witte 
Huis woonde. Ze wist dat er spanningen waren omtrent diens president-
schap, maar dat iemand er zo heftig op reageerde, was wel heel opmerkelijk.

*
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Afrin, Syrië

Het was niet te geloven dat de kinderen toch nog zo onbezorgd konden 
spelen tussen de puinhopen die hen omringden. Vanaf zijn uitkijkpost 
boven op het dak van het statige Apsona-koffiehuis, aan de Wtostrade 
Rojava, de voornaamste doorgaande weg van Afrin, loerde de tweeën-
veertigjarige Britse scherpschutter Alec Hayes door het vizier van zijn 
Barret xm 109 sniper rifle. Hij hield het speeltuintje in de gaten aan de 
overkant van de straat, een van de weinige plekken in deze eeuwenoude 
stad langs de voormalige zijderoute waar de gebouwen nog enigszins 
overeind stonden. Het merendeel van Afrin was zwaar gehavend na de 
wekenlange beschietingen en bombardementen van het Turkse leger, die 
waren begonnen tijdens de operatie ‘Olijftak’, twee maanden geleden. Nu 
waren het niet moslimfundamentalisten die onder vuur lagen, maar de 
milities van de ypg, de Koerdische Yekîneyên Parastina Gel, en de volle-
dig uit vrouwen bestaande ypj ofwel Yekîneyên Parastina Jin, beide 
‘Volksbeschermingseenheden’ die als bondgenoten van de Amerikanen 
zo’n belangrijke taak hadden vervuld in het terugdringen van isis. Hun 
invloed in deze regio dicht tegen de Turkse grens was inmiddels zo groot 
geworden dat president Erdogan had besloten om deze Koerdische strijd-
krachten, waar ook veel pro-christelijke westerse vrijwilligers dienst had-
den genomen, in de rug aan te vallen. En een van die westerlingen was 
Alec Hayes, een voormalige sergeant van het Britse leger die enkele jaren 
geleden als instructeur in Irak dienst had gedaan. Gemotiveerd door de 
terreur van isis jegens christenen en yezidi’s in Irak en Syrië had hij zich 
vier jaar terug aangemeld bij de ypg als vrijwillige strijder. Hij had mee-
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gevochten in de slag om Aleppo, waarna de troepen van Assad zich uit 
de regio rond Afrin hadden teruggetrokken en de Koerden de macht in 
Noord-Syrië naar zich toe hadden getrokken.
 Afrin had de burgeroorlog in Syrië tot aan het begin van dit jaar redelijk 
doorstaan. Het was een betrekkelijk veilige plek gebleken voor grote groe-
pen ontheemde yezidi’s, Koerdische en Syrisch-orthodoxe christenen, 
maar nu werd de stad bijna dagelijks aangevallen door de Turken. Niet 
zozeer vanwege de aanwezigheid van de vluchtelingen, als wel omdat dui-
zenden leden van de ypg zich hier in de regio ophielden. De Turkse agres-
sie was overigens niet het enige probleem waarmee Afrin te kampen had. 
Er zwierven ook nog steeds moslimfundamentalisten rond. Sommigen 
deden zich voor als vluchtelingen. En ze waren gevaarlijk. Regelmatig 
werden er bomaanslagen uitgevoerd. Enkele weken geleden had een ver-
stokte isis-aanhanger geprobeerd om de binnenplaats van een gebouw op 
te blazen waar een christelijke Koerdische bruiloft werd gehouden. Door 
stom toeval werd de man buiten op straat herkend door een van de gas-
ten, waarna gewapende ypg’ers de dader bijtijds hadden weten uit te 
schakelen. Maar het was kantje boord geweest; de zelfmoordterrorist had 
maar liefst een kwart pond semtex in een bomgordel om zijn middel ge-
had. Het zou niet alleen zijn eigen lijf volledig tot moes verpulverd heb-
ben, maar het had ook honderden andere slachtoffers kunnen maken.

Vandaag was er geen bruiloft gaande, maar een kinderpartijtje ter gele-
genheid van de tiende verjaardag van Soran Bakr, het zoontje van een van 
de ypg-officieren. Alec Hayes pufte van de hitte. Boven op het dak was er 
geen millimeter schaduw. Hij had als taak om de omgeving af te speuren 
op verdachte elementen, maar hij had eigenlijk alleen maar oog voor 
Jihan Bakr, de zesentwintigjarige tante van de jarige. Ondanks alle oor-
logsellende kon de Brit zijn geluk niet op. Hij had deze christelijke Koer-
dische schone leren kennen op het slagveld. Jihan maakte deel uit van de 
ypj, waar ze niet alleen als verpleegkundige, maar ook als strijdster een 
belangrijke rol speelde.
 Voor de feestelijke gelegenheid van vandaag had ze haar gevechtstenue 
en verpleegstersuniform thuis gelaten en droeg ze een robijnrode djilli 
kurdi, een traditioneel Koerdisch feestgewaad bestaande uit een lange 

Getal van het beest 1-400.indd   18 05-10-18   10:40



19

jurk met daaroverheen een transparante top met sierlijk vallende lange 
mouwen die – omdat de stof van dit schitterende geborduurde bovenstuk 
flinterdun was – bijna dansten als ze zich bewoog. Alec had het gevoel dat 
hij naar een beeld keek uit de sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Wat 
was ze gracieus en mooi! En hoe gelukkig mocht hij zichzelf prijzen dat hij, 
als bonkige zoon van een Noord-Engelse havenarbeider, deze  Koerdische 
schone aan de haak had geslagen.
 Maar hoe idyllisch het tafereel met Jihan ook was, Alec realiseerde zich 
donders goed hoe kwetsbaar zijn geliefde was, ook al was ze gehard in de 
drie jaar dat ze als ypj-strijdster actief meevocht. Voordat ze zich aan-
sloot, waren er zaken in haar leven voorgevallen die te vreselijk waren 
voor woorden. Bij de slag om Kobani in 2014 had ze praktisch haar hele 
familie verloren. Alleen haar oom en zijn gezin waren destijds in staat 
geweest om zich in veiligheid te brengen.

Hayes zuchtte. Wat hem betrof zat de strijd in Syrië er bijna op. Over een 
paar dagen zouden Jihan en hij samen Afrin verlaten om te proberen via 
een sluiproute het district Hatay in Turkije te bereiken, zodat ze vanuit de 
havenstad Iskenderun de boot konden nemen naar Cyprus. Drie weken 
geleden waren Alec en Jihan getrouwd. Het was geen grote traditionele 
Koerdische bruiloft geweest, maar ze waren daar niet rouwig om. De ypg 
en de ypj hadden voor hen een nieuwe taak bedacht in Groot-Brittannië. 
De Turkse aanvallen op Afrin waren in het Westen nagenoeg onbekend 
gebleven in de pers. Het was aan het kersverse bruidspaar om deze verge-
ten oorlog in Europa en Amerika onder de aandacht te brengen. Dat Ji-
han vloeiend Engels sprak omdat zij haar opleiding als verpleegkundige 
had genoten op de medische faculteit van de American University van 
Beiroet was zeker een van de redenen geweest om haar met deze publici-
teitsmissie te belasten. Anno 2018 was de media-aandacht minstens zo 
belangrijk als de daadwerkelijke strijd op het slagveld. Jihan was niet al-
leen welbespraakt, ze maakte ook een oogverblindend plaatje. Ze zou het 
geweldig doen in de verschillende televisieprogramma’s in Europa die de 
pr-afdeling van de pyd, de politieke tak van de ypg/ypj, wilde benaderen.
 Terwijl hij zag hoe Jihan met de kinderen voetjes-van-de-vloer aan het 
spelen was, dacht Alec aan zijn familie in Newcastle die hij spoedig weer 
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zou ontmoeten. Hij had ze jaren niet gezien en was bijzonder benieuwd 
hoe ze op zijn bruid zouden reageren. Ze wisten niet eens dat hij was ge-
trouwd! Hij kon bijna niet wachten; het vertrek uit Syrië stond gepland 
voor over twee dagen.

Aan Alecs gelukzalige mijmeringen kwam een abrupt einde toen er een 
alarmerend sms-bericht binnenkwam via zijn telefoon: bij de grens waren 
drie Turkse bommenwerpers gesignaleerd die in zuidelijke richting vlo-
gen. Hij aarzelde geen moment en riep naar Jihan dat zij als de wiede-
weerga met de kinderen van het verjaardagsfeestje moest onderduiken in 
de schuilkelder van het ziekenhuis, twee straten verderop. Daarna sprong 
hij op zijn motorfiets en scheurde naar de noordelijke uitvalsroute van 
Afrin waar, langs de Rajo Road drie kilometer buiten de stad, een batterij 
luchtafweergeschut van de ypg stond opgesteld. De vijandelijke vliegtui-
gen konden binnen enkele minuten in de buurt zijn. Het was de nieuwe 
verdedigingsstrategie van de ypg en de ypj: formeel hadden ze het meren-
deel van hun strijders weggehaald uit de stad, in de hoop dat de Turkse 
aanvallen zich niet meer op het dichtbevolkte stedelijke gebied zouden 
richten, maar eerder op de stellingen van beide Koerdische strijdmachten 
in de heuvels ten noorden van Afrin. Daar waren de laatste dagen vol-
doende verdedigingswerken aangebracht om de Turkse furie hopelijk een 
tijdje te kunnen weerstaan.
 Tussen gaten in het kapotgeschoten asfalt door manoeuvrerend, be-
reikte Alec Hayes het afweergeschut. Tot zijn grote schrik zag hij enkele 
minuten later in de verte een andere motorfiets aankomen, bestuurd door 
Jihan, in haar rode djilli kurdi. De lange mouwen wapperden in de stof-
fige wervelwind die ze met haar Honda veroorzaakte.
 ‘Waarom ben je niet bij de kinderen in het ziekenhuis gebleven?’ riep 
hij haar boos toe, terwijl zij de motor stalde onder een van ouderdom 
krakende cipres.
 ‘Niet nodig, er liepen daar ook andere familieleden rond.’ Ze wikkelde 
de uitlopers van haar mouwen om haar polsen heen, zodat ze niet in de 
weg zouden zitten. Daarna trok ze haar rok omhoog tot vlak onder haar 
knieën en hield de stof op zijn plek met de versierde riem om haar middel. 
Zo had ze tenminste meer bewegingsvrijheid.
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 ‘Op de Eerste Hulp kun je veel meer betekenen dan hier!’ brieste Alec. 
Hij voelde hoe het adrenalinegehalte in zijn bloed zich opbouwde en 
zijn zintuigen begonnen te tintelen van de spanning. Hij haatte het; 
deze lichamelijke reactie had hij altijd vlak voor een militaire actie, het 
was verslavend. Maar sinds hij Jihan had leren kennen, was er ook een 
tweede emotie die hij ervoer als ze aan zijn zijde streed, namelijk be-
zorgdheid. Ondanks het feit dat zij nu al bijna vier jaar aan verschillende 
fronten in Syrië en Irak had gevochten, voelde hij een niet te onderdruk-
ken drang om zijn geliefde voor iedere mogelijke vorm van gevaar te 
behoeden.
 ‘Nee Alec,’ lachte ze. ‘Ik blijf hier. Als jij straks een verdwaalde kogel of 
een bomscherf in je reet krijgt, dan ben je dolblij dat ik in de buurt ben om 
die er hoogstpersoonlijk uit te pulken. Ik weet hoe vervelend jij het vindt 
als andere mensen aan je billen zitten.’
 Achter de horizon werden de drie gevechtsvliegtuigen zichtbaar. Het 
was nu nog maar een kwestie van hooguit een minuut. Jihan trok haar 
Britse echtgenoot naar zich toe en gaf hem een vurige kus. Maar vervol-
gens toonde ze ook haar praktische aard. ‘En nou als de sodeju je kogel-
vrije vest aan en je helm op, Alec! Ik heb geen zin om je straks bij elkaar te 
moeten vegen.’
 Hierna sprintte ze weg en zocht dekking achter de zandzakken in de 
loopgraven iets verderop.

*

Maar liefst twintig minuten deden Suzy en Hannah over de zes mijl van 
het vliegveld naar de afslag van State Highway 475 die hen zou leiden naar 
de I-75. Sinds de naam Trump was gevallen, bleef het ijzig stil op de voor-
bank. Suzy keek verbeten voor zich uit en bestuurde de auto als een slak 
in het verkeer. Wat deze vertragende protestmodus van haar betrof, was 
er niets veranderd sinds 2004, dacht Hannah meewarig. Toen kon haar 
Amerikaanse zus ook al een halfuur doen over de gezamenlijke afwas, als 
ze met iemand ruzie had gehad op school of als er thuis iets was voorge-
vallen wat haar niet beviel.
 Hoewel het toch echt Suzy was die op dit moment de nare sfeer in de 
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wagen had veroorzaakt, ging Hannah bij zichzelf te rade. Had ze be-
halve haar vraag over Trump ook misschien nog iets anders verkeerds 
gezegd? Was ze wellicht niet invoelend genoeg geweest over het heen-
gaan van Saul, haar Amerikaanse vader? Of… Ze onderbrak haar eigen 
gedachtegang. Ze haatte deze karaktereigenschap. Altijd – als er ook 
maar iets mis was – zocht ze eerst de schuld bij zichzelf. Soms dacht ze 
dat deze meegaande aard misschien aan haar Indische achtergrond lag, 
maar aan de andere kant: haar beide ouders hadden hier geen enkele last 
van. Gek werd ze van haar verontschuldigingen, haar twijfels en beslui-
teloosheid en vooral haar niet te onderdrukken neiging om zichzelf weg 
te cijferen.
 Pas ter hoogte van Dunbridge, vlak boven Bowling Green State Univer-
sity, doorbrak Hannah haar sombere mijmeringen en hervond ze de mo-
tivatie om het gesprek met Suzy weer vlot te trekken.
 ‘Hoe zijn je moeder en Eleanor en Bill eronder? Hebben ze de dood van 
Saul een plek kunnen geven?’
 ‘Ma is nog steeds verdrietig, maar aan Eleanor en Bill merk je niet zo-
veel.’
 Kennelijk had Suzy er nog steeds de smoor in en om dat duidelijk te 
maken zette ze de autoradio aan. Tammy Wynette schalde uit de  speakers.
 Hannah haalde haar schouders op. Ze staarde naar het eentonige land-
schap dat voorbijgleed en dacht terug aan haar tijd in Ohio, veertien jaar 
geleden. Wapakoneta, hoofdstad van Auglaize County, telt een kleine 
tienduizend inwoners, herinnerde ze zich. Dat zouden er nu niet veel 
meer zijn. 
 Toch had ze een mooi jaar gehad, dacht ze weemoedig. De gastfamilie 
bij wie ze terechtkwam, was warm en hartelijk geweest. Moeder Janet 
Hemphill was lerares Spaans op de highschool, een gezellige, ietwat ge-
zette vrouw die sociaal bijzonder actief was en bovendien gezegend met 
een geweldig gevoel voor humor. Vader Saul Hemphill werkte als sales-
manager bij Hurley & Sons, een middelgroot bedrijf, actief in geheel 
Ohio en vier omliggende staten. Het handelde in dierlijke resten die 
worden omgezet in verschillende grondstoffen die geschikt zijn voor 
diervoeders, biobrandstof en de parfumindustrie. Saul had iets kwajon-
gensachtigs, was verzot op zijn biertjes en zijn sigaretjes, een fanatieke 
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golfspeler, bovendien gezegend met een mooie zangstem, waardoor hij 
dikwijls werd gevraagd om te soleren bij kerkelijke huwelijksinzegenin-
gen. Het echtpaar Hemphill had drie kinderen: Eleanor, drieëndertig 
jaar, verpleegkundige van beroep, bijna even lang en stoer als haar vader, 
ongehuwd. Bill, eenendertig jaar, met het vierkante postuur van zijn 
moeder, geschiedenisdocent en footballcoach op Wapak High. Hij was 
getrouwd met Ann en had twee kinderen. En ten slotte Suzy, negenen-
twintig jaar, spichtig en nerveus, werkzaam als secretaresse op de Auglaize 
Juvenile Court, getrouwd met brandweerman Frank Helmstetter en 
moeder van drie kinderen.
 Hannahs ervaringen op de highschool waren geweldig geweest, zeker 
in vergelijking met haar middelbareschooltijd in Nederland. In Wapako-
neta waren er namelijk maar liefst dertig verschillende clubs of sporten 
waar je je – deels tijdens schooluren of in je vrije tijd – op kon storten. Ze 
had meegewerkt aan de redactie van de schoolkrant en het yearbook. Om-
dat ze redelijk kon zingen en acteren, deed ze mee aan de grote schoolmu-
sical en het kerstconcert, ze werd lid van de Spanish Club, waar ook alle 
andere uitwisselingsscholieren lid van waren, ze speelde tennis en zat in 
het meisjesvoetbalteam, maar het allerleukste van de hele school was Rick 
Hurley, de jongste zoon van het familiebedrijf waar haar Amerikaanse 
vader voor werkte. Hij was de hunk van de school, aanvoerder van het 
footballteam, vicevoorzitter van de student council, kortom: zonder meer 
de populairste leerling die er rondliep. Dat hij smoorverliefd werd op 
Hannah was de love sensation van Wapakoneta High School.
 De romance begon tijdens de allereerste homeroom die Hannah mee-
maakte. Ze zat nog geen tien minuten in de klas, of Rick had zich al aan 
haar voorgesteld met de vraag of ze iemand had gevonden die haar later 
die dag wilde rondleiden op school. Hij had daarbij zo betoverend ge-
glimlacht dat ze dolblij zijn invitatie had aangenomen. Dat Rick samen 
met haar Amerikaanse broer Bill in hetzelfde footballteam speelde en bo-
vendien de zoon was van Sauls werkgever, droeg ertoe bij dat er in huize 
Hemphill enthousiast werd gereageerd op de ontluikende liefde. Alleen 
Suzy had haar bedenkingen.
 Hannah keek opzij, naar haar nog steeds nukkige Amerikaanse zus 
achter het stuur. Waarom had zij zich destijds zo negatief uitgelaten over 
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Hannahs relatie met Rick? Was ze misschien gewoon jaloers geweest of 
speelde er iets anders?

*

Binnen enkele tellen was het de hel op aarde. De drie Turkse F4 Phantoms 
II wierpen een lading fosforbommen af boven het afweergeschut, maar 
ondanks de vuurzee die ze veroorzaakten, lukte het de ypg om ten minste 
één van de toestellen te raken. Tussen de vlammen en de rookwolken 
door zag Alec hoe het getroffen vliegtuig na een ongecontroleerde duik-
vlucht neerstortte, twee kilometer verderop, in de buurt van het dorp 
Qestel. De andere twee F4 Phantoms wisten te ontkomen en vlogen weg 
in oostelijke richting.
 Alec werd door zijn medestrijders enthousiast bejegend. Hij was de-
gene geweest die het Turkse toestel had neergehaald. Maar alle vreugde 
verstomde toen Alec iets verderop Jihan kronkelend van de pijn over de 
grond zag rollen. Haar zwartgeblakerde hoofd en verschroeide feestjurk 
maakten duidelijk wat er was gebeurd: de Turkse fosforaanval had in de 
loopgraven achter het geschut een verzengende chaos van vuur en giftige 
rook veroorzaakt. Jihan was het eerste zichtbare slachtoffer, maar ze was 
niet de enige. Het gekerm uit de huizenhoge vlammenzee was hartver-
scheurend.
 Met een dierlijke schreeuw rende Alec op zijn geliefde af. Hij knielde bij 
haar neer, verscheurd door twee emoties. Enerzijds wilde hij haar in zijn 
armen nemen, anderzijds besefte hij dat hij niet moest toegeven aan  blinde 
paniek. De oud-commando in hem stond op, hij vermande zich. Er moest 
actie worden ondernomen. Wat er ook voor nodig was, hij zou Jihan red-
den. Het kon niet zo zijn dat hun beider toekomst door deze laffe Turkse 
aanval kapot was geschoten.

*

Er was weinig veranderd, vond Hannah, toen ze Wapakoneta naderden. 
Het Neil Armstrong Moon Museum, gelegen langs de I-75, lag er nog het-
zelfde bij, half verstopt in de bodem, als een ingeslagen bolvormig hemel-
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lichaam. Het gebouw had wel een verfje gekregen sinds ze hier in het 
schooljaar 2004-2005 woonde, want toen had het complex er ronduit 
smoezelig uitgezien. Misschien dat er onder president Trump toch ook 
nog positieve dingen gebeurden, dacht Hannah. Maar ze durfde de naam 
van de president niet meer hardop te zeggen, bang voor weer een boze 
reactie van Suzy.
 Om zich heen kijkend snapte Hannah eigenlijk nog steeds niet dat zij, 
als rijkeluiskind opgegroeid in chique Indische kringen in Den Haag en 
Wassenaar, het hier, in deze slaapverwekkende plattelandsomgeving, 
toch zo naar haar zin had gehad. Je kon als uitwisselingsscholier welis-
waar je favoriete staat opgeven als je je aanmeldde, maar iedereen wilde 
natuurlijk naar Californië of New York, dus die plekken waren snel ver-
geven. En zo kwam Hannah, dochter van Ruud Soehari, perschef op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, en Margareth Soehari-Oei, kno-arts 
in het lumc, uitgerekend in Ohio terecht. Op papier de saaiste staat die je 
je kon voorstellen, maar dat bleek uiteindelijk bijzonder mee te vallen.

Het huis op 306 West Pearl Street zag er nog precies hetzelfde uit en het 
weerzien met de rest van de familie Hemphill was hartverwarmend.  Eleanor 
en Bill vlogen op haar af, maar het meest emotioneel was de reactie van 
Janet, de moeder van het gezin, die haar verwelkomde alsof ze de verloren 
dochter was. Zij drukte Hannah minutenlang strak tegen zich aan, terwijl 
ze haar tranen de vrije loop liet.
 ‘Je hebt geen idee hoe dankbaar Saul zou zijn, als hij had geweten dat jij 
helemaal uit Nederland bent gekomen om bij de plaatsing van de graf-
steen te zijn,’ snotterde ze.
 ‘Ik was het liefst op de begrafenis gekomen,’ antwoordde Hannah met 
een brok in haar keel. ‘Maar ik kon niet weg, ik zat in Myanmar. Dus dit 
bezoek is het minste wat ik kon doen.’
 ‘Hij zou het geweldig hebben gevonden. Hij was dol op je, dat weet je, 
hè?’
 ‘Ja,’ bracht Hannah met moeite uit, terwijl ze haar emoties probeerde 
weg te slikken. Dat haar Amerikaanse vader verzot op haar was geweest, 
had hij haar ooit verteld toen ze ’s avonds laat samen op de veranda had-
den gezeten, nadat iedereen naar bed was gegaan. Saul Hemphill was een 
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aardige man, maar hij had een bloedhekel aan het feit dat zijn twee doch-
ters altijd ruzie met elkaar hadden.
 ‘Kom.’ Eleanor pakte Hannah beet en ‘verloste’ haar uit de omarming 
van haar moeder. ‘Gelukkig had Suzy tijd om je van het vliegveld te ha-
len,’ zei de oudere Amerikaanse zus. ‘Ik was graag zelf gekomen, maar ik 
stond vandaag ingeroosterd op de ok.’
 ‘En ma en ik konden geen vrij nemen van school,’ verontschuldigde Bill 
zich.
 Eleanor troonde Hannah mee naar de keuken. ‘Was het een beetje uit 
te houden met die zuurpruim in de auto?’ fluisterde ze.

*
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