




RENÉ APPEL
In april verscheen zijn nieuwste thriller, Verzwegen. René Appel, de godfather van 
de Nederlandse psychologische thriller, schreef in aanloop hiervan speciaal voor 
Hebban een kort verhaal. Over een andere thriller. Over een andere schrijver.

Een nieuwe thrillerauteur
Het schiet lekker op. De titel heb ik al en dat helpt, dat schrijft lekker 
als je zo’n titel al weet: “Binnen is het koud”.   

Hmm… “Binnen is het koud”. Daar zal je niet veel lezers mee trek-
ken, Evert. “Binnen is het koud”… Mensen hebben het liever warm. 
En je hebt toch al met Leonie gesproken? Dan weet je dat we hebben 
besloten om…     

Maar als het moet kan ik die titel best veranderen. Daar ben ik soepel 
in.

Het gaat niet alleen om de titel, dat weet je best. Het is een harde 
werkelijkheid, maar er is geen ontkomen aan. Er is simpelweg geen 
vraag naar je werk, je hebt geen lezers.      

Luister, Anton… Het is echt een interessant, gelaagd verhaal.     

Ja, ja, hoe gelaagder hoe geslaagder, zeker.       

Het wordt een rijke roman, absoluut. De hoofdpersoon is een man 
van begin vijftig. Zijn vrouw is manisch-depressief en hij…     

Je vorige boek ging ook al over zo’n soort man.     

Maar dat was een totaal andere situatie. Die Peter Vermeren was ge-
scheiden en hij had een dochter die zichzelf vergooide in allerlei re-
laties. Uiteindelijk was ze zwanger. En toen moest hij…     

Ja, ik weet het, ik ken het verhaal. Daar hebben we 539 exemplaren 
van verkocht.       



Maar er was ook helemaal geen promotie, Anton, geen affiche, geen 
advertentie, niks, nada, nul. Het was alsof de uitgeverij zelf niet eens 
wist dat het boek bestond, laat staan dat de lezers op de hoogte wa-
ren.      

En van je boek daarvoor, hoe heette dat ook alweer? 

“Een schurend verlangen”.

Nou, Evert, dat schuurt nog altijd. Daarvan zijn er 627 over de toon-
bank gegaan. Ik heb de cijfers hier voor me liggen.     

Jullie gooien zo’n boek ook veel te snel in de ramsj. Betekent lite-
ratuur eigenlijk wel iets voor de uitgeverij? Zijn jullie nog wel ge-
interesseerd in de letteren, of gaat het jullie alleen om de cijfers, de 
cijfers van een vette bankrekening?    

We moeten deze tent draaiende houden, Evert, en dat lukt niet als we 
van elke nieuwe titel, maar ruim vijfhonderd exemplaren verkopen. 
Daar moet dik geld bij en we zijn nu eenmaal geen charitatieve in-
stelling voor mensen met schrijfdrang.     

Schrijfdrang… pfff. Ik heb een verhaal te vertellen, Anton, een be-
langrijk verhaal! En ik weet zeker dat ik met dit boek ga doorbreken, 
als jullie nou eens regelen dat ik bij De Wereld Draait Door kom. Je 
zegt toch altijd dat jullie zulke goeie connecties hebben?      

En die nieuwe hoofdpersoon, raakt-ie ook zijn baan weer kwijt?       

Ja, hij is hoofdcommies voor cultuur op een gemeentehuis en door de 
bezuinigingen komt-ie op straat te staan en dan moet-ie…       

Ik denk niet dat we “Binnen is het koud” gaan uitgeven.       

Wat?   

Dit zag je toch wel aankomen, Evert? Daarvoor hebben we deze 
afspraak juist gemaakt. Ik heb het er met Leonie over gehad… een 
koerswijziging, dat heeft ze toch wel met je gecommuniceerd?



Ja, maar ik dacht dat er nog over te praten viel, omdat ik goeie argu-
menten heb.       

Met argumenten verkoop je geen boeken. Het klinkt hard, maar het 
is de realiteit: als auteur zit je helaas op een dood spoor, qua inhoud, 
qua verkoop. Misschien moet je eens iets heel anders proberen. 

Iets anders?     

Ja… het klinkt waarschijnlijk een beetje gewaagd, maar Leonie heeft 
het toch wel met je over een thriller gehad?      

Moet ik een misdaadboekie schrijven, Anton? Een detectiveje? Zo’n 
zogenaamd spannend pulpromannetje?’     

Reageer nou niet meteen zo negatief, Evert. Thrillers doen het fan-
tastisch tegenwoordig, Dan Brown, Nicci French, Saskia Noort, René 
Appel…      

Ja, die lul ook al.     

En als jij zo’n thriller schrijft, is het gegarandeerd een literaire thril-
ler.   

Nee.    

Wat nee? Hoezo nee?   

Ik doe het niet. Het is buigen voor de massa, het is toegeven aan de 
gemakzucht van lezers. Dat verdom ik.       

Maar dan kan de uitgeverij…    

Ik voelde het al aankomen door wat Leonie zei, dat jullie mijn echte 
werk bij het grofvuil willen zetten. En dat pik ik niet. Kijk, ik heb me 
al voorbereid.       

O, je hebt een pistool meegenomen? Toch alvast maar wat research 
voor een misdaadroman gedaan? Helemaal goed. Wat is het er voor 
één?     

Een Glock 19.      



Hij is toch niet geladen?   

Ja, dat is-ie wel. Eén kogel, dat is genoeg.      

Waarvoor genoeg?       

Voor jou, Anton, voor jou.

Wat doe je nou? Niet richten. Haal dat ding weg, Evert. Geen spelle-
tjes met zo’n pistool, dat is levensgevaarlijk. Laten we… Nee!



DONALD NOLET
Donald Nolet won in 2014 met zijn debuutthriller ‘Versleuteld’ zowel de Schaduwpri-
js als de Gouden Strop. In zijn column schrijft hij over het fenomeen van ‘de tweede’.

De tweede
Het staat bekend als Second Album Syndrome. Na een succesvol de-
buut blijkt de opvolger een genadeloze flop. Dat gebeurt dus zo vaak 
dat er een naam voor is bedacht. Volgens de legendarische muziek-
producent Jimmy Iovine is de oorzaak van het syndroom heel simpel. 
Een eerste album is vaak het resultaat van tien jaar nummers schrij-
ven en schaven. Het tweede is gemaakt in tien maanden. Dat verschil 
hoor je terug. In een aantal gevallen heeft hij waarschijnlijk gelijk. 
Het überhippe bandje The Strokes werd flink onder druk gezet door 
hun geld ruikende platenmaatschappij en had slechts drie maanden 
voor hun nummer twee. Na dat album was de hype meteen voorbij. 

Haast lijkt echter niet altijd de reden. Sommige artiesten stijgt het 
succes naar het hoofd en krijgen het te druk met het sterrendom. An-
deren worden dermate overvallen door hun roem dat ze expres een 
‘moeilijke’ opvolger produceren. Ook in boekenland zijn daar voor-
beelden van. Donna Tartt debuteerde verpletterend met The Secret 
History. Haar tweede werd nog steeds gekocht door velen, maar de 
reacties waren niet mals. Misschien was het inderdaad slecht. Even 
waarschijnlijk is een collectief balen dat Tartt had geweigerd een The 
Secret History Part Two te schrijven. Zijn alle nummers twee ge-
doemd het minder te doen? John Grisham reed rond met een achter-
bak vol exemplaren van zijn debuut, dat hij aan de straatstenen niet 
kwijtraakte. Zijn agent stuurde zijn tweede boek naar Hollywood. Dat 
werd verfilmd met een bekende Scientology adept in de hoofdrol en 
Grisham groeide uit tot een wereldster. De heruitgave van zijn debuut 
verkocht alsnog miljoenen. 



Als er al sprake is van een syndroom, dan heeft dus niet elke schrijver 
of artiest er last van. Elke tweede is anders. Je neemt een volgende 
stap in de gekozen richting of gooit het roer volledig om. Je neemt 
ruim de tijd of zet flink de vaart erin. Er zijn voor alles voorbeelden 
te vinden waarin het goed ging, of juist niet. In mei ligt mijn tweede 
boek in de winkel. Dat kan dus alle kanten uit. Maar wat is het heer-
lijk om te dagdromen over een doorslaand succes. Dat zal ik dan ook 
regelmatig gaan doen de komende maanden.



MELISSA SKAYE
In 2013 maakte Melissa Skay haar thrillerdebuut met ‘Virtuele Tango’, de start van de 
zogeheten VT-reeks. Dit jaar zal het derde deel ‘Verleden tijd’ verschijnen. Speciaal 
voor de Nederlandse Thriller Tiendaagse schreef ze dit korte verhaal.

Papa’s meisje
Met dagenlang temperaturen ruim boven de vijfentwintig graden, 
was de airconditioning in de supermarkt pure verwennerij. Terwijl ik 
de boodschappen op de band legde, dacht ik liever nog even niet aan 
de klap die onherroepelijk zou komen zodra Stella en ik weer buiten 
zouden zijn. Vanochtend hadden we verkoeling in het buitenbad ge-
zocht. Er waren schoolvriendinnen van Stella geweest waar zij zich 
mee vermaakte terwijl ik met enkele moeders in gesprek raakte. 

‘Niets vergeten?’ vroeg ik aan mijn dochter die geroutineerd alle 
aankopen bekeek. De ingrediënten voor een maaltijdsalade waren 
door haar in de kar gelegd en zo te zien hadden we alles.

‘O, we missen wel iets, de pindakaas is op. Lieverd, wil jij die even 
pakken? We zijn al aan de beurt.’ 

Ze keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan. 

‘Alsjeblieft?’ vroeg ik. 

Mokkend liep Stella bij de kassa vandaan, terwijl de caissière onze 
boodschappen scande. Het was een vrouw van een jaar of vijfenvijftig 
en ze wierp me een blik toe die zei: pubers! 

‘Ze is moe, we zijn naar het zwembad geweest,’ zei ik verontschul-
digend. 

‘Hoe oud is je dochter?’ vroeg ze. 

‘Veertien.’ 

‘Dan moet ze juist vol energie zitten, toch?’ De vrouw schudde licht-



jes haar hoofd, en ging daarna door met het scannen van de bood-
schappen. 

Ik keek achterom en ik zag Stella met de pot pindakaas op haar dooie 
akkertje aankomen. Ze passeerde een roodharige man die haar he-
lemaal nakeek. Hij stond met zijn rug naar de stelling frisdranken 
en had zo te zien geen karretje of mandje bij zich. Ook niets in zijn 
handen. Ik zag dat hij veel bekijks had, hij viel duidelijk uit de toon. 
Ik heb niet snel een oordeel klaar over mensen, maar hij viel niet 
alleen onder de noemer ‘vreemde’, ook ‘engerd’ kwam bij me op. 
Het was een man van een jaar of vijfenveertig met het uiterlijk van 
de pop Chucky uit de film Child’s Play. Gekleed in een strakke jeans, 
cowboylaarzen en een mouwloos hemd dat zijn borsthaar alle ruimte 
gaf. Een unheimisch gevoel overviel me. 

‘Kom,’ maande ik Stella tot iets meer spoed. ‘Zet de pot maar op de 
band.’ 

Ze duwde de pindakaas in mijn handen, ik gaf hem aan de caissière 
en wierp een vluchtige blik achterom. Die engerd was verdwenen. We 
stopten even later de boodschappen in onze fietstassen. Stella veegde 
over haar voorhoofd. Zoals verwacht was de overgang van koel naar 
warm groot. Mijn T-shirt plakte direct aan mijn lijf. Zuchtend stak ik 
de fietssleutel in het slot. 

‘Ik heb best trek ondanks de warmte,’ zei ik. Het was al vijf uur ge-
weest en we hadden uren geleden een tosti bij het zwembad gege-
ten. Terwijl ik aan de tosti dacht, schoot me ook weer iets anders te 
binnen. Stella had naast haar vriendin Anna gezeten en had ketchup 
op haar hoofd gesmeerd. Anna’s moeder vond deze actie ‘niet nor-
maal voor een veertienjarige’, waarschijnlijk door de klodders die op 
de witte bikini terechtkwamen. Ze had niet gehoord dat net ervoor 
Anna had gezegd  dat een tosti niet te ‘vreten’ is als je er ketchup op 
smeert. Dat Stella geen smaak had. Ach, dacht ik. Pubers. Juffertje 
ongeduld was al van het parkeerterrein van de supermarkt vertrok-



ken en ik riep haar achterna dat ze op mij moest wachten. Ze hoorde 
me niet en fietste keihard door. Ik had net een paar meter afgelegd 
toen ik een mannenstem hoorde. 

‘Ze lijkt op haar vader.’ 

Automatisch keek ik achterom. Het was de roodharige man. Hij leun-
de tegen een lantaarnpaal, tussen de vingers van zijn linkerhand 
brandde een sigaret. In een tempo alsof hij alle tijd van de wereld had 
nam hij een trekje. Snel fietste ik achter mijn dochter aan terwijl een 
kloppend gevoel achter mijn ogen een flinke hoofdpijn aankondigde. 
Thuisgekomen zette ik mijn fiets in de schuur naast die van Stella. 
Ik nam de boodschappen uit mijn fietstas en liep naar binnen. Stella 
stond in de keuken en schonk een glas cola in. Daarna liep ze naar de 
huiskamer en ik hoorde het geluid van de tv. De tas met boodschap-
pen uit haar fietstas stond nog gewoon op de grond. Ik ruimde de 
spullen op en nam twee paracetamol in de hoop mijn naderende mi-
graine voor te zijn. Meteen begon ik aan het eten, ik bakte spekjes uit 
en ik gaarde kipfilet in een andere pan. Daarna sneed ik de paprika, 
komkommer, cherrytomaatjes en pitloze witte druiven. In een pan 
water kookte de penne pasta. 

Ze lijkt op haar vader. 

De onbekende stem van een man die ik nog nooit had gezien. Hij pas-
te helemaal niet in het rustige, vredelievende decor van dit landelijk 
gelegen dorp. Voor mijn geestesoog zag ik hoe hij uit een drukke, 
ruige stad werd geplukt om vervolgens hier te worden neergezet.  

Ze lijkt op haar vader. 

Stop! Ik moest mijn gedachten een halt toeroepen. Er waren meer 
mensen op het parkeerterrein geweest, waarom dacht ik meteen dat 
hij het tegen mij had? Omdat hij Stella zo had bekeken. Geen blik naar 
mij of iemand anders. Stond hij er al toen ze wegliep voor de pinda-
kaas? Dat was me niet opgevallen. Ik had hem sowieso niet eerder 
gezien toen we langs de schappen liepen. 



‘Wil jij die grote glazen schaal uit de buffetkast pakken?’ vroeg ik 
vanuit de deuropening van de keuken aan Stella. Ik kreeg het gevoel 
dat ik iets was vergeten, maar ik wist bij god niet wat. 

Stella slofte de keuken in, zette de schaal met een klap op het aan-
recht en liep weer terug naar de huiskamer. 

‘Topper ben je,’ riep ik haar na. ‘Zou je ook alsjeblieft de tafel willen 
dekken?’ 

Ik deed de ijsbergsla, groenten, kipfilet en spekjes in de glazen schaal 
en pakte de pot feta met olijfjes uit de koelkast. De pasta liet ik uit-
lekken en mengde die door de salade. 

Terwijl ik even later genoot van de smaakexplosie in mijn mond, keek 
ik innig tevreden naar onze dikke witte kater die diep in slaap op de 
bank lag, vervolgens naar het blonde hoofd van mijn dochter. Buiten 
scheen nog steeds de zon, binnen was het vrij koel door de ventilato-
ren die dag en nacht draaiden. Ik was gelukkig, bevoorrecht. Ik voelde 
me superhuiselijk, vol liefde en rust. Het leven was na veel obstakels 
best goed voor ons. Het beste dat ik ooit had kunnen doen was met 
Stella naar dit dorp verhuizen. Vreemde roodharige mannen waren 
op dit moment ver van me verwijderd. 

Normaal gesproken dronk ik na het eten een kop koffie. Daar was het 
me nu toch iets te warm voor. Ik hoefde eigenlijk niets. Stella, een 
echte theeleut, zette de waterkoker aan. Ik droogde de grote schaal 
af, terwijl Stella een zakje citroenthee uit de theedoos nam.             

Stella zag hem het eerst. 

Ik lag languit, benen op de salontafel, Stella zat links van mij. We 
zaten een film te kijken toen ze plotseling haar hand op de mijne 
legde. Het was zo’n bizar moment waarin je het gevoel kreeg dat er 
iets niet in orde leek, maar ik zei: ‘We kijken een feelgood mop, geen 
enge film.’ 

Ze kneep me fijn. Haar blik was helemaal niet op de tv gericht, maar 



opzij, richting de keuken. 

Ik richtte me iets op zodat ik langs haar heen kon kijken. Een on-
zichtbare hand kneep mijn keel dicht. De geur van tabak vulde mijn 
huiskamer. Het unheimische gevoel dat ik al eerder had gehad, steeg 
tot een ongekende pure angst en zette zich vast in mijn benen. Ik 
kon me niet bewegen, haalde oppervlakkig adem, voelde elektrische 
schokken in mijn borst. 

Hij hield een van mijn keukenmessen in zijn linkerhand. Vlijmscherp, 
nog nooit zo’n goed mes gehad. Die wetenschap was echt gruwelijk. 
Hij liet zijn blik een tel op ons rusten en staarde vervolgens naar 
de trap die toegang tot de bovenverdieping gaf. Een knikje met zijn 
hoofd, alsof hij met dit gebaar zojuist had gevraagd of wat hij nodig 
had soms op de trap lag. 

Zijn stem klonk echter als een zweepslag. ‘Naar boven en snel.’ 

Ik stond met onvaste benen op terwijl ik Stella op de bank hield door 
mijn linkerhand op haar schouder te leggen. Ik oefende druk uit. 

‘Naar boven zei ik!’ Hij zette dreigend een stap de huiskamer in. 

Nu wist ik wat ik was vergeten. Ik had de poort bij thuiskomst meteen 
op slot willen doen, iets dat bewoners van dit dorp normaalgespro-
ken pas deden als ze naar bed gingen. Maar al was ik het niet verge-
ten, had dat deze man tegengehouden? Hij moest ons gevolgd zijn. 
Nog belangrijker: wat wilde hij van ons? Geld? Dat was een lachertje, 
hier was geen oude sok onder het matras. 

‘Waarom moeten we naar boven?’ Ik vroeg het zo rustig alsof hij ons 
net had gevraagd hoe laat het was. ‘Als u ons iets te zeggen hebt kan 
dat ook hier.’ 

Hij grijnsde zijn tanden bloot. Niet wit, maar bruin, sommigen leken 
wel zwart. 

‘Naar boven, anders doe ik haar wat aan.’ 



Hij had niet naar Stella hoeven knikken. Pas nu zag ik dat hij een stuk 
touw in zijn rechterhand hield. 

Met een sprong zo snel als een tijger zijn prooi bespringt, stond hij 
achter de bank en greep Stella’s haar met de hand waarin hij het mes 
hield. Een kreet die door merg en been ging kwam uit haar keel. 

‘We gaan naar boven, blijf van haar af!’ zei ik en ik wilde zijn hand 
lostrekken. Mijn nagels groeven in zijn vel. Hij gaf me met zijn andere 
hand, waarin hij het touw vasthield, zo’n harde klap dat ik opzij viel. 
Mijn ribben klapten tegen de salontafel. 

De man trok Stella aan haar haren omhoog en dirigeerde haar naar de 
trap. Ze omsloot zijn hand met haar handen en zette vervolgens haar 
nagels in zijn vel. Het leek hem niets te doen. Zo snel ik kon stond 
ik op, de sterretjes die voor mijn ogen dansten negerend. Voor geen 
goud dat ik hem alleen met haar naar boven liet gaan. Als een dron-
kenman zwabberde ik naar mijn kind en botste tegen het zijschot van 
de trap. ‘Laat haar los, we gaan toch naar boven?’ Mijn tong prikkel-
de van angst, het rotgevoel verspreidde zich langs mijn keel en nek. 

Wonder boven wonder deed hij wat ik vroeg. Voor een tel keek ik 
naar mijn huiskamer. Onze witte kater zat op de vensterbank en likte 
aan zijn voorpootje. Niet eerder had ik zoiets surrealistisch gezien. 
De film speelde door. Zou ik ooit nog samen met Stella op de bank 
zitten? Ik wist dat als dat gebeurde, we deze film nooit meer zouden 
afkijken. Ik liep achter Stella aan de trap op. De enge roodharige grie-
zel porrend in mijn rug. 

‘Chucky’ had ons aan handen en voeten aan de verwarmingsbuis 
vastgebonden en ons gekneveld, voordat hij om onverklaarbare re-
den weer naar beneden was gegaan. God, laat hem onze lieve kat 
niets doen, bad ik in stilte. 

‘Het komt wel goed, schat,’ fluisterde ik en ik hoopte maar dat Stella 
me kon verstaan. Ik duwde mijn tong naar buiten en schudde mijn 
hoofd in de hoop dat de lap stof losser kwam te zitten. 



De stroom tranen over haar wangen vertelden hoe bang Stella was, 
maar toch las ik ook iets anders in haar blauwe ogen. Woede. Stella 
huilde bijna nooit, maar wel als ze razend was. Ze moest wel bang 
zijn, dat kon niet anders, maar haar ogen flitsten van links naar 
rechts, waarmee ze haar boosheid liet zien. Ik kon net niet bij haar 
Knuf komen. Het oudroze varken lag naast de slaapkamerdeur. Kon 
ik het haar maar geven. Veertien jaar geleden had ik dit knuffeltje in 
haar wiegje gelegd. Het was liefde op het eerste gezicht geweest en 
ook al is ze al veertien, Knuf moest en zou op haar nachtkastje zitten. 
Waar hij dus vanaf was gevallen. 

‘Straks heb je hem weer in je armen,’ zei ik geruststellend. 

Stella kneep haar ogen samen en keerde haar hoofd van me af. Blijk-
baar had ik iets stoms gezegd. 

Ze lijkt op haar vader. Ik bleef zijn verdomde stem horen. 

Stella kromp ineen en ze kneep haar ogen stijf dicht, zodra we het 
geluid van brekend glas hoorden. Ik dacht meteen aan de matglazen 
ruiten in de deurtjes van mijn buffetkast. Er werd iets op de grond 
gesmeten en ik vreesde dat dit de laatjes waren waarin ik belangrijke 
papieren, maar ook facturen bewaarde. God, laat hem de hele tent 
maar afbreken zolang hij mijn dochter en kat maar niets aandoet, 
bad ik weer. 

Een harde knal, gevolgd door voetstappen op de trap. Mijn hartslag 
versnelde en ik slikte het speeksel in mijn keel krampachtig door. Ik 
kon geen kant op, maar ik helde zover als ik kon naar Stella over, zo-
dra de deur met een rotvaart openging. Stella liet haar urine lopen, ik 
zag een stroompje over de laminaatvloer gaan. Er ging een steek door 
mijn borst. Ik hoorde mijn kind te beschermen. Ik had de poort op 
slot moeten doen, ik had ervoor moeten zorgen dat niemand zomaar 
ongevraagd in ons huis kon komen. Ik wist dat je niet voorzichtig 
genoeg kon zijn, zelfs niet in een dorp. 

‘Jij!’ zei hij en wees naar Stella. Ze hield haar ogen gesloten. ‘Op wie 



lijk je? Dat wil ik van jou horen.’ 

Stella opende haar ogen en keek naar mij. Zachtjes schudde ik mijn 
hoofd. Die vent was stapelgek, ze moest hem negeren. Ik liet mijn 
blik alle kanten opgaan in de hoop dat ze mij begreep. Kijk overal 
naar, maar niet naar hem, zei ik met mijn uitdrukking. 

Langzaam zette hij een stap de slaapkamer in en gaf Knuf een trap. 
Nog een stap en nog een. Hij zakte door zijn knieën, ik hoorde een 
knak. Hij stak het mes naar voren, hield het gedisciplineerd voor haar 
gezicht. 

‘Wil je dat je mama blijft leven?’ vroeg hij heel zacht. 

Stella knikte, hield haar ogen gesloten. 

‘Dan vertel je mij op wie je lijkt, anders vermoord ik haar. Heb je dat 
begrepen?’ 

Weer knikte ze. 

‘Hé,’ zei ik vanachter mijn nu vochtige lap. ‘Ze kan niets zeggen.’ 

Met een ruk draaide hij zich om en keek me aan. ‘Leugenachtige 
bitch.’ 

‘Nee, echt, ze kan niet praten.’ 

‘Moet jij eens opletten,’ zei hij en stak het mes in mijn kuit. 

Ik schreeuwde het uit. Hij zwaaide het mes langs mijn gezicht. Hij 
genoot van mijn angst, ik zag het in zijn ogen. Hij sneed het touw 
waarmee ik vastzat, los. De leeuw in mij ontwaakte, ik zou die sme-
rige grijns wel van zijn rotsmoel willen slaan. Met mijn vrije handen 
sloeg en krabde ik hem. Hij lachte, lachte nog harder, sloeg me in 
mijn gezicht, trok me aan mijn haren omhoog. Hij bleef lachen en 
wikkelde moeiteloos het touw om mijn polsen. Daarna trok hij mijn 
armen boven mijn hoofd en bond me vast aan de hoger gelegen ver-
warmingspijp. Ik kon met mijn tenen bij de grond, maar wiebelde 
als een bezetene. Met een klap kwam ik met mijn achterste tegen de 



vensterbank terecht en was hem voor een moment gruwelijk dank-
baar, want op die manier kon ik niet alleen een beetje zitten, ik was 
voor iedereen die omhoog keek te zien. Helaas had Chucky dat ook in 
de gaten en deed de gordijnen dicht. 

‘Wat wil je nou!’ schreeuwde ik. 

Hij nam afstand en bekeek het resultaat. Dat zitten kon ik vergeten, 
de vensterbank was veel te smal. Mijn kuit brandde als de hel en ik 
voelde het bloed uit de wond stromen. Alles komt goed, hield ik me-
zelf voor. Speel zijn spel mee, des te eerder is hij tevreden en gaat 
weg. 

‘Kun je echt niet praten?’ vroeg hij aan Stella. 

Ze drukte zich tegen de muur en schudde haar hoofd. In een ruk trok 
hij de lap stof voor mijn mond vandaan. Hij speelde ermee, zwiepte 
het alle kanten op en sloeg striemend in mijn gezicht. Vervolgens 
rolde hij zijn hoofd van voor naar achter alsof hij de spieren in zijn 
nek losmaakte. Langzaam rekte hij zich uit, het mes nog steeds in 
zijn hand. De punt raakte het plafond. 

‘Waar heb je de brieven gelaten?’ Zijn ogen boorden zich in de mijne.

‘Kom je hier voor brieven?’ 

‘Je hebt ze gewoon weggegooid! Daarom kan ik ze niet vinden. Sme-
rig egoïstisch stuk vreten dat je bent!’ 

Hij zakte in elkaar, alsof iemand zojuist zijn ruggengraat eruit had 
getrokken. Zijn blik was naar Stella gericht terwijl hij in kleerma-
kerszit voor ons zat. Hij leek niet te merken dat hij voor de helft in 
haar urine zat. Stella keek naar de vloer en voor een tel naar mij. 
Haar blik had iets triomfantelijks, alsof ze bewust in haar broek had 
geplast in de hoop... Ja, hoop op wat? Dat hij erin zou gaan zitten kon 
ze niet hebben geweten. 

‘Luister nou,’ zei ik en hield mijn gewicht aan mijn armen vast, iets 
dat ik niet lang kon volhouden. Het touw sneed in mijn polsen. ‘Wij 



kennen je niet en jij kent ons niet. Ik heb geen geld, ik heb iets op 
een spaarbank staan, dat kan ik geven. Meer heb ik niet. Hier valt 
echt niets te halen.’ Wiebelend verplaatste ik mijn gewicht naar mijn 
tenen. Ook dit viel niet te harden en na een paar tellen hing ik weer 
aan mijn armen. 

‘Ik ga jou een verhaaltje vertellen,’ zei hij op mierzoete toon tegen 
Stella en negeerde mij. 

‘Luister goed.’ Hij legde het mes naast zich neer en knakte zijn vin-
gers. ‘Ruim vijftien jaar geleden leerde mijn grote broer een meisje 
kennen. Ze werden verliefd. Weet je hoe hij heet?’ 

Stella haalde haar schouders op alsof ze wilde zeggen: hoe moet ik 
dat nou weten, mafkees? 

‘Het is een heel mooie naam: Anthony. Knappe jongen hoor, met 
blauwe ogen en blond haar, net als jij.’ Hij haalde een hand door zijn 
warrige rode haren en weer moest ik denken aan Chucky. 

‘Anthony is dol op kinderen en wilde die zelf ook heel graag. Toen 
zijn vriendin zwanger werd, was hij natuurlijk heel erg blij. Dat noe-
men ze dan een ongelukje, maar voor Anthony was het groot geluk.’ 
Hij glimlachte naar Stella. ‘Die vriendin heette Saskia en was eigen-
lijk niet zo heel blij.’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Ze wilde niet eens 
naar onze familiebijeenkomst komen, raar hè? Ze wilde de familie 
niet ontmoeten.’ 

‘Hé,’ schreeuwde ik, maar weer negeerde hij me. ‘Wat is dat voor een 
onzin!’ 

‘Stella, het is heel erg,’ ging hij verder. ‘Mijn grote, lieve sterke broer 
wilde iemand helpen die in nood was. Een echte held! Een man met 
een pistool wilde een bank beroven en toevallig was Anthony daar 
bij. Hij was daar omdat hij geld wilde afhalen. De overvaller begon 
zomaar te schieten. Anthony heeft die vent toen het wapen afgepakt 
en heeft hem neergeschoten. Dat is heel dapper, weet je dat? Je vader 



heeft heel veel mensen gered. Weet je wat zijn dank was?’ 

Ik vond het vreselijk om te merken dat Stella aan zijn lippen hing 
alsof ze elk woord geloofde. Ze was geïntrigeerd in wat hij vertelde, 
wilde nu alles weten. 

‘De politie kwam er bij,’ zei hij zacht en op een toon alsof hij de span-
ning opvoerde. 

Stella knikte meelevend, haar ogen lieten hem geen moment los. 

‘Anthony wilde mensen redden, Stella. Hij is een held! En weet je 
wat? Jouw vader is een held!’ 

Stella knikte nu zo vol overgave alsof ze volmondig en luid ‘Jaaaa!’ 
riep. 

Hij grijnsde zijn verrotte tanden bloot. Toen hief hij een vinger alsof 
hij aan het klapstuk was toegekomen. 

‘Jouw vader werd in de gevangenis gesmeten alsof hij die bank had 
willen beroven.’ Stella’s schrik was onmiskenbaar, ze keek mij met 
een doordringende blik aan. 

Ik kon alleen maar mijn hoofd schudden en zei: ‘Jouw vader ís een 
held en jouw vader heet Yvan en hij is een ster aan de hemel om ons 
te beschermen. Jouw vader is geen crimineel die in de gevangenis 
zat.’ 

‘Yvan? Heb je haar al die jaren voorgelogen? Vuile smerige verraad-
ster. Zijn poen was goed genoeg, toch? Uit vreten, nieuwe kleren, 
sieraden. Tot hij onschuldig in de bak belandde, waarna je hem liet 
stikken! Je jatte zijn kind en verdween. Dacht je nu echt dat een an-
dere naam zou helpen? Dat ik je niet zou vinden omdat ik je nog nooit 
had gezien? Al die brieven die hij heeft gestuurd toen hij via via hoor-
de dat je een dochter had gekregen. Brieven waarin hij om zijn kind 
smeekt. Waar zijn die gebleven?’ 

‘Ik ken geen Anthony en er zijn geen brieven! De vader van Stella 



vocht voor zijn land, hij is vlak na haar geboorte overleden. Alsje-
blieft, je begaat een enorme vergissing. Ik leef met je mee, maar ge-
loof me, Stella is niet je nichtje.’ Ik draaide mijn gezicht naar Stella 
omdat ik voelde dat ze naar mij keek. Ze twijfelde door zijn woorden, 
ik las in haar ogen dat ze zich afvroeg wie ik was. Wie zijzelf was. In 
godsnaam, waarom? Omdat die idioot zo bloemrijk kon vertellen? ‘Ik 
heet echt Louise en ik ken helemaal geen Saskia, Stella. Hij verwart 
ons met andere mensen.’ 

Hij keek mij nadenkend aan alsof hij wat ik zojuist had gezegd serieus 
in overweging zou nemen. ‘Ik ga verder met mijn verhaal,’ zei hij 
daarna en richtte zich weer helemaal tot Stella. 

‘Jouw moeder Saskia heeft je vader laten stikken, maar hij wist van 
jouw bestaan. Hij had het altijd over je, ook al wist hij niet waar je 
woonde, omdat je was verhuisd. We hebben lang naar je gezocht 
maar konden je niet vinden. Je vader praatte over je en hield van je. 
En het is heel erg om je dit te moeten vertellen, maar je vader leeft 
niet meer.’ 

Hij hield even stil, wreef over zijn ogen, haalde diep adem en legde 
plechtig een hand op zijn borst. ‘Mijn grote sterke broer werd aan-
gevallen in de gevangenis. Voor hij aan zijn wonden overleed, heb ik 
hem beloofd jou te vinden en je mee te nemen naar je eigen, echte 
familie. Naar je opa, je oma, je vele nichtjes en neefjes. Ik zal voor je 
zorgen alsof je mijn dochter bent. Dat heb ik Anthony, jouw papa, 
beloofd. Daarom ben ik hier. Snap je dat?’ 

Stella keek nadenkend voor zich uit. Hield haar hoofd een tikje schuin 
en bekeek hem langdurig alsof ze een besluit ging nemen. 

‘Sorry dat ik je vast moest binden, sorry. Als je vader nog had geleefd 
had hij me een klap voor mijn harses verkocht. Ik maak je los en dan 
ga je met me mee naar je eigen familie. Waar je thuishoort.’ 

Stella keek vragend naar mij en toen weer naar hem. 



‘Je moeder moet nog even vast blijven zitten. Dat is haar straf omdat 
ze jou veertien jaar van je leven heeft ontnomen. Ze heeft gelogen en 
liegen is heel erg. Maar er komt iemand om haar los te maken. Dan 
gaat mama niet moeilijk doen, want alleen als ze lief is mag ze je 
soms nog zien.’ 

Weer keek Stella me aan, het was net alsof ze me met haar blik vroeg 
wat ik van dit briljante idee vond. 

‘Het komt echt goed,’ zei hij tegen haar. ‘Willy komt haar los maken. 
Je zult Willy mogen, dat is je gekke oom! Daar kun je zo mee lachen.’ 

Hij maakte haar los en richtte zijn aandacht op mij. ‘Waarom praat 
ze niet?’ 

In mijn hoofd sloegen hamers in een gelijkmatig ritme. De migraine 
was in volle glorie aanwezig. Ik was misselijk, had moeite mijn ogen 
open te houden en alert te blijven. Ik was doodmoe van het hangen, 
alles deed me zeer. Hij had het touw zo strak omwikkeld dat ik mijn 
handen er nooit doorheen kon wurmen. ‘Ze heeft selectief mutisme, 
dat is spreekangst.’ 

Hij pakte haar hand, aaide over haar hoofd en zei: ‘Wat een flauwe-
kul.’ Ineens zakte hij door zijn knieën en raakte haar wang aan. ‘Ik 
maak het goed met je, dat beloof ik. Over een tijdje lachen we hier 
om.’ Hij greep naast zich en hield Knuf in de lucht. ‘Die is van jou, 
toch?’ Hij duwde Knuf in haar armen. 

‘Ze is niet je nichtje. Het spijt me van je broer, maar ik ken hem niet.’ 
Smeken had geen zin, maar ik deed het toch. ‘Alsjeblieft, geloof me 
nou!’ Hij keek omhoog, zijn blik bleef hangen op de plafonnière. 

‘Lieve broer, ik heb d’r. Ik heb je dochter gevonden, ik zei toch dat ik 
nooit op zou geven? Ik neem haar mee naar huis.’ 

Alsof er tegen hem werd gesproken, grijnsde hij en zei: ‘O ja, zou ik 
bijna het leukste vergeten.’ Hij opende zijn gulp en piste over mijn 
benen. Hij helde op zijn hakken iets achterover. 



‘Zo,’ zei hij vergenoegd. ‘Anthony zei nog: pis maar flink over d’r 
heen.’ 

Ik voelde de urine bijten in de wond van mijn kuit. Jezus Christus! 

‘Zo, we gaan!’ De engerd liep naar de overloop, Stella liep achter hem 
aan. Ik hoorde dat hij tegen haar sprak, maar kon niet goed verstaan 
wat hij zei. Iets met bellen en verrassing. ‘Stella,’ zei ik schor. ‘Stel-
la!’ O god, o Jezus. Gaat ze echt met hem mee? Gelooft ze die enge 
idioot? ‘Jouw vader heet Yvan! Je hebt de blonde haren en blauwe 
ogen van hem. Dat heb je toch in het fotoalbum gezien? Stella, alsje-
blieft, kom terug!’ 

Ik kon haar niet meer zien, maar wist dat ze achter hem aan naar be-
neden liep. ‘Stella!’ riep ik weer. ‘Ik hou van je!’ Geen reactie. Ik liet 
mijn hoofd hangen. ‘Stella, ga niet weg...’ Wazig van de tranen keek 
ik naar de vloer. Er klopte iets niet. Ik knipperde met mijn ogen. Waar 
was het mes wat daar had gelegen? Hij had het laten liggen, dacht ik. 
Mijn hoofd schoot omhoog. God nee, had Stella het mes net gepakt? 

Ineens hoorde ik een ijselijke gil, gevolgd door donderende geluiden. 

‘Stella!’ krijste ik en rukte met mijn armen aan het touw. Tien ter-
gende seconden lang hing ik met mijn armen boven mijn hoofd en 
leek de tijd stil te staan. Toen, uit het niets, stond Stella in de deuro-
pening. Haar blauwe ogen triomfantelijk groot, wonderlijk, heel veel 
tekst, maar stilte. 

‘Heb je… wat heb je gedaan? Stella, wat heb je gedaan?’ 

Ik zag bloed op het mes in haar hand. Mijn hoofd schoot naar rechts, 
richting de overloop. Stilte. Niets dan stilte. Ze ging op haar tenen 
staan en sneed me los. Ik wreef over mijn polsen, voelde ineens mijn 
armen zwaar worden nu het bloed weer doorgang kreeg. Ik zakte 
door mijn benen en negeerde de smerige urinelucht. 

‘Waar is hij?’ vroeg ik. 

Ze keek naar de overloop. 



‘Geef maar,’ zei ik kalmer dan ik me voelde en stak mijn hand uit om 
het mes aan te pakken. 

Ze liet het op de grond vallen. Ik raapte het snel op, terwijl de pa-
niek over wat er met het mes gebeurd moest zijn door mijn lichaam 
schoot. 

‘Waar is hij,’ vroeg ik nogmaals, denkende aan het bloed op het mes. 

‘Is hij dood?’ 

Ze knikte. 

Ik greep haar beet en hield haar stevig vast. Ik zei iets dat helemaal 
verkeerd was. ‘Dat heb je heel goed gedaan.’ Ik schakelde razendsnel. 
‘Hij dacht echt dat je niet kon praten.’ 

Ze trok zich los. ‘Mijn vader is een held. Hij heet Yvan en is vermoord 
toen hij voor ons land vocht. Hij droeg een mooi uniform.’ 

Tranen van opluchting stroomden over mijn gezicht. ‘Weet je nog dat 
we samen dat bericht lazen over een man die zo in de war was dat hij 
zijn stoelen en bestek uit het raam gooide?’ Ze knikte kort. ‘Nou, met 
deze man is het net zoiets.’ 

‘Nu is hij dood.’ 

Het was stil beneden, geen teken van leven. Toch vroeg ik: ‘Hoe weet 
je dat eigenlijk zo zeker?’ Jezus, zou ik ooit durven kijken? 

‘De meeste mensen overleven een mes diep in je rug niet, zeker niet 
als je daarna van de trap valt. Zijn hoofd ligt heel raar, dus...’ 

Ik werd bang van haar toonloze stem. Was het de shock? Jezus, hoe 
zou ze dit verwerken? Veertien jaar oud en ze had iemand vermoord. 

Haar vader was een held. Gestorven om ons, zijn gezin, te bescher-
men. Nooit zou ik haar vertellen dat haar vader een crimineel was. 
Dat ik, zodra ik daar achterkwam niets met hem of zijn familie te 
maken wilde hebben. Dat hij dat niet pikte en me verkrachtte. Dat hij 



een bank wilde beroven, maar daarvoor werd gepakt. Dat ik nooit de 
opluchting ben vergeten nadat ik het bericht over zijn dood hoorde. 
Nooit zou ik haar vertellen dat haar prachtige blauwe ogen van een 
verkrachter waren. Nooit zou ik haar uitleggen dat ik wel moest lie-
gen omdat de criminele vader een gevaarlijke familie had die haar 
bij me had weggenomen. Nooit zou ze uit mijn mond horen dat papa 
Yvan, de mooie knappe man in het fotoalbum via Photoshop tot leven 
was gekomen. Morgen zou er weer een bericht online staan. Iets over 
een verwarde man die een moeder en kind gevangen hield… Nee, dat 
kon niet. Wat moest ik nu met het lijk onderaan de trap? We moesten 
hier weg! 

‘We kunnen maar beter verhuizen,’ zei Stella. ‘Voor die familie mij 
alsnog vindt. Stel je voor dat ze allemaal zo ranzig zijn en geen knap-
pe tand in hun mond hebben.’ Ze liet me los en keek me bloedserieus 
aan. ‘Nee, verhuizen hoeft helemaal niet,’ zei ze weloverwogen. ‘Ze 
gaan hem missen, maar ze weten niet waar hij is. Dat zei hij tegen 
me toen hij de trap afliep. Dat hij nu zijn familie zou bellen, die Willy, 
om te vertellen waar hij was en dat Willy jou over een paar uur los 
kon laten.’ 

‘Wat wil je nu precies zeggen?’ 

‘Dat ze niet weten waar hij is omdat hij dat niet heeft verteld. Hij 
noemde mij ook nog de grote verrassing. Ze weten bij zijn familie dus 
van niets. Wij moeten hem ergens begraven en dan hoeven we niet 
te verhuizen.’ 

Ik wist niet wat ik het meest huiveringwekkend vond. Dat ze met 
haar veertien jaar berekenend onze belager een mes in zijn rug had 
gestoken en wist wat we met zijn lijk moesten doen, of dat ze er zeker 
van was dat ik al die jaren tegen haar had gelogen en ze niet bij die 
criminelen wilde wonen... 

Van één ding was ik zeker: we konden hem niet begraven. De kans te 
worden gezien terwijl we een gat aan het graven waren was veel te 



groot. Ik keek naar mijn dochter en de rillingen liepen over mijn rug 
terwijl ik me haar voor de geest haalde met een schop in haar hand. 

‘Ik heb wel een idee wat we moeten doen,’ zei Stella.

Voor een moment zag ik haar blauwe ogen donkerder worden. Het 
ging zo snel dat ik dacht me te hebben vergist. Ze opende de gordij-
nen. ‘Maar goed dat het straks donker wordt en ook heel goed dat we 
een auto hebben.’ Ze draaide zich naar me om. ‘Fijn dat we de tank 
hebben volgegooid omdat de benzineprijs zo was gezakt, want we 
moeten best een eindje rijden. Ver van ons huis vandaan. Dat lijkt me 
beter.’ 

‘Ik ga snel douchen en mijn kuit verbinden,’ zei ik, volledig in de war 
over wat ze allemaal had gezegd. Een plan klaar had. 

‘Ik zal de vloer schoonmaken,’ bood Stella aan. ‘En mezelf. Wat stin-
ken we, hè?’   

Drie dagen later vond ik het bericht online. 

Dode man gevonden in bos bij Doorn   

Doorn - Een wandelaar heeft zondagmorgen het stoffelijk over-
schot van een man gevonden in de Kaapse Bossen te Doorn. De 
politie onderzoekt nog wie de man precies is. Vermoedelijk is er 
sprake van een misdrijf, aldus een woordvoerder van de politie. 
De technische recherche doet op dit moment onderzoek naar de 
zaak. 

Stella las over mijn schouder mee. 

‘Maar goed dat we onderweg zijn portemonnee hebben weggegooid 
en zijn rijbewijs hebben vernietigd. Nu duurt het wel een tijd voor ze 
weten wie hij is.’ 

Ze ging naast me staan en ik keek naar haar op. Ik had daar niet eens 
aan gedacht, Stella wel. Zij had zijn zakken bevoeld, zij had glimla-
chend ‘hebbes!’ gezegd toen ze vond wat ze zocht. Ze grijnsde toen 



ze zei: ‘Ik blijf altijd papa’s meisje.’ En liep bij me vandaan. Het werd 
voor een moment zwart voor mijn ogen, een misselijkmakende golf 
schoot door me heen. De waarheid kon niet harder zijn. 

Papa’s meisje.



KIM MOELANDS
Vorig jaar won Kim Moelands de Hebban Award voor de Beste Nederlandstalige 
Thriller met ‘De vrouw in de spiegel’. Speciaal voor de Nederlandse Thriller 
Tiendaagse schreef ze dit kort verhaal met haar seriepersonage Tess Westerhout.

Plaaggeest  
Utrecht, dinsdagmiddag 13:36 uur   

‘Dus u denkt dat u werd achtervolgd door een zwarte Audi met…’ 
Brigadier Tess Westerhout kijkt kauwgom kauwend op het verfrom-
melde briefje dat voor haar ligt. ‘… kenteken JD-099-P.’ 

De vrouw tegenover haar knikt bevestigend. Om de haverklap strijkt 
ze nerveus een pluk lang blond haar achter haar oor. ‘Zullen we el-
kaar tutoyeren? Dit is niet de eerste keer dat we elkaar spreken, toch?’ 

Tess denkt even na en stemt dan in met het voorstel van de dramme-
rige journaliste die voor haar zit. Haar naam is Lizanne Hofs en Tess 
heeft een aantal keer met haar te maken gehad tijdens het proces van 
‘de toetjesterrorist’. 

‘En waarop baseer je dat vermoeden, Lizanne?’ 

‘Ik werk momenteel aan een verhaal over fraude in de vleesindus-
trie waar ik, op zijn zachtst gezegd, geen vrienden mee maak. Mijn 
informatie krijg ik van een klokkenluider,’ Lizanne zwijgt even en 
plukt een denkbeeldig pluisje van haar trui, ‘en die is al een paar keer 
ernstig bedreigd. Afgelopen week is zijn auto zelfs mogelijk gesabo-
teerd; hij trapte op de afrit van de snelweg zo door de remmen heen, 
terwijl het een gloednieuwe auto was. Hij wist gelukkig op het talud 
tot stilstand te komen en is ongedeerd gebleven, maar het had ook 
heel anders af kunnen lopen.’ 

‘Dat voorval is bij ons bekend,’ bemoeit Tess’ partner Vincent Meijer 
zich er nu ook mee. ‘Tess en ik behandelen die zaak. De auto wordt nu 



onderzocht op sporen van sabotage.’ 

‘Ah, dat wist ik niet. Ik ben met hem meegegaan om aangifte te doen 
en heb met een collega van jullie van doen gehad. Ik ben blij dat jullie 
het oppakken.’ 

‘Uiteraard doen we dat. Maar nu denk je dus dat de mensen die jouw 
informant mogelijk bang willen maken ook achter jou aanzitten?’ 

‘Ja, en ik zal jullie vertellen waarom. Laat ik beginnen met te zeggen 
dat ik niet bang ben uitgevallen en ook niet bepaald lijd aan para-
noia.’ 

Tess trekt haar wenkbrauwen op. 

‘Als dat wel zo zou zijn, dan zou ik mijn werk niet kunnen doen,’ gaat 
Lizanne onverstoorbaar verder. ‘Vanochtend vertrok ik vanuit huis 
naar een afspraak.’ 

‘Waar woon je?’ 

‘Celebesstraat 36-II  in Amsterdam.’ Vincents toetsenbord ratelt. 

‘Ik vertrok dus naar een afspraak in Utrecht en toen ik de Middenweg 
opreed, kwam die zwarte Audi in eerste instantie achter me rijden. Ik 
reed niet echt door, was nog wat aan het klooien met mijn make-up. 
Een paar auto’s haalden me in bij het stoplicht, maar de Audi niet. 
Als ik harder ging, deed de Audi dat ook en idem als ik gas terugnam. 
Ik vond het hinderlijk, maar niet meer dan dat. Maar toen kwamen 
we vlak voor het viaduct van de A10 tot stilstand en de bestuurder 
van de Audi, een vrouw, ging over haar dashboard heen hangen en 
begon foto’s van mijn auto te maken. Daarna leek het of ze aan het 
sms’en was. Dat vond ik op zijn zachtst gezegd vreemd. Alsof ze de 
foto’s meteen aan iemand doorstuurde. Als het stoplicht niet net op 
groen was gesprongen, was ik uitgestapt om te vragen wat ze aan het 
doen was. Ik ben toen zo langzaam gaan rijden dat ze me wel moest 
passeren.’ 

‘Kon je het gezicht van de bestuurder zien toen ze langsreed?’ 



‘Nee. Ze draaide haar hoofd weg toen ze me passeerde. Ik zag wel dat 
ze een lage staart droeg en een sjaaltje om haar hals had. Zo’n truttig 
Oilily ding.’ 

‘Feiten graag. Wat je van de kledingsmaak van je vermeende achter-
volgster vindt, doet niet ter zake.’ 

Tess ziet dat Vincent een glimlach nauwelijks kan onderdrukken. 

‘Je hebt gelijk, sorry,’ verontschuldigt Lizanne zich. ‘Eenmaal op de 
ringweg ben ik de Audi voorbij gegaan. Weer draaide de bestuurster 
haar hoofd van me af toen ik passeerde. Ik ben toen kort naast haar 
blijven rijden, maar ze bleef strak voor zich uitkijken en negeerde 
me. Toen heb ik maar een flinke dot gas gegeven in de hoop haar nu 
voorgoed achter me te laten. Een tijdje leek het goed te gaan, maar na 
een minuut of tien reed die verdomde bak op de A2 wéér achter me. 
Ik heb gas teruggenomen net zo lang tot ze me inhaalde en ben toen 
achter haar gaan rijden. Toen heb ik mijn mobiel gepakt en foto’s 
gemaakt. Wat zij kan, kan ik beter.’ 

‘Als je ons die foto’s laat zien, zullen we de overtreding van het niet 
handsfree bezig zijn met je mobiel maar vergeten.’ 

‘Wat ben je toch altijd… Nou ja, laat ook maar.’ 

Lizanne geeft Tess haar toestel. Die bekijkt de foto’s en laat ze daarna 
aan Vincent zien. 

‘Ga verder.’ 

‘Ik heb nog een paar keer geprobeerd om haar kwijt te raken, maar 
dat lukte pas in Utrecht, toen ze me niet bij kon houden in de stad.’ 

‘Daarna heb je haar niet meer gezien?’ vraagt Vincent. 

‘Nee. Ik ben gewoon naar mijn afspraak in Overvecht gegaan, maar 
het zat me toch niet lekker. Zeker niet door dat voorval met de rem-
men van die klokkenluider. Daarom ben ik toch maar even hier langs-
gekomen,’ licht ze toe. 



‘Ik snap dat je er een onrustig gevoel aan hebt overgehouden. Het is 
goed dat je hier melding van maakt. Het verhaal dat je vertelt roept 
op zijn minst wat vragen op. We nemen contact met je op zodra we 
meer weten.’ 

‘Kun je je NAW-gegevens nog even herhalen?’ vraagt Vincent. ‘Dan 
check ik of alles goed in de computer staat.’ 

‘Lizanne Hofs, Celebesstraat 36-II,1094 EM Amsterdam. Mobiel 06-
27835619.’ 

Vincent leest mee vanaf zijn scherm en knikt bevestigend. 

‘Ook nog een vast nummer?’ 

‘Heeft weinig zin, ik ben meestal op pad. Mobiel is het handigst.’ 

‘Werkgever is nog steeds RTL Nieuws?’ 

‘Zeker.’ 

‘Je hoort van ons, Lizanne.’ 

‘Enig idee wanneer?’ 

Vincent en Tess werpen haar een vernietigende blik toe. 

‘Oké, dan ga ik maar.’    

Snelweg A2 richting Amsterdam, woensdagavond 17:58 uur   

Lizanne doet haar best zich op de weg te concentreren, maar is meer 
bezig met het verkeer om haar heen. Ze heeft de Audi van gisteren 
niet meer gezien, maar het kan natuurlijk zijn dat ze niet goed heeft 
opgelet. Nadat ze bij de politie is langs geweest, heeft ze melding van 
het voorval gemaakt bij haar baas. Hij was oprecht bezorgd en drukte 
haar op het hart goed uit te kijken. Hoe langer de onzekerheid duurt, 
hoe zenuwachtiger ze wordt. 

Schichtig kijkt ze weer in haar achteruitkijkspiegel. Een rode Volks-
wagen, geen zwarte Audi. Een auto naast haar toetert en ze kijkt ver-
schrikt opzij. De bestuurder wijst dat ze haar eigen baan moet hou-



den en ze steekt verontschuldigend haar hand op. Vlak daarna gaat 
haar telefoon. Lizanne neemt op en herkent meteen de stem van Tess 
Westerhout. 

‘Je zit op de weg, hoor ik?’ 

‘Klopt.’ 

‘Dit keer wel handsfree?’ 

‘Je staat keurig op de speaker.’ 

‘Heel goed.’ Lizanne hoort Tess lachen. 

‘Weten jullie al meer?’ 

‘Ja, daarom bel ik ook.’

Lizannes maag trekt strak. 

‘En?’ 

‘We hebben je achtervolgster gevonden. Het gaat om een zekere Ka-
rin Pelts. We hebben haar opgespoord aan de hand van het kente-
ken dat je ons hebt gegeven. Het bleek om een leaseauto te gaan van 
makelaarskantoor Pelts & Steenhoven dat gevestigd is aan de Mid-
denweg in Amsterdam. Wellicht ten overvloede, maar Karin Pelts is 
mede-eigenaar van het kantoor.’ 

‘Karin Pelts… Die naam zegt me helemaal niets. Heeft ze toegegeven 
dat ze me volgde?’ 

‘Ze wist wel meteen waar we het over hadden toen we haar aanspra-
ken op haar vreemde gedrag.’ 

‘Dus toch.’ 

‘Wacht, laat me even uitspreken. Mevrouw Pelts en haar man blijken 
grote fans te zijn van National Geographic Channel.’ 

‘Huh? Wat heeft dat met de achtervolging te maken?’ 

‘Ga je me nou de hele tijd onderbreken of mag ik mijn verhaal mis-



schien eerst afmaken?’ 

‘O, natuurlijk, sorry.’ 

‘Ze keken eergisteravond dus naar een documentaire over sprink-
hanenplagen. Door de huidige klimaatverandering kunnen dergelijke 
plagen op termijn ook in Europa gaan plaatsvinden.’ 

‘Ik begrijp er steeds minder… Eh, ga verder…’ 

‘Uiteraard hebben we dit gecheckt bij National Geographic en die 
documentaire over sprinkhanenplagen is inderdaad door hen op dat 
tijdstip uitgezonden. Toen we haar vroegen of ze gisterochtend op de 
Middenweg foto’s heeft gemaakt, gaf ze dat meteen toe.’ 

Lizanne houdt haar adem in. 

‘Die foto’s waren echter niet van jou of van je auto, maar van de 
voorruit van haar eigen auto. Daarop zat een hele grote sprinkhaan. 
Ter hoogte van de plek waar jullie je bevonden liggen een paar sport-
velden. In dat gras, je raadt het al, zitten veel sprinkhanen. Gezien 
de documentaire die ze de avond daarvoor had gezien, wilde ze het 
beestje even fotograferen om aan haar man te laten zien. Om dat zo 
close als kon te doen, moest ze zo ver mogelijk over haar dashboard 
heen hangen. Dat heb je dus goed gezien. Daarna heeft ze inderdaad 
de foto’s per sms verstuurd, maar niet naar een curieuze opdracht-
gever die jou in de gaten wilde houden.’ 

Er klinkt een lach door in Tess’ stem. 

‘Ze verstuurde de foto’s naar haar man met de tekst “Help, de plaag 
is begonnen!”’ 

‘Wat een absurd verhaal.’ 

‘Inderdaad, maar mevrouw Pelts heeft ons de sms aan haar man met 
de foto’s laten zien en het tijdstip kwam overeen met jouw verhaal. 
Ze vroeg me om je haar excuses aan te bieden voor de onrust die ze 
heeft veroorzaakt. Ze snapte dat haar foto-actie wat raar over kwam. 



Ze zag dat je haar in de gaten hield en voelde zich daar ongemakkelijk 
over. Vandaar dat ze steeds wegkeek als jullie elkaar passeerden op de 
snelweg. Dat jullie allebei een afspraak in Utrecht hadden was puur 
toeval. En door de trajectcontrole op de A2 rijd je ook niet zomaar van 
elkaar weg zonder dat je een boete krijgt.’ 

‘Het is dus een “aparte” samenloop van omstandigheden en toeval-
ligheden.’ Lizanne lacht opgelucht. ‘Wat een bizar verhaal!’ 

‘Misschien ten overvloede, maar mevrouw Pelts heeft voor zover wij 
hebben kunnen nagaan geen enkele connectie met de vleesindustrie 
en haar man ook niet.’ 

‘Pffff.’ Lizanne laat een zucht ontsnappen. ‘En ik maar denken dat ik 
géén last heb van paranoia.’ 

‘Ik denk ook niet dat je dat hebt. Gezien de omstandigheden en dat 
voorval met de auto van je informant was het logisch dat je argwa-
nend was. In jouw geval had ik precies hetzelfde gedacht en gedaan. 
Er is in mijn ogen dus niets mis met je verstandelijke vermogens.’ 
Tess’ lage grinnik klinkt door de auto. ‘Je kunt wat dit voorval betreft 
vannacht weer rustig slapen.’ 

Lizanne geeuwt. ‘Dat ga ik ook zeker doen. Ik ben moe.’ 

‘Dan wens ik je een fijne avond.’ 

‘Van hetzelfde en bedankt dat jullie dit zo snel hebben uitgezocht. 
Het is een hele geruststelling.’ 

‘Graag gedaan. We spreken elkaar vast wel weer eens.’ 

De verbinding wordt verbroken en Lizanne begint hardop te lachen. 
Een sprinkhaan! Het was allemaal te doen om een sprinkhaan. Dat 
verzin je toch niet! Bewijs dat ze in de gaten werd gehouden had ze 
niet gevonden, maar dat de realiteit de fantasie oversteeg was maar 
weer eens gebleken. Zij hield zich liever vast aan feiten, daarom was 
ze ook de journalistiek ingegaan. Graven en spitten tot de waarheid 
boven tafel was, controleren van de macht en de sterke arm der wet. 



Zonder opsmuk, recht voor zijn raap. Om die reden sloegen de woor-
den waar Tess hun telefoongesprek mee had afgesloten de spijker op 
zijn kop. Ze zouden elkaar weer tegenkomen en misschien wel eerder 
dan ze allebei dachten. 

Terwijl Lizanne nog wat nagrinnikt, voegt een zwarte Audi twee au-
to’s achter haar in.



CARINA VAN LEEUWEN
Carina van Leeuwen is naast thrillerschrijfster ook forensisch rechercheur. In haar 
column beschrijft ze hoe ze in deze twee werelden haar dagelijks leven doorbrengt.

Twee enveloppen 
Inmiddels weet u wel dat ik behalve auteur ook - en vooral- foren-
sisch rechercheur ben. Dat betekent switchen tussen twee werelden. 
Dat is best druk, maar ook leuk en vaak verassend. Nu in mei Nacht-
vlinder verschijnt, mijn derde boek - in drie jaar tijd, is er een routine 
ontstaan die ik nog ga missen wanneer ik mezelf straks even pauze 
gun voordat ik weer aan een volgend boek begin.

Die routine vormt een strak schema; Mijn wekker gaat terwijl in 
oranje cijfers 05:15 verschijnt in de display. Vrolijk fluitende vogels 
klinken uit het apparaat terwijl het licht zacht aangaat alsof de zon 
heel snel opkomt, ook in de winter. En ik moet eruit. Maar ik gun 
mijzelf nog even soezen, tot de 16 verschijnt. Dan moet ik er echt uit 
en na de ochtendrituelen peddel ik op de fiets door een slapend Den 
Haag naar het station. 

In de trein is het dan nog rustig en heb ik een hele bank voor mij 
alleen. Die ruimte en rust gebruik ik om met mijn tablet op schoot 
te schrijven. Dat doe ik graag, in de trein schrijven. Eigenlijk kan ik 
overal schrijven, misschien geboren uit noodzaak, want het is vooral 
timemanagement wat me daartoe heeft gebracht. Dan is de trein op 
zijn bestemming en ruk ik me los uit de fictieve wereld van Renee 
Spaan, forensisch rechercheur in Den Haag. De wereld waar ik de 
baas ben en beslis over wie blijft leven, wie wordt gepakt en welke 
sporen dat bewijs leveren. 

Met het openen van de treindeuren ben ik, forensisch rechercheur in 
de echte wereld van niet opgeloste moordzaken, gearriveerd bij het 
cold case team van Amsterdam. Het bureau waar ik werk is niet oud 



en chaotisch zoals bureau Donumstraat waar Renee werkt. Nee, ik 
mag in een modern, licht gebouw werken, met een heus bedrijfsres-
taurant, stilteruimtes en op elke etage een koffiemachine. 

Het is de wereld van niet opgeloste moorden, mensen waarvan we 
de identiteit niet weten, van zoeken naar mogelijkheden en nieuwe 
technieken om de zaak van zolang geleden alsnog vlot te trekken. 
Daar bepaal ik het niet met een pennenstreek, daar is de realiteit dat 
ik alleen door al mijn kennis, kunde en gedrevenheid in kan zetten 
om de daders te vinden, de juiste sporen te zien.

Maar ook, net als bij Renee Spaan, een wereld van harde humor, col-
legialiteit en vieze koffie. Het schakelen tussen die twee werelden 
kost geen moeite. Ook al worden mijn boeken – en begrijp me goed, 
dat is een fantastisch compliment- gezien als realistisch en aange-
merkt als: ‘CSI, maar dan echt’. De realiteit laat zich niet beschrijven, 
het is vaak te bizar, te gewelddadig en ongelooflijk dat mensen elkaar 
dat aandoen. 

Ik heb het voorrecht in beide werelden te leven en werken en van 
beide het beste te beleven. Soms word je blij van ogenschijnlijk het-
zelfde aan de buitenzijde, maar waar de inhoud niet meer van elkaar 
zou kunnen verschillen. Ik heb het over enveloppen. Een grote witte 
envelop met het logo van het Nederlands Forensisch Instituut bete-
kent dat er een resultaat is van een onderzoek. Die envelop in mijn 
postvakje maakt me vaak blij, soms teleurgesteld wanneer het niet 
gelukt is en er geen resultaat behaald is waarmee we een dader kun-
nen opsporen een moord oplossen of iemand identificeren. 

Vandaag was een top dag, want het was goed nieuws; we hebben 
een zaak opgelost, er is een dader in beeld, al is het uiteindelijk aan 
de rechter om dat te bepalen. We vieren het gepast; een rondje au-
tomaatkoffie, een vuist in de lucht en we roepen een welgemeend 
‘Yess!,’ om nog gemotiveerder door te gaan met de volgende zaak. 

De dag blijft mooi, ik switch in de trein weer naar de wereld van 



Renee Spaan en thuisgekomen ligt er ook een envelop. Nee niet zo’n 
grote witte van het van het NFI, maar een normaal formaat, bruin 
van kleur en in rood het cijfer 65 erop.

De adressering luidt: Aan mevrouw van Leeuwen, Auteur van A.W. 
Bruna.

Nieuwsgierig trek ik de flap los; het is een uitnodiging van het CPNB, 
voor Het 65e Boekenbal. Opnieuw maak ik een vuist en ontsnapt me 
een welgemeend ‘Yess!’



KATRIEN VAN EFFELTERRE
In haar column neemt thrillerschrijfster Katrien van Effelterre de vrouwelijke 
detectives uit misdaadseries onder de loep. ‘Je zou zowaar de indruk krijgen dat het 
hen niet echt raakt wat de misdadiger doet. Ze vangen hem gewoon, omdat dat nu 
eenmaal in hun functie-omschrijving staat.’

Moordgrieten 
[Man in discotheek]: “Wat wil je drinken?” 

[Vrouw]: “Niks. Ik heb geen dorst.” 

Man gaat wat verderop staan. 

[Vrouw]: “Waarom loop je nu weg? Ik wilde alleen niks drinken. Wil 
je met me meegaan en bij mij thuis seks hebben?”   

Inspecteur Saga Norén uit misdaadreeks The Bridge is kilometers di-
recter dan de gemiddelde man. Jakob Sandberg denkt nog even met 
deze blonde schone de hoofdvogel te hebben afgeschoten, maar moet 
zijn mening al snel herzien. Zijn nieuwe bedmaatje is namelijk niet te 
beroerd om een uurtje later  op haar laptop in bed weinig verhullende 
foto’s van een opengesneden lijk te bestuderen. No feelings please. 
I’m a female cop.   

Met het Aspergersyndroom heeft Saga een prima excuus voor haar 
eigenaardige sociale gedrag. Maar dat geldt niet voor Sarah Lund uit 
The Killing, Liese Meerhout uit Coppers of Alicia Verbeeck uit The 
Team, om maar enkele heldinnen uit populaire tv-series te noemen. 
Ze zijn mannelijker dan mannen, deze koele, afstandelijke politie-
vrouwen voor wie emotie oneindig veel gevaarlijker lijkt dan mis-
daad.   

Je zou zowaar de indruk krijgen dat het hen niet echt raakt wat de 
misdadiger doet. Ze vangen hem gewoon, omdat dat nu eenmaal in 
hun functie-omschrijving staat. Om dan ’s avonds met lege blik in 



een kil huis wat op een drumstel te slaan of in het halfdonker een 
magnetronmaaltijd op te warmen.   

Junkfood lijkt een absolute voorwaarde om misdaden op te lossen. 
Smaakstoffen, bewaarmiddelen, vet en zout zijn onmisbaar voedsel 
voor het criminologische brein. Net zoals het hebben van een mise-
rabel liefdesleven. Toegegeven, voor een regisseur is het moeilijk om 
een romantische tête-à-tête in beeld te brengen boven een stukje 
uitgedroogde pizza met verschaald bier. Daarom schrapt hij meest-
al maar al dat kleffe gedoe en laat hij de liefde sterven nog voor de 
slachtoffers van de moordenaar dat hebben gedaan. Verliefde vrou-
wen kunnen niet helder denken, zo moet Toni Coppers hebben ge-
dacht.   

En dus kan pas uit het puin van het amoureuze failliet het ware crimi-
nologische genie verrijzen. Zo ook bij Sarah Lund, die haar vriend re-
delijk onverschillig wegstuurt naar Zweden. Dat scheelt me een paar 
nieuwe truien, moet ze hebben gedacht. Idem voor Alicia Verbeeck, 
die door de kleedster op de set steevast tot de meest onvrouwelijke 
broeken uit het kledingrek wordt veroordeeld. Nog een wonder dat de 
stof nooit klem is geraakt aan de ketting van de koersfiets waarmee 
ze zich altijd verplaatst.   

Jackie Mueller negeert de laatste stuiptrekkingen van haar huwelijk 
voor haar job en eindigt eenzaam door man en kinderen verlaten 
wanneer aan het licht komt dat haar oudste dochter werd verwekt 
door haar Deense collega Harald Bjorn. Diezelfde Harald opent de 
serie in een luxe-hotel in de Alpen waar hij een idyllische vakantie 
met zijn hoogzwangere echtgenote doorbrengt. Als intelligente ge-
rechtspsychiater is Liv beslist niet de minste. Maar in haar vrouwe-
lijke en moederlijke rol wordt ze keer op keer buitenspel gezet en zien 
we haar alleen maar zielig telefoneren met haar afwezige echtgenoot 
die ondertussen vecht tegen de verleiding om zijn DNA opnieuw in-
ternationale verspreidingskansen te gunnen. Wanneer de misdaad 
eindelijk is opgelost, blijkt Harald blind voor het partnergeweld dat 



zijn collega Kit bont en blauw op het werk doet verschijnen. Braafjes 
keert hij terug naar huis, waar hij te moe is om nog te praten met 
zijn echtgenote, en met lege blik naar het wiegje van zijn pasgeboren 
dochtertje stapt.   

Nee, lang en gelukkig leven ze beslist niet nadat de slechteriken zijn 
gevangen. Waarom dan überhaupt nog al die moeite doen, zou je je 
afvragen.   

Ofwel: hoeveel sterker zou misdaadfictie zijn als mannen manne-
lijk en vrouwen vrouwelijk mochten zijn? Dat is wat ik me afvroeg ik 
begon te schrijven aan Levend Aas. Nu het er is, kan ik alleen maar 
breed glimlachen. Omdat ik de tien geboden aan mijn ultravrouwelij-
ke laars heb gelapt. En het resultaat er beslist mag zijn.



JENNEFER MELLINK
Jennefer Mellink schrijft thriller voor Young Adults. Met het schrijven wil Mellink 
jonge lezers enthousiasmeren voor thrillers, vooral omdat ze zelf gek is op het genre 
en ze er bovendien alles aan wil doen om de jeugd te laten lezen. Voor de Neder-
landse Thriller Tiendaagse schreef ze een kort verhaal.

In sneltreinvaart
De trein naderde het perron. Tientallen mensen stonden om haar 
heen te dringen om als eerste de trein in te kunnen stappen. Ze trok 
haar handschoenen uit en propte ze in haar jaszak, waarna ze haar 
twee koffers oppakte. Toen de trein tot stilstand kwam, sloop ze tus-
sen de menigte door naar binnen. Haar koffers tilde ze een voor een 
naar binnen. De natte, vertrapte sneeuw deed haar bijna uitglijden, 
maar ze wist net op tijd haar evenwicht te bewaren.             

Met haar gezicht diep in haar sjaal begraven, bekeek ze alle passa-
giers die ze passeerde aandachtig. Ondertussen zocht ze een plaats-
je, maar dat leek geheel tevergeefs. Schichtig keek ze van links naar 
rechts, haar ene koffer in haar rechterhand en de andere koffer ach-
ter haar aan slepend. De vloer was glibberig door de sneeuw die ie-
dereen onder zijn voeten mee de trein in nam. Twee jongens van een 
jaar of negentien, die midden in het gangpad stilstonden, keken haar 
van top tot teen aan met een hongerige blik in hun ogen. Geïrriteerd 
wurmde ze zich langs hen heen. Omdat ze het gesleep met haar zware 
koffers beu was, parkeerde ze haar koffers in de daarvoor bestemde 
rekken, waarbij ze hulp kreeg van een grijsharige man in een blauwe 
tuinbroek, die stonk naar sigaretten en drank. De man schonk haar 
een gulle glimlach, maar ze glimlachte niet terug. Wel bedankte ze 
hem, maar ze sprak zo zachtjes, dat hij haar waarschijnlijk niet eens 
hoorde.             

Toen ze in de richting van de volgende coupé liep, viel het haar pas op 
dat de twee jongens die ze zojuist gepasseerd was, haar achtervolg-



den. Met hun handen nonchalant in de zakken van hun zwarte bom-
berjacks liepen ze zonder met elkaar te spreken achter haar aan. Hun 
schoenen maakten een piepend geluid op de nattige, kille vloer. Ze 
begonnen haar behoorlijk op haar zenuwen te werken, aangezien ze 
er niet ongevaarlijk uitzagen. Hun lichamen waren breed en gespierd 
en hun blikken waren koelbloedig. De ene droeg oude en versleten 
kleren en de zwarte muts die de andere jongen over zijn hoofd had 
getrokken, bedekte zowat zijn hele gezicht. Omdat ze niet al te ver 
van haar koffers vandaan wilde zitten, restte haar geen andere keuze 
dan plaats te nemen in deze verlaten coupé, waar geen mens te zien 
was. Ze hoopte dat de conducteur spoedig zou komen, dan zou ze 
zich iets veiliger voelen. Ze keek naar buiten, naar het sprookjesach-
tige witte landschap, maar het prachtige plaatje bood haar geen rust.             

De twee jongens gingen achter haar zitten en begonnen met elkaar te 
smoezen. Ze voelde zich steeds ongemakkelijker, daarom besloot ze 
op te staan en terug naar haar koffers te lopen.             

Ze bracht deze lange treinreis liever staand door dan in een coupé 
met twee jongens die het op haar voorzien leken te hebben.             

Toen ze opstond, gingen de jongens ook snel staan. Ze keek achterom 
en zag hoe de ene jongen zijn wollen muts nog verder over zijn ge-
zicht trok, voor zover mogelijk.             

Ze ademde diep in en liep zo snel als ze kon terug naar haar kof-
fers, de lange verlaten coupé door. Iedere stap die ze zette, kostte 
haar enorm veel moeite, alsof er beton door haar aderen stroomde in 
plaats van vloeibaar bloed.             

‘Hé! Mevrouw!’ riep een van de jongens, terwijl hij in haar richting 
begon te rennen.             

Een koude rilling trok over haar rug en even bleef ze verstijfd staan. 
Ze was nog maar tien meter verwijderd van de volgende coupé waar 
wel mensen zaten. Slechts een deur, een verbindingsstuk en nog een 
deur zaten ertussen. Ze keek vluchtig achterom en zag de jongen die 
haar zojuist riep dreigend op haar af komen met iets zwarts in zijn 



handen. Ze dwong zichzelf te rennen, maar haar lichaam weigerde 
dienst.            

‘Wacht!’ riep de jongen, luider ditmaal. Hij was vlak achter haar. In 
een fractie van een seconde probeerde ze te bedenken wat ze kon 
zeggen of doen, maar ze had geen enkel idee. Ze leek volkomen ge-
hersenspoeld.            

Een zware hand op haar schouder deed haar ineenkrimpen. Ze draai-
de zich om en keek de jongen aan. Zijn diepliggende donkere ogen, 
zijn huid bijna witter dan de sneeuw buiten en zijn ingevallen juk-
beenderen maakten haar banger dan ze al was, en ze merkte dat ze 
hevig begon te rillen over haar hele lichaam.            

‘Zijn deze van u? Volgens mij liet u ze vallen toen u ons zojuist pas-
seerde,’ zei de jongen, terwijl hij zijn hand ophield als een kind dat 
om snoepgoed bedelt. In zijn hand hield hij haar zwarte, lederen 
handschoenen vast.   



MARELLE BOERSMA
Thrillerschrijfster Marelle Boersma is onlangs geëmigreerd naar Portugal. In haar 
column schrijft ze over de veranderingen, die ook in haar bestaan als schrijfster zijn 
doorgedrongen.

Ik schrijf van rood naar groen
Gebrek aan tijd was jarenlang mijn grootste worsteling bij het schrij-
ven. Ik zette veel opzij om aan mijn droom te werken. Schrijven was 
en is mijn passie. Maar niet alles kon ik zomaar opzij schuiven. Ik was 
alleenstaand moeder en had twee nog jonge kinderen en daarnaast 
een baan. Het werd uurtjes sprokkelen. Vooral tijdens mijn vakanties 
reserveerde ik bijna elke dag tijd voor het schrijven. In die tijd groeide 
mijn verhaal exponentieel.   

Nu zit ik in een zelfgebouwd schrijfhuis op een eigen berg in Portu-
gal. Ik kijk uit over ons paradijselijke land waar vele tientallen fruit-
bomen staan. In deze periode eten we ons gezond aan de vele si-
naasappels en mandarijnen. Straks volgen de mispels, appels, peren, 
perziken, pruimen en de vele druiven. En dan vergeet ik vast nog een 
paar soorten. Maar het mooiste is: ik heb nu zeeën aan tijd.   

Door mijn verhuizing naar het buitenland is alles veranderd. Het is 
alsof rood nu groen is geworden. Ik heb ontslag genomen, wat di-
rect ook het einde betekende van de vurig rode stress. Mijn baas was 
namelijk een expert in ‘druk opvoeren tot de ketel bijna barst’. De 
migraine vierde hoogtij. Afgelopen zomer vertrok ik naar het heuvel-
achtige achterland van de Algarve, waar de groene rust overal zacht-
jes om me heen zoemt. Alles gaat hier trager, dus ik doe vanzelf mee.   

Ruim tien jaar had ik twee banen. Nu ben ik alleen maar bezig met 
schrijven. Het is wel werken, maar de inspiratie broeit onder de 
zachte winterzon. Hier worden nieuwe verhalen geboren. Niet alleen 
van mij, ook van de schrijvers die hier op schrijfvakantie komen. Het 



werkt. En ik werk minder uren dan ooit tevoren. Toch groeit mijn 
nieuwe thriller exponentieel. Het is alsof ik elke dag op vakantie ben.



JACOB VIS
Speciaal voor de Nederlandse Thriller Tiendaagse schreef Jacob Vis een kort verhaal. 
Over een bijzondere ontmoeting tussen twee vijanden in een niemandsland.

Niemandsland
Op de laatste dag van 1916, toen het er naar uitzag dat de dichte mist 
de hele dag boven Passchendaele zou blijven hangen klom luitenant 
Robert Wallace de loopgraaf uit en zei dat hij een eindje ging wan-
delen. Korporaal John Foster die met Wallace de vooruit geschoven 
luisterpost deelde vroeg zich af wat iemand bezielde om dat kapot-
geschoten niemandsland in te gaan waar je door de mist geen hand 
voor ogen kon zien en waar je, als je wél wat kon zien het meest des-
olate landschap zag dat de mens tot stand had gebracht, maar twee 
jaar frontervaring had hem geleerd geen nutteloze vragen te stellen, 
dus zei hij: ‘Goed, luit. Als u een verdwaald konijn ziet mag u hem 
meenemen.’ 

Wallace grijnsde. De enige dieren die hier konden overleven waren 
de ratten die dik werden van de lijken waarvan ze snoepten. Alle an-
dere wilde dieren die dit zompige landje ooit hadden bevolkt waren 
nergens meer te bekennen. Desolaat, dat was het juiste woord. De 
hel van Dante was een andere geliefkoosde uitdrukking in de offi-
ciersmess die vooral door stafofficieren werd gebruikt waarvan de 
meeste geen stap aan het front zetten. Maar Wallace was een echte 
frontofficier, drager van het Victoriakruis dat hij verdiend had na-
dat hij een stel gewonden onder een moordend vijandelijk vuur in 
veiligheid had gebracht. Nu diende hij als voorpost van het vierde 
regiment fuseliers dat het front bij Passchendaele moest verdedigen 
tegen de Duitsers. Beide legers lagen zevenhonderd meter van elkaar, 
gescheiden door het niemandsland waarin alleen een paar kale sta-
ken herinnerden aan het bos dat er ooit had gestaan. Daar doemde 
zo’n manshoge staak op. Als Wallace niet uitgekeken had zou hij er 



in de mist zo tegenaan gelopen zijn. 

De staak bewoog. Wallace greep bliksemsnel naar zijn pistool, maar 
de man aan de andere kant was sneller. ‘Niet doen, luitenant,’ zei 
een zachte stem in vlekkeloos Engels, maar het pistool in zijn hand 
was onmiskenbaar Duits, net als de helm op zijn kop. Wallace stak 
heel langzaam, zijn armen op. Vervloekte stommeling, zei hij tegen 
zichzelf. Natuurlijk kon je verwachten dat iemand aan de andere kant 
op dezelfde gedachte was gekomen. 

‘Wat voert u hierheen?’ vroeg de man met het pistool. 

‘Ik wilde een kijkje aan de overkant nemen,’ zei Wallace. De spanning 
trok langzaam weg uit zijn lijf. Blijkbaar was de Duitser niet van plan 
hem onmiddellijk dood te schieten. De ander lachte zachtjes. 

‘Daar had u beter weer voor uit moeten kiezen.’

Wallace haalde zijn schouders op, wat lastig ging met je armen om-
hoog. De Duitser stak het pistool weg en zei: ‘U mag uw armen laten 
zakken. Laten we afspreken dat we elkaar voorlopig niet doodschie-
ten.’

‘Prima,’ zei Wallace. 

‘Mag ik een wedervraag stellen? Wat voert een Duits officier die vloei-
end Engels spreekt dit vervloekte gebied in op een ochtend waarin je 
geen hand voor ogen kunt zien?’

‘Ik wilde weer eens Engels spreken.’ De Duitser deed een paar stap-
pen dichterbij. Ze stonden nu zo dicht bij elkaar dat ze elkaar konden 
aanraken. Opeens staken ze tegelijk hun rechterhand uit en schudden 
elkaar krachtig de hand. 

‘Luitenant Robert Wallace,’ zei Wallace. ‘Vierde regiment fuseliers.’

‘Luitenant Berndt Schluster,’ zei de Duitser. ‘Achtste regiment gre-
nadiers.’ Hij keek met ontzag naar het insigne op Wallace’s uniform. 



‘Victoriakruis, zie ik dat goed?’

‘Dat ziet u goed,’ zei Wallace. Hij tikte op het ijzeren kruis dat op de 
borst van de Duitser hing.

‘Het is net zoiets als het IJzeren Kruis bij jullie. Waar hebt u het mee 
verdiend?’

‘In veiligheid brengen van gewonden onder vijandelijk vuur. En u?’

‘Precies hetzelfde,’ zei Wallace. ‘We hebben dus goddank geen land-
genoten van elkaar om zeep geholpen. Vertelt u eens hoe het komt 
dat u zo voortreffelijk Engels spreekt.’

‘Ik heb Engels gestudeerd en gedoceerd,’ zei Schluster. ‘Het is mijn 
vak en mijn hobby. En u?’

‘Ik ben ingenieur,’ zei Wallace. ‘In mijn vrije tijd heb ik toneelstuk-
ken geschreven.’

‘Kijk eens aan! Zijn ze ook opgevoerd?’ 

Wallace lachte.

‘Door amateurs. Ik verbeeld me niks, hoor.’

‘Ik vind het razend knap,’ zei Schluster met onverhulde bewonde-
ring. ‘Dan zult u ook uw Shakespeare wel door en door kennen.’

‘Redelijk,’ zei Wallace. ‘Niet door en door. Eerlijk gezegd vind ik uw 
Goethe minstens even goed.’

‘Dat meent u niet!’

‘Ja, dat meen ik wel.’ 

Wallace deed een stapje achteruit, nam een pose aan als een voor-
drachtskunstenaar en zei met gedragen stem: ‘Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind.’ 

‘Es ist der Vater mit seinem Kind,’ viel Schluster in. Unisono dreun-
den ze het bekendste gedicht van Goethe op. Na Das Kind war tot, 



keken ze elkaar geroerd aan en barstten toen tegelijk in lachen uit. 

‘We kunnen hier wel uren over literatuur praten,’ zei Schluster. ‘Maar 
ik stel voor dat we dat voor een beter moment bewaren. U wilde een 
kijkje aan de overkant nemen. Wat zou u ervan denken als ik u mee-
neem en laat zien hoe wij er bij zitten?’

‘Goed idee,’ zei Wallace. ‘En daarna maken we de tocht in omgekeer-
de richting.’

‘Dat hoeft niet. Om heel eerlijk te zijn heb ik al eens een kijkje bij 
jullie genomen.’

‘Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen?’ vroeg Wallace oprecht ver-
baasd. 

‘In een Engels uniform. Ach, en als je niet te dichtbij komt kan ik wel 
voor een Engelsman doorgaan.’

‘U spreekt het werkelijk vloeiend,’ zei Wallace. ‘Maar dat moet u toch 
niet meer doen. U weet dat spionnen onherroepelijk de kogel krijgen. 
Dat is het allemaal niet waard. Na de oorlog krijgt u nog tijd genoeg 
om de Engelsman uit te hangen.’

‘U hebt gelijk. Laten we gaan. Loop voor me uit met uw handen om-
hoog dan kan ik tegen de onzen zeggen dat ik een vijand heb gevan-
gen. Als u genoeg gezien hebt gaan we terug.’

Ik lijk wel gek, dacht Wallace, terwijl hij voor de docent Engelse lite-
ratuur uitliep naar de loopgraven van de vijand. Zo meteen schiet hij 
me in de rug. Maar er gebeurde niets.

Bij de Duitse loopgraaf porde Schluster zijn pistool in de rug van 
Wallace en zei zachtjes: ‘Kijk goed, luitenant, want u krijgt maar één 
kans.’

Wallace gaf zijn ogen de kost, maar het tafereel in de Duitse loop-
graaf bood teleurstellend weinig nieuws. 



‘Ik heb het wel gezien,’ zei hij na een poosje.

‘Goed, dan gaan we terug.’ Ze liepen achter elkaar terug naar het 
niemandsland.

Halverwege bleef Schluster staan en zei: ‘Ik stel voor dat we hier 
afscheid nemen.’ Hij stak zijn hand uit en vervolgde: ‘Tot ziens in 
betere tijden, luitenant.’

‘Wederzijds,’ zei Wallace. Ze schudden elkaar weer krachtig de hand.

Schluster trok zijn pistool en zei: ‘Wacht, ik moet u nog even dood-
schieten.’ 

Hij schoot in de lucht, borg het pistool weer op en zei: ‘Straks halen 
de uwen uw lijk wel uit het voorterrein. Pas goed op uzelf, Wallace.’ 
Hij draaide zich om en verdween in de mist. 

Wallace sjokte terug naar zijn eigen loopgraaf. Korporaal Foster keek 
hem bezorgd aan. ‘Ik hoorde een schot van een Luger. Ik dacht ver-
domd dat ze u te grazen hadden genomen.’

‘Integendeel,’ zei Wallace. 

‘Wat schaft de pot vandaag, Foster?’

‘Ik heb een paar mooie, vette ratten gevangen,’ zei Foster. ‘Prima 
voor een nieuwjaarsdiner.’

‘Lijkenvreters,’ gromde Wallace. 

‘Die beesten moeten ook leven,’ zei Foster laconiek. 

‘Als u straks bij het eten uw ogen dichtdoet is het net haas. Kijk, dit 
zijn ze.’ Hij lichtte de deksel van het pannetje dat op een bunsen-
brander stond te pruttelen. 

‘Ruikt goed,’ gaf Wallace toe.  

‘Hoe was het eigenlijk aan de overkant?’ vroeg Foster. 

‘Dezelfde klerezooi als bij ons,’ zei Wallace. ‘Ze eten daar ook ratten.’



Foster knikte. ‘Ik heb het altijd al gezegd: het zijn net mensen, die 
Duitsers. Het schijnt dat ze mooie gedichten maken.’ Hij proefde de 
inhoud van zijn pannetje, knikte goedkeurend en schepte twee bor-
den vol waarvan hij er een met een zwierig gebaar aan Wallace gaf. 

‘Laten we hopen dat de ratten deze dagen in hun holen blijven zit-
ten.’ Hij wees met zijn duim naar het niemandsland. 

‘Laat dit een les voor ze zijn. Daarbuiten is het levensgevaarlijk. Ge-
lukkig Nieuwjaar, luit.’



EVELINE KARMAN
In 2014 debuteerde Eveline Karman met de thriller ‘Verstrikt’. Speciaal voor de Neder-
landse Thriller Tiendaagse schreef ze een kort verhaal waarin twee mensen ‘verstrikt’ 
zijn in hun relatie.

Verstrikt
Driehonderdnegenenzeventig. Zoveel seconden heb ik in stilte geteld 
voor ik zeker wist dat iedereen sliep. Eerst hoorde ik nog wat gehoest 
en gemurmel en Vincent ging nog naar de wc, maar toen was het 
stil. Het zal me geen enkele moeite kosten om ongemerkt anderhalf 
uur weg te glippen. We hebben vanavond nog meer gedronken dan 
normaal. 

Met een beetje geluk ligt ze nu al gestrekt. De trut. Volgens mij denkt 
ze dat ik de afgelopen jaren ben gevegeteerd van haar ‘allessie’ naar 
een suffe huisman. Zo een die niets ziet en hoort, en die de potten wel 
op het vuur houdt. Die haar bleef bedienen à volonté , net zolang tot 
mevrouw er na elf jaar genoeg van had. ‘”Ik ben vanavond wat later 
thuis, het is druk op de zaak.”’ Ze had het zo vaak aan de telefoon 
gezegd. Druk in haar broekje zal ze bedoelen. 

Ik weet al een tijdje dat ze vreemdgaat. Het begon met gewhatsapp 
op alle mogelijke uren, en ik vond nieuwe lingerie in haar kast die ze 
nooit voor mij droeg. Ik wist het zeker toen ik bij het ramen wassen 
een bilafdruk ontdekte op de binnenkant van de keukendeur. Precies 
ter hoogte van Sanne’s kont zat er een vettige vlek op het glas: twee 
doffe kleine cirkels. Mijn wereld was voor mijn ogen uiteengescheurd 
als een natte krant. Onherstelbaar ook. Zelfs als ik de krant droog had 
geföhnd waren de letters niet meer te lezen en de rafelige snippers 
pasten eenmaal opgedroogd niet meer tegen elkaar. Nooit meer.                   

Ik had mijn mond gehouden. De eerste weken omdat ik mijn ontdek-
king moest laten bezinken. Daarna had ik tijd nodig om mijn plan 



te maken. En ik had geobserveerd. Want als Sanne haar minnaar 
mee naar huis durfde nemen tijdens mijn vrijdagse mannendag, dan 
kwam die lul hier vast vaker. Mevrouw vond een hotelkamer zeker te 
duur. Zouden ze ook in ons bed liggen? Elkaar zachte kusjes op het 
voorhoofd geven, waarna zijn gretige vinger zich tussen de benen 
van mijn vrouw zou hebben gewrikt? Of had ze haar benen meteen 
voor hem wijd open gespreid, hitsig, gulzig, om daarna het slaapka-
merraam open te zetten zodat de sekslucht weg was tegen de tijd dat 
ik terugkwam van mijn etentje? 

Het was de enige activiteit buitenshuis die ik nog had sinds mijn on-
geluk: de kookclub. Concentratiestoornissen beletten me sindsdien 
mijn werk als accountant uit te voeren. Zelfs de belastingaangiftes die 
ik voor vrienden invulde, hadden vol fouten gestaan. Korte simpele 
dingen lukten nog wel. Huishoudelijke taken. Grasmaaien. Sanne’s 
printer repareren. Om mezelf te prikkelen vertrok ik sinds een jaar 
of drie elke vrijdag direct na lunchtijd en slenterde met mijn kook-
vrienden over de markt, op zoek naar malse diamanthaas, kurku-
mawortel, en mooie kazen voor op het afsluitende plateau. Eenmaal 
bij Rens, omdat die nu eenmaal de grootste keuken had, dronken we 
ons eerste glas ‘levenssap’ en amuseerden onszelf terwijl er een dun 
zweempje stoom vanonder de deksels van de pruttelende pannen de 
lucht in danste. Een beetje hakken, snijden en filosoferen met een 
glas Merlot in mijn hand kan ik prima. De spaarzame keren dat ik 
echt totaal vergeten was waar ik mee bezig was, keek ik gewoon in 
het kookboek voor me. Na onze dag samen, met onze buik rond en 
onze gespen op de vreethaak, vermeden we het om op de klok te 
kijken, omdat we geen van allen wilden opstaan en een einde maken 
aan ons ‘heerlijk avondje’, zoals wij het noemden. 

Ik was degene die ons weekendje weg had georganiseerd. Ik had net 
zolang gezeurd tot iedereen mee wilde naar het vakantiepark op zo’n 
veertig kilometer rijden van mijn huis. ‘”Er zit zelfs een vaatwasser 
in de keuken,”’ had ik enthousiast geroepen. ‘”We gaan heerlijk bij-



kletsen en koken de sterren van de hemel.”’ 

‘”Vind je het erg?”’, had ik Sanne gevraagd. Haar glimlach had ze 
goed verborgen weten te houden, maar ik kende haar lang genoeg 
om te weten dat het trillende spiertje boven haar oog opwinding ver-
raadde. 

‘”Nee, geniet er maar van. Ik ga lekker een avond in bad liggen.”’ 

‘”Nodig anders je vriendin uit,”’ had ik gezegd. “Ik zet wel wat lek-
kers voor jullie klaar in de koelkast.” 

‘”Leuk,”’ reageerde ze. ‘”Doe ik!”’                   

Toen ik die vrijdagochtend mijn tas inpakte, vond ik achter de schoe-
nendoos waarin ik mijn reservetelefoonoplader bewaarde, een pakje 
in het cadeaupapier van de dorpsparfumerie. Ik had het voorzichtig 
open gepeuterd. Het was hetzelfde merk aftershave dat Sanne voor 
me had gekocht toen we een jaar verkering hadden en waar ik aller-
gisch voor bleek. 

Het was een visschotel geworden. Daar was ze dol op. Kabeljauw met 
gedroogde tomaat, olijventapenade en een korst van zwarte rijst. Het 
enige waaraan ik me niet had gehouden bij het recept, was dat ene 
extra ingrediënt dat ik had toegevoegd. Want voor ik de vis mas-
keerde met een dikke laag knoflookolijven en tomaat, had ik hem 
overdadig geïnjecteerd met strychnine. Strychnine veroorzaakt een 
verschrikkelijke dood, had ik gelezen op internet. Het valt het ze-
nuwstelsel aan, waardoor het hele lichaam in spasmen en krampen 
samentrekt tot de gene die het toegediend heeft gekregen uiteindelijk 
gruwelijk aan zijn einde komt. 

Ik was er tamelijk eenvoudig aan gekomen, die vrijdagavond nu vijf 
weken geleden. Rens’ veeartstas stond zoals gebruikelijk in de hal 
tegen de donkerbruine radiator naast de wc. Ik had vooraf uitgezocht 
welke medicijnen een veearts gebruikt en na ons bacchanaal en voor 
het gebruikelijke rondje ‘nawijnen’, had ik de tas onder mijn arm 



geslingerd, was op de wc gaan zitten en had op mijn gemak de in-
houd bestudeerd. De oranje sticker met het doodshoofd maakte het 
makkelijk. Ik viste de lege injectiespuit op uit de binnenzak van mijn 
ribjasje en zoog de inhoud van twee ampullen erin op. Het was een 
koud kunstje om de naaldopening te verzegelen met het stuk kurk dat 
ik thuis al had geprepareerd. Daarna had ik met een meegebrachte 
latex handschoen aan de ampullen gebroken, goed oplettend dat het 
etiket nog leesblaar bleef, en ik had de restanten inclusief de tuit-
tjes weer in het goede vakje teruggestopt, keurig en heel voorzichtig 
naast de andere buisjes. Met glas moest je uitkijken. Ik wilde geen 
krassen in mijn handpalm. Ik had de handschoen uit getrokken, voor 
de vorm het toilet doorgespoeld, en de tas weer op zijn vaste plek 
teruggezet. Rens zou niet anders denken dan dat er iemand bij het 
naar de wc gaan ietwat aangeschoten tegen de tas had geschopt en 
dat de strychnine was verdampt. Alarm zou hij niet slaan. Er was toch 
immers niets verdwenen? Ongemerkt had ik even later in de keuken 
de handschoen weggemoffeld in een lege chipsverpakking.                   

Met in gedachten de afschuwelijke lijdensweg die internet had ge-
schetst, had ik Sanne nog één kans gegeven. De eerstkomende vrij-
dag had ik me afgemeld voor mijn eetclub en een dinner-for-two 
gemaakt, inclusief de aardbeienmousse waar ze altijd zo van houdt. 
Uit de kelder had ik de vijfarmige kandelaar gehaald en die in het 
midden van de tafel gezet tussen het peper- en zoutstel en een klein 
accubakje met een dahlia uit de tuin.                   

Ze had verrast gereageerd. Heel verrast. En was direct naar de wc 
gegaan waar ik haar zacht had horen smoezen. ‘”Ik vind het ook ver-
velend,”’ had ik opgevangen toen ik de lege olijfoliefles en abriko-
zenjampot op het vaste plekje in de nis naast de voordeur zette voor 
de glasbak. We hadden gegeten, maar het was anders dan anders. 
Anders dan ik had gewild. Sanne was rusteloos en de keren dat ik 
het servies had afgeruimd of een nieuw gerecht uit de keuken had 
gehaald, had ik haar snel haar mobieltje onder een bovenbeen te-



rug zien duwen. Vier keer had ik geprobeerd een gesprek te openen 
over onze relatie, over hoe ik haar miste, en dat ik vond dat we van 
elkaar vervreemd waren. Vier keer had ze naar het plafond gestaard. 
De volgende dag vond ik een briefje, haar begin van het einde, op de 
keukentafel. 

Ik houd het niet meer vol op deze manier. Dit moet eindigen. Ik wil 
rust. Sorry. 

Ik had erom gegrinnikt. Zo makkelijk kwam ze niet van me af. 

Vanuit het vakantiehuisje belde ik haar, anderhalf uur nadat ze vol-
gens haar secretaresse van haar werk was weggereden. Ik ben geen 
man van risico’s. Ik moest zekerheid hebben. In plaats van de stilte 
van het bos, verkoos ik de achtergrondgeluiden van kletterend bestek 
en foute grappen. 

‘”Dag lieverd. Is Monique er al?”’ 

‘”Ja, al een klein uur. We hebben het heel gezellig.”’ 

‘”Ik hoop dat je het eten lekker vindt. Ik ben alleen vergeten de witte 
wijn koud te leggen.”’ 

‘”Geeft niets. Monique drinkt vanavond rode wijn.”’ 

Monique houdt helemaal niet van rood. Sanne wil gewoon de lege fles 
in de hal morgen vast verklaren. Ze liegt sowieso, want Monique is 
net zo’n fervent amateurkok en wijngenieter als ik. Ze zal nooit rode 
wijn drinken met een visschotel op het menu. Ik raap mijn moed bij 
elkaar. 

‘”Mag ik haar even aan de telefoon? Ik wil nog iets vragen over dat 
recept dat ze vorige keer gaf.”’ 

‘”Moet dat nu? “’ 

‘”Heel even maar?”’ 

‘”Dit lijkt me geen goed moment, Luc. Ik vraag wel of ze jou morgen 



even terugbelt. We zitten net in een lastig gesprek, okay?”’ 

Eigenlijk had ik nog willen zeggen dat ik vergeten was de deur van de 
berging af te sluiten, maar Sanne had al opgehangen. 

Ik belde Monique. Die zat in de auto en was onderweg naar de sport-
school. Met een gevoel van opluchting had ik mijn telefoon terug in 
mijn broekzak gestopt. Om hem er weer meteen weer uit te halen en 
alvast uit te schakelen voor straks. Die satellieten van tegenwoordig 
weten elke minuut van de dag waar je bent. 

Vincent was naar me toegekomen en had me een gevulde dadel ge-
geven met een prikkertje van een piratenvlag erin. Ik had met mijn 
vrienden over onbenulligheden gekeuveld en intussen geprobeerd 
me mijn huiskamer voor te stellen. De hufter zat op de bank met een 
wijnglas in zijn hand. Het wijnglas dat ik vanmorgen uit de vaatwas-
ser had gehaald en had opgeruimd. Achter hen was de tafel gedekt 
voor twee. Casual, maar gezellig. Zoals ik dat zou doen voor Sanne 
en haar beste vriendin. Sanne had waarschijnlijk cashewnoten in het 
zwarte kommetje gedaan en ongezien het aluminiumfolie op de vis-
schotel vervangen, omdat ik er met watervaste stift een hartje op had 
getekend. Ze had het briefje met de tekst 25 minuten op 200 graden. 
Eet smakelijk! vast al gelezen en de oven voorverwarmd. 

Ik kon niet wachten. 

Vanavond heb ik mijn alcoholinname beperkt. Ik kan het me niet per-
mitteren een bekeuring te krijgen. Laat iedereen vooral denken dat ik 
net als de rest stomdronken in het kleine, houten bed met het veel te 
harde matras heb liggen ronken. 

Ik tel de seconden en nadat de deur van Vincents kamer weer dicht 
klikt, valt er zo’n rust over het huisje dat de egels of vossen vast snel 
komen om ongezien bij de afvalbak na te genieten van de resten van 



de stoofschotel en het zelfgebakken olijvenbrood, waarvoor ik de-
zelfde knoflookolijven had gekocht als die waarmee ik thuis de vis 
had gegarneerd. Mijn enige taak nu is om thuis het aluminiumfolie 
en het briefje met de oveninstructie te vernietigen en om Sanne’s 
afscheidskrabbel op tafel te leggen. Natuurlijk ging haar tekst over 
onze relatie en de scheiding waarover ze deze maand vast zou begin-
nen, maar in de context van haar affaire lijkt het me aannemelijk dat 
de politie denkt dat ze een andere weg verkoos. Die van hand in hand 
sterven met haar nieuwe grote liefde. Dat moet ik ook niet vergeten. 
Hun vingers verstrengelen, alsof ze in vrede zijn gegaan. Of zou dat 
opvallen, als de arts de strychnine vindt en concludeert dat niemand 
midden in een lange, pijnlijke spasme een andere hand kan vasthou-
den? Hmm. Laat ik straks eerst maar even kijken wat de schade is en 
er dan een googletje op loslaten. Dat is wel zo efficiënt.                  

Nog vijf minuten verroer ik me niet, maar wanneer het stil blijft, 
schiet ik in mijn spijkerbroek en pullover. Met mijn schoenen in de 
hand trippel ik op kousenvoeten naar de voordeur, neem de sleutel 
van het haakje,  en laat met mijn hand over de cilinder de deur dicht-
vallen. Nu is het mijn tijd. Morgen zal ik opgehaald worden door de 
politie en de rouwende weduwnaar zijn. Ik zal gillen, huilen, en op 
mijn knieën neerzakken. 

Rouwen zal ik zeker, maar niet om Sanne. Ik denk dat mijn verdriet 
vooral zal zijn om verloren tijden en geschonden vertrouwen. Om de 
toekomst die ze me heeft afgenomen. De domme trut. Altijd was ik er 
voor haar. Maar het was niet genoeg. Ik was niet genoeg. 

Wanneer ik kom aanrijden, is het donker in de straat. Alleen in mijn 
huis brandt nog één lamp. Het is de schemerlamp in de slaapkamer. 
In de parkeerhaven aan de overkant staat de auto van Sanne’s baas 
onder de enige lantaren. Ik herken hem van de keren dat hij haar 
kwam ophalen wanneer ze met hem naar een congres moest. 



Muisstil en met trillende handen open ik de voordeur, die ik gisteren 
speciaal voor de gelegenheid nog met smeerolie heb behandeld. Ik 
hoor Sanne boven giechelen. ‘”Ik zal jou eens even pakken!”’ Een 
mannenstem. Op mijn tenen gluur ik door het glas van de woonka-
merdeur. Twee lege wijnglazen op tafel. Ernaast een witte plastic tas. 
Witte plastic bakjes. Twee lege borden met afgekloven satéstokjes. 
Een granaat ontploft in mijn maag. 

Met een dikke keel van het slikken rijd ik terug naar het vakantie-
huis. Morgen trek ik de kurk van de lege fles in de hal en zoek in de 
verbandtrommel een nieuwe injectiespuit. En ik moet vast nadenken 
over een nieuw gerecht met een dominante smaak die de strychnine 
verhult. Ik zal Monique maandag als ze weer komt en we lekker in 
bed liggen nahijgen eens vragen naar het recept van de Italiaanse 
versie van beef Wellington die ze laatst serveerde toen Sanne weer 
eens overwerkte. Maar laat ik wel eerst even checken of Sannes baas 
van vis houdt.



BRAM DEHOUCK
Hij won tweemaal op rij de Gouden Strop voor de beste Nederlandstalige mis-
daadroman en wij wachten inmiddels met enig ongeduld op zijn nieuwe thrill-
er, maar Bram Dehouck vond toch nog tijd voor een bijdrage aan deze Thriller 
Tiendaagse. Een column over het gevreesde ‘wandelshotje’.

Het wandelshotje
‘En nu nog een wandelshotje.’ 

De journaliste draaide zich naar de cameraman, die de omgeving af-
speurde. 

‘Van het kerkhof naar de bakkerij en dan de hoek om’, stelde hij voor. 

De journaliste knikte. 

‘Ja, dat is prima.’ 

Terwijl ze zich naar mij omdraaide, sjokte de cameraman naar de 
bakkerij. 

‘Een wandelshotje?’ vroeg ik. 

‘Voor de voice-over’, zei ze. ‘Dat doen we vaak.’ Ze hadden me ge-
filmd bij mijn boekenkast, ze hadden me kort geïnterviewd, en nu 
wilden ze wat actiever beeldmateriaal voor de reportage. 

‘Het is simpel, hoor’, zei de journaliste. ‘Je vertrekt van op het kerk-
hof, hier’, - ze wees een tegel aan – ‘en je wandelt naar ons toe. Je 
passeert ons en gaat de hoek om.’ 

‘Oké’, zei ik. 

‘Let erop dat je niet in de camera kijkt.’ 

‘Oké.’ 

‘En dat het natuurlijk overkomt.’ 



‘Natuurlijk’, zei ik. Ik glimlachte. 

‘Ik geef je een teken wanneer je mag starten.’   

Ze wandelde naar de cameraman. Ik keek hoe zij het deed. Relaxt. Na-
tuurlijk. Haar collega tilde de camera als een bazooka op zijn schou-
der. Ik schatte de afstand twintig meter.    

Ik ademde diep in, denkend aan de tijd dat ik in de schoolfanfare 
speelde. Daar had ik geleerd te marcheren. Ik zag de dirigent voor me, 
die tijdens repetities ‘links rechts links rechts’ blafte. ‘Beginnen met 
links!’ schreeuwde hij als een onverlaat het waagde met zijn rech-
tervoet te starten. Plots stond ik weer op het podium van Dimanche 
Martin, het zondagmiddagprogramma op France 2. De fanfare zou er 
een spectaculaire choreografie brengen voor een miljoenenpubliek. 
Het toppunt in onze carrière. In alle huiskamers stond de videorecor-
der klaar om het historische moment op te nemen. De camera zoom-
de op me in, en ik startte met het foute been. Een ziedende blik van de 
dirigent en een huppelpasje later zat ik in het juiste ritme. Maar het 
kwaad was geschied. Op de televisie en op de videobanden van alle 
fanfareleden was mijn huppeltje te zien geweest.      

De muziek speelde door mijn hoofd. Ti-ra-ta-ta. Ik moest erop letten 
niet te marcheren. Marcheren is niet natuurlijk. Ik moest er ook op 
letten niet te huppelen. Gewoon, simpel wandelen. Twintig meter. Ik 
keek naar het duo bij de bakkerij. De journaliste maakte een teken. 
Kom maar, las ik erin.   

Ik begon met het rechterbeen. Als door een bij gestoken maakte ik 
een huppelpasje. Verdomme toch. Ik keek naar de televisiemensen, 
in de verwachting een teken te krijgen dat ik opnieuw kon beginnen. 
Maar de camera bleef draaien en de journaliste staarde me stoïcijns 
aan. Niet in de camera kijken! Ik verlegde mijn blik naar een raam in 
de verte, terwijl ik het bloed naar mijn hoofd voelde stijgen. Links 
rechts links rechts. De twintig meter leken een eeuwigheid te duren. 
Niet marcheren! Gewoon wandelen! Maar ik had geen controle meer 



over mijn benen, ik leek vanaf mijn middel verdoofd. Mijn benen 
leidden een eigen leven, als de bezems van Micky Mouse in Fantasia. 
Links rechts links rechts.     

Met een bloedrode kop marcheerde ik voorbij de cameraman de hoek 
om. Stilletjes aan kreeg ik weer gevoel in mijn benen. De televisie-
mensen praatten gedempt tegen elkaar. Ik draaide me naar hen toe. 

‘En?’ 

‘Het is oké’, zei de journaliste. 

‘Dat begin knippen we eruit’, zei de cameraman. 

‘Omdat ik huppelde?’ 

De twee wisselden een blik. 

‘Je keek in de camera’, zei de journaliste met een glimlachje.   

Sinds die dag let ik erop tijdens het tv-journaal. ‘Hé, een wandel-
shotje’, zeg ik dan. En ik kijk niet naar de wapperende doktersjas, de 
dossiers onder de arm van de politicus of het boek dat de schrijver 
in zijn handen klemt. Ik kijk naar de rode kop, naar de ogen die star 
voorbij de camera kijken, en naar de benen die een eigen leven leiden. 
Links rechts links rechts.



ILSE RUIJTERS
Vorig jaar won Ilse Ruijters de Hebban Thriller Debuutprijs met ‘De onderkant van 
sneeuw’. In april verschijnt haar twee boek ‘Later als ik dood ben’. Voor Hebban 
schreef ze een exclusieve prequel van haar nieuwe thriller.

Prequel Later als ik dood ben
Het enige wat anderen van je zien, is dat wat jij besluit aan hen te 
laten zien. Zo kwam het dat ik in de bus zat met twee verschillende 
sokken aan – één zwarte en één wit-grijze – en dat iedereen dacht: 
daar zit een vrouw aan wie alles volkomen normaal is. Normaal. Ik 
droeg mijn laarzen over mijn jeans heen en had een blouse gekozen 
die het midden hield tussen zakelijk en mensenmens, vrouwelijk en 
alles behalve aanstootgevend. Ik droeg mijn tussenjas, de zomer was 
definitief over, en rolde het hoekje van mijn OV-routeplanner tussen 
duim en wijsvinger heen en weer. 

‘Het komt allemaal wel goed.’ 

Ik keek op. De mevrouw die naast me op het bankje zat, keek me 
glimlachend aan. Ze was één halte geleden ingestapt en terwijl ze 
makkelijk naast iemand anders had kunnen gaan zitten, had ze juist 
de plek naast de mijne uitgekozen. De jongen die achteruit reisde 
keek op. Hij had al een paar keer mijn kant op gekeken, onze ogen 
hadden zich telkens per ongeluk gekruist. Inmiddels was het tempo 
opgevoerd en was het kijken een soort van expres geworden. Kijken 
kon geen kwaad. 

‘Hoe bedoelt u?’ vroeg ik aan de mevrouw. 

‘Nou, ik weet niet wat je gaat doen, maar het komt allemaal wel goed.’ 

Haar blik daalde af naar het ezelsoor aan mijn papier. 

‘Sollicitatiegesprek.’ 



De achteruitreisjongen deed niet eens zijn best om te doen alsof hij 
ons niet hoorde. 

‘O,’ ze zei het alsof in dat geval mijn nervositeit helemáál ten on-
rechte was. 

‘Niet zenuwachtig zijn. Als ze je willen, dan willen ze je. En bedenk 
maar dat het – zelfs bij sollicitaties – niet zozeer gaat om wat je zegt, 
maar om wie je bent.’ 

De jongen trok een fractie zijn wenkbrauw op en keek me uitdagend 
aan. Normaal. Wat anderen van je zien, is dat wat jij besluit aan hen 
te laten zien. Maar onder dat laagje uiterlijk vertoon, zit jezelf. Jezelf 
kun je niet uittrekken, opslaan in een tijdelijke garagebox, kwijtra-
ken, van de ene op de andere dag verlaten, losschudden. 

‘Heb nou maar vertrouwen,’ zei de mevrouw. ‘Je kunt het, anders 
hadden ze je nooit uitgenodigd voor een gesprek toch?’ 

Toen ik uitstapte, stapte de jongen ook uit. Ik trok mijn jas recht, hij 
haalde een pakje sigaretten tevoorschijn en hield dat naar me op. Ik 
schudde mijn hoofd. Hij haalde zijn schouders op. 

‘Nou, succes hè.’ 

‘Thanks.’ 

Ik stak de weg over, naar de kliniek en voelde hoe hij me nakeek vanaf 
de halte.   

‘En, wie is Elin?’ 

Siham El Aichi, de vrouw die, als ik aangenomen zou worden, mijn 
leidinggevende zou worden, keek me vragend aan. Ze was het type 
dat haar hele leven op orde had. Iemand die je om een boodschap 
kunt sturen, zou mijn moeder zeggen. 

‘Wie ben ik…’ 

Eén tel staarde ik uit het raam dat uitkeek op het binnenterrein. Er 



stonden acht gebouwen in twee rijen opgesteld, in het midden lagen 
een voetbal- annex basketbalveld en meerdere, goed onderhouden 
tuinen. 

‘Uhm, nou, ik ben dus zesendertig, ik heb altijd als therapeut in een 
bejaardenhuis gewerkt, maar ik ben hard toe aan iets anders.’ 

‘Maar… zo anders als dit?’ 

Ik knikte, lachte. 

‘Misschien een vroegtijdige midlifecrisis.’ 

Ik had dit antwoord al misschien wel twintig keer gerepeteerd. Luch-
tig, geloofwaardig. 

‘Ik heb natuurlijk geen kinderen en zal ze waarschijnlijk ook niet 
krijgen, en op een ochtend dacht ik: dit kan het toch niet zijn. Be-
grijp me niet verkeerd, ik heb mijn werk altijd met heel veel plezier 
gedaan, maar ik ben gewoon klaar voor iets anders, voor het échte 
werk, begrijp je.’ 

Ook mijn pauze was ingestudeerd. 

‘Klinkt dat raar?’ 

Siham schudde haar hoofd. 

‘Maar weet je wel iets af van onze doelgroep?’ 

‘Tbs’ers…’ 

‘We hebben het liever over bewoners.’ 

Ik haalde mijn schouders lichtjes op. Ik wíst dat ze mensen nodig 
hadden. En hard ook.

‘Ik wil juist in een tbs-kliniek werken, omdat ik er weinig van weet. 
Natuurlijk heb ik de theorie gehad op school, maar hoe hun brein 
echt werkt... Ik vind het interessant, hersenen die ‘anders’ zijn.’

Siham lachte. Ze leek tevreden, stond op en ging voor het raam staan. 



Ik liep naar haar toe en keek naar het gebouwtje waar ze op wees. 

‘Als sociotherapeut zal je een woongroep van elf mannen begeleiden.’ 

Ik knikte. 

‘Elf zwaar gestoorde criminelen.’ 

Uit de deur onder ons kwam een jongen het terrein op gelopen. Was 
dat er één, een tbs’er? Een mix van angst en opgetogenheid joeg een 
kleur naar mijn wangen. 

‘Moordenaars, sadisten, pedofielen, psychopaten...’ 

De jas van de jongen hing open en wapperde achter hem aan toen hij 
het terrein over stak. 

‘Je lijkt me een prima hulpverlener, maar de vraag is: kun je dat aan?’ 

Opeens bleef de jongen staan. Alsof hij ons voelde kijken, keek hij op, 
naar boven.

‘Want als je dat niet kunt, is het voor niemand verstandig om hier 
aan te beginnen. Vooral voor jouzelf niet.’ 

De achteruitreisjongen. In zijn bruine ogen lag een twinkeling. Ik 
schudde mijn hoofd, haalde diep adem. 

‘Ik weet zeker dat ik dit wil. Heel, héél zeker.’ 

Ik had natuurlijk ook geen keuze.   



TONI COPPERS
Toni Coppers won tweemaal de Hercule Poirotprijs en werd in 2015 genomineerd 
voor De Gouden Strop. Zijn misdaadreeks ‘Coppers’ werd verfilmd en uitgezonden 
op de Vlaamse televisiezender VTM. Speciaal voor de Thriller Tiendaagse schreef de 
succesvolle thrillerschrijver een column 

De kracht van verbeelding
In mijn jeugd had ik een oude lampenradio op mijn kamer. Het lood-
zware ding had een goeie minuut opwarming nodig voor het geluid 
maakte, maar daarna kwam de hele wereld naar binnen waaien in de 
kamer van die kleine jongen in zijn dorp: sonore nieuwslezers van 
de BBC World Service, vreemde stemmen uit Zagreb, nachtelijke be-
richten van Radio Moskou. Ik ben al veel kwijtgespeeld in mijn le-
ven –meestal ballast, gelukkig- maar het verlies van mijn Blaupunkt 
Sultan is een van mijn treurigste momenten. Het toestel, weet ik nu, 
was een magische wensdoos.  

Het gaf me een levenslange liefde voor klassieke muziek met die eer-
ste melancholische flarden Chopin via Radio Warschau, het legde de 
kiemen voor een carrière bij de radio, het voedde het verlangen om 
reisjournalist te worden. Dat is op zich al heel wat, voor één jongen. 
Maar mijn oude Blaupunkt deed nog meer.  

Het gooide de luiken van mijn verbeelding open en toonde fictieve 
landschappen waarvan ik voordien het bestaan niet eens vermoed-
de. Die oude radio deed me dromen. Vandaag hinkelt een flink deel 
van mijn leven tussen verbeelding en werkelijkheid. Tussen droom 
en daad. Een goede misdaadroman vertoeft voortdurend in de wereld 
van de ethiek, van de grote levensvragen, van goed en kwaad en de 
soms flinterdunne lijn tussen beide. Ik zou geen andere boeken kun-
nen schrijven dan boeken die een stapje verder gaan dan de simpele 
‘wie heeft het gedaan’ thrillers. En als ik echt voor de keuze sta, dan 
zal ik een goed en mooi verhaal altijd laten voorgaan op de pure, na-



gelbijtende spanning. 

Schrijven is zeker ook een vorm van bevrijding, van bezwering, een 
aspirientje voor onze oerangsten en reflexen: ons voyeurisme, ons 
onbehagen voor het vreemde en “de” vreemde, onze angst voor de 
dood. Dat geldt voor zowat alle kunstvormen, maar zeker voor de 
misdaadliteratuur. Via de kunst sublimeer ik al die minder fraaie din-
gen die zich in de diepste krochten van mijn ziel schuilhouden. In 
het leven van een schrijver –tenminste, dat is bij mij het geval- is er 
weinig verschil tussen het echte leven en dat van de verbeelding. Ze 
spelen voortdurend haasje over. Liese Meerhout, mijn fictieve per-
sonage, is na negen jaar bijna even reëel voor mij als sommige échte 
mensen.  

Het bedenken van een complexe scène met mijn fictieve karakters 
gaat me vaak beter af dan de meest banale huishoudtaak of de sim-
pelste praktische opdracht uit het echte leven. Het is zoals de filosoof 
Nietzsche het ooit formuleerde: ‘de kunst verdraagt geen realiteit’. 
Of nog: ‘kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht’. De avonturen 
en obstakels van mijn personages vinden hun weg naar de ontbijtta-
fel en verweven zich met de reële beslommeringen en avonturen van 
het gezin. Zodat ochtendlijke conversaties, tussen de schooltassen en 
de yoghurt, van het ene moment op het andere kunnen gaan over de 
beste manier om iemand te vermoorden (de dochter) of ‘de coolste 
autoachtervolging’ (de jonge zoon). 

Twee jaar geleden heb ik, na decennia van twijfelen en van existen-
tiële angsten, letterlijk de stap gezet heb van droom naar daad en 
van schrijven mijn leven gemaakt. En ondertussen loopt ‘Coppers’ 
op de Vlaamse televisie en is ‘mijn’ Liese Meerhout op het scherm te 
zien, waardoor mijn werkelijkheid zo stilaan evenveel laagjes krijgt 
als een gebakje van bladerdeeg: de fictieve Liese die door een echte 
actrice wordt ‘gespeeld’ in een echte serie die pure fictie is. ‘Het kan 
verkeren’, zei Bredero.



PETER DE ZWAAN
Als we goed hebben geteld heeft Peter de Zwaan vierentwintig misdaadromans 
op zijn naam staan sinds zijn debuut ‘Dietz’ in 1992. Tegenwoordig is hij naast de 
schrijver óók uitgever van zijn eigen boeken. We zijn vereerd met zijn bijdrage aan 
de derde editie van de Nederlandse Thriller Tiendaagse: een kort spannend verhaal 
getiteld ‘Bij de voordeur’.

Bij de voordeur
Het was niet de man die me dwarszat, het waren de twee vrouwen 
aan de overkant. Ze leken op elkaar. Moeder en dochter in toeristen-
kleding: makkelijke schoenen, korte broek, shirt dat strak genoeg zat 
om zweetplekken onder de oksels te vermoeden, haar met een elas-
tiekje om de nek droog te houden, zonnebril boven het voorhoofd. Ze 
keken naar alles behalve naar mij en naar de man tegenover me die 
oogde of hij nooit had getranspireerd. 32 Graden in New Orleans en 
dan fris zijn als een hoen in een pak, een dichtgeknoopt overhemd, 
een das met een Windsorknoop. Zwarte schoenen natuurlijk en zwar-
te of donkerblauwe sokken, reken maar.

‘Verstond je me niet?’ vroeg hij. ‘Is het omdat ik klein ben of omdat 
je niet tegen pistolen kunt?’ 

‘Omdat je niet zweet,’ zei ik, ‘en omdat je vrouw en dochter doen of 
ze er niet zijn.’ Hij keek niet achterom. ‘Geen familie. Ik vroeg of je 
Aabelson heet.’ De vrouwen liepen een stukje door, stonden stil, de 
oudste keek de straat af, de jongste over moeders schouder naar mij. 
Toen we oogcontact kregen, maakte ze een schrikbeweging. 

‘Nee,’ zei ik. ‘Zo heet ik niet.’ 

‘Volgens mijn informatie wel.’ 

‘Informatie van wie?’ 

Hij maakte een beweging met een hand. ‘Dit is een Vektor CP1. Ge-



wicht driekwart kilo en ik hou ’m al een poosje zo. Dan begint-ie 
te wegen.’ De vrouwen liepen door tot de hoek, bleven staan, keken 
links en rechts en draaiden zich om toen ze duidelijk hadden gemaakt 
dat in de zijstraat niets te beleven was. 

‘Informatie van wie.’ 

‘Van een meneer. Ze heten altijd meneer. Meneer Johnson, meneer 
Smith, als ze fantasie hebben meneer Auberginois of meneer Maakj-
enietdrukomeennaam.’ 

‘Weet je wel hoe je zelf heet?’ 

‘Ja,’ zei hij. Geen ongeduld in zijn stem, geen haast, geen irritatie. 
‘Dat weet ik, maar je zou het niet geloven.’ 

‘Johnson of Smith?’ 

‘Schmidt, met ch en dt. Jij bent dus niet Aabelson?’ 

De vrouwen stonden op vrijwel dezelfde plek als toen de man aanbel-
de. Het verschil was de zonnebril. Die zat nu voor de ogen waardoor 
ze me aan durfden te kijken.     

‘Zou je het pistool gebruiken als ik Aabelson was?’ Als hij recht voor-
uit keek, zag hij de opdruk van mijn T-shirt: Coors. Om mijn gezicht 
te zien moest zijn hoofd achterover. Boven de Windsorknoop ver-
scheen een adamsappel die bewoog toen hij slikte. 

‘De opdracht is Meeks,’ zei hij. ‘Aabelson is een goed begin.’ Zijn 
stem bleef ontspannen, maar ik zag zijn ogen van kleur verande-
ren. Donkerder blauw nu. De lijnen rond zijn mond werden dieper. 
Halfweg vijftig, gokte ik. Ik laat me binnen nu en dertig seconden 
neerschieten door een man van halfweg vijftig die dertig centimeter 
kleiner is en vijftig pond lichter. Ik had opengedaan omdat ik Little 
Levy verwachtte. Hij kwam elke werkdag om deze tijd, twelvepack in 
een hand, omdat er tegen vijf uur voldoende schaduw voor mijn huis 
was om uit de zon op de veranda te kunnen zitten en te kijken naar al 
de mensen die door de straat gingen, gemiddeld drie per uur, dat was 



vier of vijf per twelvepack. 

‘Je staat op de foto,’ zei ik. Minstens twee foto’s. De vrouwen waren 
bezig met selfies, maar hielden hun iPhone net te hoog of te veel 
opzij. ‘Ik denk vier foto’s, of zes. Je zult weg moeten lopen zonder je 
om te draaien.’ 

Hij vond het niet leuk, maar dat zag ik alleen aan zijn ogen. ‘Het kan 
binnen. Als ik merk dat je wat aanlult dan schiet ik waar het pijn doet, 
mij maakt het niet uit.’ De vrouwen waren sneller. Ze liepen op ons 
af, iPhones in de hand. 

‘Bent u ...,’ vroeg de jongste. 

‘We zagen u in de krant,’ zei de oudste. 

‘Over dat u lijfwacht was en werd neergeschoten en ...’ Ze kreeg ge-
brek aan adem, ruime shirts zijn beter als je in New Orleans bent, net 
als een beha waar niet te veel uit puilt. 

‘Er was een foto bij en Mary-Lee zei dat u het was.’ 

‘Je dochter?’ De jongste trok een zuur gezicht. 

‘Dat denken ze altijd, omdat ik een nakomertje ben. Zuster. Anne-Lee 
is de oudste.’ 

‘Allebei Lee’s?’ Ze keek een ogenblik verward. 

‘Van mijn vader. Hij wilde jongens en kreeg zes meiden, Anne-Lee, 
Joanne-Lee, Sybil-...’ Ik hoorde Schmidt grommen en kreeg een visi-
oen van drie lichamen op warm asfalt. 

‘Sorry.’ Ik wees achter me. ‘Kom maar binnen, daar is het koeler.’ 
Schmidt ontblootte zijn tanden. 

Allemaal in het huis, of hij het zelf had bedacht. Voor hij een stap kon 
zetten werd hij opzij geduwd door Mary-Lee die haar iPhone omhoog 
hield. 



‘Ik zag dat u merkte dat we foto’s hebben gemaakt. Dat mocht toch 
wel? Ik bedoel, we komen uit Montgomery en daar stond u vorige 
week in de krant bij een stuk over lijfwachten. Zo dapper en toen we 
u zagen, zeiden we meteen: dat is ’m.’ 

Ik was ingehuurd voor een dag, lijfwacht spelen voor een makelaar 
in onroerend goed die indruk wilde maken op een collega die een 
lijfwacht had. Ik zag iets wat leek op een wapen en deed het stomste 
wat ik kon doen. Ik sprong en ving de kogel met een schouder. De 
makelaars hadden een journalist meegenomen en ik kwam als held 
in de Picayune en in een paar andere bladen. Tot in Montgomery toe, 
blijkbaar. 

‘Montgomery, Ohio?’    

‘Alabama, natuurlijk, wat moet een Lee in Ohio?’ 

Tegen die tijd had ik haar tussen mij en Schmidt in die zijn colbertje 
dicht hield toen Mary-Lee zijn schouders pakte en hem zo draaide 
dat ze hem goed kon bekijken. 

‘Een pak,’ zei ze. ‘Arme man. Weet je wel hoe warm het is?’ 

‘Meneer Schmidt heeft haast,’ zei ik en ik legde nadruk op de naam. 
‘Hij ging net weg.’ 

‘Ik dacht dat we hem zagen komen,’ zei Mary-Lee die Schmidt losliet 
en naast haar zuster ging staan. Ik had nu twee Lee’s tussen mij en 
de kleine man en voelde me veiliger. Als ik twee stappen achteruit 
deed en de deur dichtdrukte, zat ik goed. Ik zou het hebben gedaan 
als ik de pick-up van Little Levy niet had gehoord. Hij was 1 meter 
90 en woog 150 kilo. Het meeste zat in zijn buik en als hij die tegen 
mijn dichte deur perste, was hij binnen. Daarna kon alles gebeuren 
wat denkbaar was. 

Little Levy was niet het grootste licht onder de zon. Hij vormde een 
paar met Lenny the Giant, een vrouw van 1 meter 17 die de manager 



was van een groep kleine mensen, maar zich in slappe tijden over een 
stuk zeil liet smijten dat was ingesmeerd met vet of olie en onder-
weg kegels omsloeg. Dwergbowlen was verboden in Louisiana, maar 
er waren honderden dingen verboden, je moest je daar gewoon niet 
te veel van aantrekken. Little Levy smeet Lenny the Giant met zorg 
over geïmproviseerde bowlingbanen en ik regelde de veiligheid en de 
weddenschappen, ik had er mijn huis in de wijk Algiers van gehuurd. 

De Lee’s bleven staan omdat ze niet verder konden. Ze hadden zich 
tegen me aangedrukt met een gretigheid die mijn fantasie goed zou 
hebben gedaan als ik er de tijd voor had gehad. Ze zeiden iets, keken 
verbaasd naar me en draaiden zich om. Schmidt bleef staan en een 
van de Lee’s zei ‘nou zeg’ toen zijn hoofd in haar shirt leek te ver-
dwijnen. 

‘Dat is mijn vriend,’ zei ik, meer tegen Schmidt dan tegen de vrou-
wen. ‘Hij heeft een twelvepack Coors bij zich. Als hij ermee zwaait, is 
het uit gewoonte.’ 

Anne-Lee boog zich naar achteren en ik zag het hoofd van Schmidt 
vrijkomen. Hij zuchtte en het leek me van opluchting. Het metalen 
geluid dat hij daarna maakte, was duidelijk genoeg voor mij. Ook voor 
de vrouwen. 

‘Heb je een pistool?’ vroeg Anne-Lee. ‘Wat moet je daarmee? We 
doen toch zeker niks?’ Ze deed iets wat ik niet kon zien. ‘Een Vek-
tor,’ zei ze. Er lag geen angst in haar stem, wel verbazing. ‘Die komt 
uit Zuid-Afrika, Vektor, kom je daar soms vandaan met je pak en je 
overhemd? We zeiden al: hij is niet van hier.’ 

‘Hoe weet je dat van die Vektor?’ vroeg ik om de spanning te breken. 
Het was een 9 mm en als Schmidt schoot zou een Lee de kogel niet 
voldoende tegenhouden. 

‘Mijn vader wilde dus jongens,’ zei ze. 

‘Nou ...’ 



Soms doe je dingen waar je van opkijkt. Ik dacht: ik denk niet dat ik 
naar Montgomery Alabama hoef. En zei dat ook. De Lee’s vielen me 
bij met een enthousiasme dat alle andere geluiden smoorde en als 
Schmidt al iets deed dan ontging het me. Toen was Levy bij ons, met 
zijn twelvepack aan een middelvinger. 

‘Verkopers aan de deur om deze tijd? Of hebben we een vergadering?’ 
Hij keek naar de jongste Lee met een begerigheid waar Lenny het niet 
mee eens zou zijn geweest. 

‘Waarom gaan we niet naar binnen? Heeft-ie een pák aan?’ Levy was 
niet de snelste, maar hij was voorstander van duidelijkheid. ‘Is hij 
van de kerk? Om vijf uur? Door de week?’ 

‘Hij is niet van de kerk, Levy.’ 

‘Waar dan wel van?’ 

‘Hij staat een beetje in de weg,’ zei Mary-Lee, ‘en hij heeft een Vek-
tor.’ 

‘Christus, is dat voor de verwarming? In Algiers?’ Hij hield ook van 
vragen, Levy. Ik had nooit begrepen waarom, antwoorden kregen 
zelden vat op hem. 

‘Een pistool,’ zei Anne-Lee. ‘Mijn vader had geen jongens, maar wel 
pistolen.’ Ze stond nu weer met haar buik naar mij en liet dat we-
ten. ‘We willen naar binnen, omdat we meneer Aabelson herkenden, 
maar er komt steeds iets tussen.’ 

Ik hoorde haar een geluid maken of de munt viel. 

‘Hij is hier voor meneer Aabelson.’ 

‘Wie?’ vroeg Levy. 

‘Hij.’ Anne-Lee hief een arm zonder zich om te draaien en wees naar 
achteren. 

‘Ik? Natuurlijk ben ik hier voor Jeff.’ Levy tilde het bier tot ooghoogte. 



‘Wat moet ik hier anders?’ 

Anne-Lee stuurde haar arm bij en wees naar beneden. ‘Hij natuur-
lijk. Hij komt voor meneer Aabelson. Met een Vektor in zijn hand.’ Ik 
voelde haar opzij gaan toen Mary-Lee haar meetrok. 

‘Kom,’ fluisterde ze. ‘We moeten verder.’ 

‘Hij schiet niet,’ zei Anne-Lee. ‘Kijk eens wat ik vast heb?’ Ik gokte 
op de loop van het pistool en bukte me om het over te nemen, maar 
stopte toen Mary-Lee in de lach schoot. 

‘Dát?’ 

‘Hij heeft de Vektor onder zijn jasje met de loop opzij. Weet je nog 
wat papa altijd zei?’ Ze gniffelden allebei. De oude Lee was me er 
eentje. ‘Hij komt alleen maar wat geld halen,’ zei ik snel. 

‘Abe Schmidt heeft altijd een pistool bij zich. Hij doet niks.’ 

‘Ik ook niet,’ zei Anne-Lee, ‘maar ik heb heel sterke vingers.’ 

Schmidt zei: ‘Au.’ 

‘Zie je wel,’ zei Anne-Lee. ‘Gaan we naar binnen of niet?’ 

‘Hou maar even vast,’ zei ik, ‘dan werken Abe en ik het hier wel af.’ Ik 
liet een hand over de hand van Anne-Lee glijden en hielp haar knij-
pen. Schmidt maakte een sprongetje en ik greep het pistool. 

‘Zonder geschiet gaat het beter, het is een rustige buurt. Laat maar 
los.’ Anne-Lee keek naar me met grote ogen. 

‘Echt?’ ‘Misschien wil hij ’m nog gebruiken, geef hem een kans.’ 
Schmidt werd centimeters kleiner toen ze losliet en hij keek opge-
lucht. 

‘Dan ga ik maar,’ zei hij. Ik bekeek het pistool. Er zat een patroon in 
de kamer. 

‘Je was er klaar voor?’ De Lee’s knikten voor Schmidt het kon doen. 
Pa had het onderwerp wapens grondig met ze doorgenomen. Levy 



knikte eveneens en hij was de enige die zijn gevoelens onder woorden 
bracht: ‘Jezus.’ 

‘Wacht even,’ zei ik toen Schmidt een stapje deed. ‘Laat je rijbewijs 
zien, of je paspoort.’ 

‘Waarom zou ik die bij me hebben?’ 

‘Je portefeuille?’ Daar zat geld in: tien briefjes van duizend. Ik voelde 
me een beetje teleurgesteld. 

‘Is dat wat ik waard ben?’ 

‘Het is een aanbetaling. Wat doe je, schiet je me neer of laat je me 
lopen?’ Schmidt wees naar binnen. ‘Je kunt me toch niet vasthouden, 
niet lang.’ 

‘O, nee?’ zei Levy. 

‘Hij kwam helemaal geen geld innen,’ zei Mary-Lee in een bui van 
inzicht. ‘Hij kwam ...’ Ze beet op haar onderlip. ‘Kom, Anne-Lee, we 
moeten weg.’ 

Ik pelde zes biljetten van het stapeltje en gaf ze aan de zusjes. ‘Als ik 
de selfies krijg ...’ 

Mary-Lee begreep meteen wat ik bedoelde en gaf haar iPhone. ‘An-
ne-Lee, jij ook. Als we geen foto’s van hem hebben, heeft niemand 
reden ons te zoeken.’ 

‘Dan zijn we de foto’s van meneer Aabelson ook kwijt en je wilde ze 
aan Sheryl-Lee laten zien en aan ... Anders geloven ze ons niet.’ 

‘Ze geloven alles als wij het hotel betalen. Kom nou maar.’ 

‘Niet terugkomen,’ zei ik. ‘Beter van niet.’ Ik gaf Levy een tikje tegen 
een schouder. ‘Kijk jij of ze weggaan?’ Hij was snel terug. 

‘Gierende banden. Ze hebben een huurauto.’ Hij wees met een duim. 
‘Ik wil in mijn eigen stoel.’ Er stonden er twee op de veranda naast de 
voordeur, die van Levy was de stevigste. 



‘Zet Schmidt maar op de grond dan leg ik een paar blikjes in de koel-
kast.’ Een minuut later zaten we naast elkaar in de schaduw, blikje in 
de hand, Schmidt had zijn das losgetrokken, maar het colbert aan-
gehouden. 

‘Wat doen we nu?’ vroeg hij. Ik keek naar Levy. ‘Ik heb hem al ge-
vraagd wie hem heeft gestuurd. Een meneer, zei hij.’ 

‘Uit New Orleans of Fort Adams? Als dat zo is, moet ik Lenny bellen.’ 
Omdat Lenny zou vertellen wat hij moest doen, de oplossingen voor 
problemen die Levy zelf bedacht, waren drastisch, maar zelden ver-
standig. Schmidt schudde zijn hoofd. 

‘Ik voer geen opdrachten uit in de plaats waar de opdrachtgever 
woont. Nooit gedaan. En waar ligt Fort Adams?’ 

‘Kun je vertellen waar je opdrachtgever wel woont?’ Schmidt knikte. 

‘De vraag is of je me zou geloven als ik Boston zei, of Savannah, of 
Muskogee.’ 

‘Komt Willie Nelson daar niet vandaan?’ 

‘Volgens mij uit Texas, maar hem moet je niet hebben.’ 

‘Ik krijg het uit hem, Jeff,’ zei Levy.

‘Niet vandaag,’ zei Schmidt. Hij keek onafgebroken de weg af. 

‘Omdat je iemand verwacht?’ 

Schmidt maakte een beweging met een hand en dronk zijn blikje leeg. 
‘Als het lang duurt, komen ze me halen. Als ik nou eens gewoon weg-
loop? Jij het geld en het pistool, ik een wandeling?’ 

‘Kom je morgen terug?’ 

Schmidt schudde van nee. ‘Je hebt me gezien, je hebt iPhones waar ik 
opsta. Ik verdwijn naar het noorden, waar ik vandaan kom. Er blijven 
voor jou veel windrichtingen over voor als je weg wilt. Ik kan het je 
aanraden.’ 



‘Je opdrachtgever?’ 

‘Zal je wel blijven zoeken. Het is niet mijn probleem.’ 

Ik maakte een gebaar en hij stond op. 

‘Warm,’ zei hij. ‘Waarom vraag je niet waarom ik een pak aan heb?’ 
Ik wist het, maar Levy niet. 

‘Vertel maar,’ zei ik. 

‘Omdat ze dan iemand in een pak gaan zoeken. Met zwarte schoenen 
en een overhemd met das, daarom.’ Ik hoorde Levy verbaasde gelui-
den maken. 

‘Eronder heeft hij een shirt en een korte broek,’ zei ik. ‘En schoenen, 
ergens. Straks is hij een toerist.’ 

Ik keek naar het hoofd van Schmidt en vroeg me af hoe ik het zou 
moeten beschrijven. Zonder foto zou ik niet verder komen dan ‘ge-
woon’. 

‘Morgen ben ik hier niet meer,’ zei ik. Schmidt zwaaide kort. 

‘Zei ik toch.’ Na een paar passen stond hij stil. Hij keek naar Levy. 

‘Hij was toch niet gebleven, Aabelson die Meeks heet. Hij is geen blij-
ver dus blijf niet zo boos op mij dat je me gaat zoeken.’ 

Levy en ik keken hem na en namen een blik Coors. Daarna dronken 
we de koelkast leeg en keken we naar de voorbijgangers. 

‘Hij had gelijk,’ zei ik toen ik opstond. ‘Ik had al weken weg moeten 
zijn.’ 

‘Dat zegt Lenny ook,’ zei Levy. ‘Ze zegt het elk dag.’ Hij keek treurig. 

‘Het is niet dat ik een twelvepack niet aankan, maar in mijn eentje 
smaakt het minder.’



MARLEN BEEK-VISSER
Sommige herinneringen kunnen een thriller op zich zijn, zo bewijst schrijfster 
Marlen Beek-Visser met de column die ze schreef voor de tiendaagse. Beek-Visser 
debuteerde in 2015 met de thriller ‘Stem!’.

Thriller op het voetbalveld
In een vorig leven was ik een jongen. Vermoed ik. Als kind kreeg ik 
daarvan nog een staartje mee. Dit is wat er gebeurde. Soms gaan 
sport en thrillers samen.   

‘Marlèn! Hé!! Marlèn!!!’ Ik hoorde het gejoel aanzwellen en kreeg 
vleugels. De bal leek met een elastiek aan mijn enkel verbonden en ik 
werd opgetild door het gejuich. Nog even en de eer van de school was 
gered. Door mij!  

Tot mijn twaalfde jaar was ik een halve jongen. Vanaf het moment dat 
mijn zus na mijn broer werd geboren, had mijn moeder zich zo uit-
geleefd op het fenomeen ‘dochter’, compleet met jurkjes en strikjes, 
dat mijn sexe -als derde in het gezin- er niet meer toe deed. Zo werd 
ik in mijn vierde levensjaar tijdens carnaval in een sjiek jongenspak 
gehesen, zodat ik als bruidegom kon fungeren naast het schattige 
bruidje, verpersoonlijkt door een echt meisje. Mijn zus. Ik wist niet 
beter. Mijn moeder had mijn haar praktisch kort laten knippen. ‘Doe 
maar een rattenkoppie’, zei ze tegen de kapper, alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld was. Als ik nu terugkijk naar de schoolfoto’s 
snap ik waarom de slager altijd op gemoedelijke toon ‘dag jonge-
man,’ tegen me zei. Toen deerde het men niet. Sterker nog, ik vond 
het stoer en ging zelfs achterstevoren op het toilet zitten. 

Mijn jongenskant had voordelen. Op de basisschool mocht ik als eni-
ge meisje mee voetballen met de jongens, op een trapveldje in de 
buurt. Er waren geen regels, maar we waren bloedfanatiek.   

In groep acht wachtte hét evenement van het jaar: het voetbaltoer-



nooi. De dag waarop de strijd tussen de basisscholen uit het dorp 
zijn hoogtepunt bereikte. En wij, Rhynenburgers, wij moesten win-
nen van De Katholieken. Al drie jaar op rij waren we kampioen. We 
hadden veel te winnen en nog meer te verliezen. 

Die dag liep ik voor het eerst een echt voetbalveld op. En schrok. Wel-
ke idioot had bedacht dat een speelveld zo groot moest zijn? De moed 
zonk me in de voetbalschoenen. Net toen ik overwoog om stiekem 
naar de kant te sluipen, klonk het schrille fluitsignaal. We begonnen. 
Ontsnappen was niet meer mogelijk. 

De misdienaars van de Banneux-school voerden het tempo direct op. 
Onze jongens, die hen voor de wedstrijd nog hadden uitgemaakt voor 
‘watjes’, renden de benen uit hun lijf. Ternauwernood overleefden 
we de eerste helft. In de rust keek de leider mij vragend aan. 

‘Gaat het nog, Marlen? Zal ik jou als eerste wisselen?’ Ik schudde 
mijn hoofd. No way!   

Na de rust werd het spel grimmiger. Johnny incasseerde een schop 
tegen zijn enkel en Gert-Jan nam de vrije trap. De bal belandde pre-
cies voor mijn voeten en ik wist hem in een handige draai mee te 
nemen. Ik zag de goal en ik zag de ruimte. Met ongekende kracht 
versnelde ik mijn pas en rende met de bal aan mijn voeten richting 
het doel. Mijn medespelers zagen het ook. Ze moedigden me aan: 
‘Marlèn! Hé!! Marlèn!!! 

Hun stemmen werden hysterischer en mijn hart bonkte euforisch. 
Nog twintig meter tot de goal. Nog tien. Mijn voet ging naar achteren 
en ik haalde uit. En. Toen. Zag. Ik. Hem. Met zijn mond wijd open keek 
hij me aan. Onze eigen keeper. Te verbouwereerd om in de grijpen. 
Terwijl hij ‘wat doe je nou?’ schreeuwde, plofte de bal achter hem 
tegen het net.   

Ik moet zeggen, het was een schitterende goal. Mijn medespelers 
dachten daar anders over. De beker ging naar De Katholieken. En ik 
besloot op zoek te gaan naar mijn meisjeskant.



MILOU VAN DER WILL
In oktober verschijnt de nieuwe thriller van Milou van der Will, getiteld ‘Stil in de 
stad’. In een persoonlijke column die ze speciaal voor deze Thriller Tiendaagse 
schreef, vertelt ze waarom het even geduurd heeft.

Delete
En toen kwam de dag dat ik mijn nieuwe thriller bijna af had. Ik zat 
aan een zonovergoten eettafel in mijn nieuwe huis en scrolde door 
het document dat mijn nieuwe boek werd. Er was een verschijnings-
datum, een prachtig omslag, de boekhandel kocht in. Ik hoefde alleen 
nog een beetje te schaven hier en daar. Fijn hoor, het was allemaal 
net op tijd gelukt met die deadline, zo tussen de verhuizing en het 
klussen door, met een steeds dikker wordende babybuik en de zorgen 
om mijn lieve tante die een ingrijpende operatie te wachten stond. 
Maar hé, schrijven gaat altijd. Dat was mijn motto. Schrijven kan al-
tijd, waar ik ook ben en wanneer ik die pen maar oppak. 

Pas maanden na die zonnige dag, opende ik het document weer. En 
toen drukte ik niet op print, zoals mijn plan, maar op delete. Gewoon 
delete, alles weg. 

Ik herlas namelijk het hoofdstuk dat ik schreef terwijl mijn tante op 
de operatietafel lag. Ik herlas de hoofdstukken die ik schreef toen de 
klusmeneer toch nog een weekie of twee, drie, vier extra nodig had 
om alles af te maken. Ik herlas het hoofdstuk dat ik schreef na een 
lange dag behangen. Het was niet goed. Sterker nog, het was slecht. 

Om tot dat inzicht te komen, moest mijn leven trouwens eerst nog 
even compleet veranderen. In de maanden tussen die optimistische, 
zonnige dag aan de eettafel en het moment van de deleteknop, ge-
beurde dat. Nu ben ik op zich best van de onverwachte plotwendin-
gen, maar deze had ik het liefst aan me voorbij laten gaan. Van de ene 
op de andere dag stond er iets radicaal anders op het spel dan een 



deadline: de gezondheid van mijn ongeboren kind. 

Ik ben niet iemand die uitgebreid verslag doet van verkoudheidjes op 
Facebook, of die op een verjaardag het hoogste woord heeft, dus ik 
zal zeker ook nu niet al te veel persoonlijke details tegen je scherm 
kwakken. Kort samengevat kreeg ik nieuws, waardoor ik letterlijk en 
figuurlijk alles uit mijn handen liet vallen. Niets telde meer, dat boek 
niet, geldsores niet en ach hou op over die lekkende kraan in de wc, 
de onaffe plinten, de Facebook-verkoudheidjes, het gezemel over 
het weer, of het geouwehoer van onaardige politici. Allemaal zó niet 
boeiend. 

Onze wereld werd klein, kleiner, kleinst en beperkte zich tot het zie-
kenhuis, ons gezin en dat kleine meisje dat geboren zou worden. Het 
was nagelbijten, billenknijpen, tranen, en handen vasthouden. Lief-
de. Het was maanden achtereen zo intens veel liefde om ons heen. 
Het leven dat tegelijkertijd prachtig en gruwelijk was. Hoopvol en 
angstaanjagend. Gezondheid is niet vanzelfsprekend, maar wat een 
cadeau is het, als je het krijgt. Soms krijg je het dus niet cadeau, soms 
moet je ervoor vechten, zelfs als je nog maar een klein minimensje 
bent. Ons minimensje vocht met levenslust, onder begeleiding van 
de slimste artsen en met levensreddende medicatie. En ze kreeg het 
voor elkaar. Op een dag mocht ze gewoon met ons mee naar huis, in 
de Maxi-Cosi, net als een echte baby. Want het was goed. Nog steeds 
spannend, maar goed. 

Maanden later dus, opende ik als een ander mens, dat document 
weer eens. En toen wilde ik het pas lezen. Dat schrijven niet altijd 
gaat. Het ging niet, bij mij, toen de zorgen over leven en dood gingen. 
Ik had mezelf verschrikkelijk voor de gek gehouden, als een over-
levingsmechanisme, door de zelfopgelegde verwachting alles altijd 
maar te kunnen, uit een misplaatste angst voor die eeuwige deadline. 
En nadat ik was verlost van die zorgen, was het er weer, als een oude 
vriend, bij wie het niet erg is als je hem een tijdje niet hebt gezien. 
Het plezier was nog even groot, net als de flow en de ideeën die weer 



wilden stromen. Ik begon bij het begin. Ik schreef dat boek, weer, 
vanaf de eerste letter opnieuw, met dezelfde ingrediënten, maar an-
ders samengesteld. Beter. 

Ik durf nu met trots te zeggen dat het binnenkort echt in de boek-
handel ligt. In mei, toevallig ook de maand waarin mijn dochter haar 
eerste verjaardag viert. Best een toffe toevalligheid, vind ik zelf. Stil 
in de stad, heet het trouwens. Het lijkt me leuk als je het wilt lezen en 
ik hoop dat je er ontzettend van geniet. Zo niet, troost je dan vooral 
met de gedachte dat het altijd nóg slechter had kunnen zijn.



PIET TEIGELER
De Vlaamse auteur Piet Teigeler publiceerde al 17 misdaadromans. Hij werd vier-
maal genomineerd voor de Hercule Poirotprijs en won hem in het jaar 2000 voor ‘De 
Zwarte Dood’. Voor de Nederlandse Thriller Tiendaagse schreef hij een kort verhaal.

De Slag
Johnny B. liep door het Waaigat, de smalle straat waarin de valwin-
den van de hoge kathedraal kleine regendruppeltjes in zijn gezicht 
bliezen. Hij schurkte zich behaaglijk in zijn Qaraqui, de geborduurde 
Afghaanse jas van gekeerd geitenbont, die hij pedant bij zijn echte 
naam noemde. Hij was er tenslotte geweest. Van Antwerpen helemaal 
naar Kaboel, over de Istanbul-New Delhi Hippieweg. Meeliften in al-
lerlei vehikels, onder de blote hemel slapen, voedsel organiseren… on 
the road zijn, quoi!  

Hij knipoogde naar het standbeeld van zijn stadsgenoot, Pieter Paul 
Rubens en aarzelde even vóór het cafeetje waar hij stamgast was ge-
weest, al die maanden geleden. Nee, nu niet! De ‘Centra’ was dag 
en nacht open en hij kon er dus binnenstappen wanneer hij wilde. 
Hij vroeg zich af of Albert er nog zou werken, de oude ober die in de 
vroege uurtjes viool speelde, en hij sloeg de eerste straat links in.  

Voor de deur van het beruchte beatcafé ‘De Muze’, stond een politie-
combi. Niks aan de hand, gewoon een beetje nachtlawaai; Johnny kon 
Ferre Grignard ‘Drunken Sailor’ horen brullen van honderd meters 
ver. Maar hij nam toch maar een zijstraat. Niet dat hij zo stom was 
om shit over zeven grenzen te smokkelen, maar als ervaren reiziger 
wist hij dat lang haar en exotische kleren flikken aantrokken, als een 
spinnenweb vliegen.      

De achterdeur van ‘De Nieuwe Gazet’ lag nu op zijn weg en zo kwam 
het dat hij de enige man ontmoette, die hij daar kende. Cartoonist 
‘Joke’ , een permanente sigaret verankerd onder zijn monumentale 



snor, had net zijn dagelijkse tekening afgegeven en was nu klaar voor 
een slok. Zo noemde hij de grote glazen Stella, het bier waar hij een 
zwak voor had. De beste Stella werd getapt in de volkscafés en daar 
moest je dus wezen als serieuze bierdrinker. De hippietenten (dit jaar 
waren de beatniks opeens passé) waren leuk en je kon er niet omheen 
als je bij de scene wilde horen en naar goeie muziek wilde luisteren, 
maar zij tapten afgrijselijk bier.    

Na wat tegenstribbelen, ging Johnny akkoord met een vlugge slok 
in de ‘Armes de Tirlemont’ waar een voormalige ballerina de plak 
zwaaide.   

‘Ik kan echt niet blijven,’ zei hij, ‘ik ben bijna een jaar onderweg ge-
weest. Angelina wacht op mij.’

‘Dat hoop je tenminste,’ grijnsde Joke, die zijn glas hief en een flinke 
slok nam. Het schuim zoog hij genietend uit zijn snor.   

Johnny B. ging niet snel een debat aan, maar het goedmoedige cy-
nisme van de cartoonist, maakte een stroom van opgekropte emoties 
bij hem los.     

‘Zij wacht op mij, dat weet ik gewoon. Ik hou van haar en hoe verder 
van huis ik was, des te duidelijker dat werd. Ik weet zeker dat zij ook 
van mij houdt en, als haar vader niet zo’n klootzak was, dan zou zij 
zeker met mij mee zijn gereisd.  Al die lange maanden, slapend on-
der de sterren, of op de grond in één of andere gast zijn  kot, samen 
liftend met de mooiste grietjes van Noord-Europa, ben ik haar trouw 
gebleven.’         

‘Da’s zeker, dat!’ glimlachte Joke.          

‘Oké, afgezien van die ene keer in Istanbul, maar dan was ik dron-
ken en… en misschien ooit eens in Iran, toen ik mee mocht met het 
VW-busje van die Duitse grieten, maar daar twijfelt mijn geheugen 
aan.’          

‘Goed hoor, Johnny,’ knikte Joke, ‘als je het niet meer weet dan telt 



het niet mee. Neem nog een slok, jong.’ De ballerina vulde hun glazen 
zonder ze te spoelen. Dan kreeg je een mooiere kraag, beweerde zij. 
Joke had waarschijnlijk net een extra prent verkocht, bedacht John-
ny, want drankjes weggeven was niet iets dat hun soort mensen zich 
vaak konden veroorloven. In ieder geval kon hij nu niet meer weglo-
pen, zonder ook een rondje te geven. 

‘Angelina is een bourgeoisgriet,’ zei Joke zakelijk. Er zat geen nega-
tieve bijklank aan die verklaring. Voor wat hem betrof, mocht ieder-
een doen en zijn waar hij zin in had. Toch vond Johnny dat hij er op 
in moest gaan.

‘Wij zijn allemaal klootjesvolk, maat. Een echte arbeider, die staat 
vroeg op, gaat vroeg slapen en werkt zich te pletter om zo vlug mo-
gelijk bij de bourgeoisie te horen. Het zijn enkel bourgeoiskinderen 
die nachtenlang rondhangen, om arbeidertje te spelen.’ 

Joke nam een flinke slok en gebaarde dan met zijn glas naar de rest 
van de clientèle. ‘Daar zeg je wat, maat. Er zit geen enkele loonslaaf 
in de hele tent en het is nog niet eens middernacht.’ 

Johnny zette zijn glas op de toog en draaide een rondje met zijn wijs-
vinger. Deze keer hield de ballerina hun glazen onder de waterkraan.          

‘Die twee daar,’ fluisterde hij vanuit zijn mondhoek, ‘die zien er an-
ders niet erg burgerlijk uit.’          

‘Dat zijn journalisten,’ zei Joke en hij zwaaide hallo naar de twee 
types, in jeans en strakke truien, die aan een rond bistrotafeltje za-
ten. ’Dat zijn geen bourgeois en ook geen werkmensen, maar gewoon 
gasten die een manier gevonden hebben om hun werkschuwheid te 
financieren.’       

‘Angelina is geen bourgeoisgriet,’ betoogde Johnny, ‘niet in haar 
binnenste. Zij werkt als secretaresse in de zaak van haar vader, maar 
het liefst zou zij naar Afrika gaan om de kleine negertjes te helpen.’          

Daar antwoordde Joke niet echt op. Hij was een meester in de kunst 



van het gnuiven, zonder een spier te vertrekken of enig geluid voort 
te brengen.          

Johnny zei: ‘In het begin zullen wij moeten zien hoe wij rond komen.  
Zij blijft bij haar vader en voor mij is er ook een plek in de familie-
zaak.’          

‘Jij bent muzikant,’ zei Joke.          

Johnny snoof verachtelijk. Met dwarsfluit spelen had hij een Eerste 
Prijs van het conservatorium behaald en, dank zij zijn muziek, had 
hij ook wat voedsel kunnen kopen tijdens zijn lange reis. Maar  je kon 
daar bezwaarlijk carrièrekansen in zien.          

‘Ik heb nooit meer dan het minimum verdiend,’ raadde Joke zijn ge-
dachten, ‘maar ik heb het altijd zelf verdiend.’          

Johnny knikte waarderend. Hij bewonderde dat soort van levenshou-
ding, maar hij wilde een gezin: een huis, een vrouw en een hoop kin-
deren. Als hij zich in een kantoorbaan moest begraven om dat doel te 
bereiken, dan zou hij dat doen.          

‘Denk jij tegenwoordig nog wel eens aan De Grote Slag?’ vroeg Joke.          

Johnny moest daar luid om lachen. Bijna iedere keer dat hij Joke 
ontmoette, belandde hun gesprek bij De Grote Slag. Zij brainstorm-
den dan met wilde ideeën, zoals baard en lang haar afscheren, een 
bankoverval plegen en dan terug in een hippietent gaan rondhangen 
met pruik en valse baarden. Zij wisten natuurlijk dat zij hun halfgare 
plannen nooit in werkelijkheid zouden omzetten. De realiteit had hun 
kinderlijke fantasie al definitief ingehaald, maar dromen van rijkdom 
was geen misdaad.

‘Pak er eentje van het huis,’ zei de ballerina. Of zij al dan niet een 
goede danseres was geweest, viel niet te zeggen. Maar zij was zeker 
een goeie cafébazin.          

‘Nee, dank u,’ hoorde Johnny zichzelf zeggen. ‘Ik moet nu echt gaan.’          



‘Kom op, jong,’ lachte Joke, ‘het is zelfs nog geen één uur.’          

Johnny hing zijn knapzak op zijn heup en pakte zijn Qaraqui van de 
kapstok.           

‘In de wereld waar ik nu naartoe ga,’ zei hij, iets plechtiger dan hij 
had bedoeld, ‘is middernacht precies wat het woord zegt: het midden 
van de nacht.’          

De frisse nachtlucht deed hem duizelen. Hij sloot de ogen en ademde 
diep in. Even wist hij niet goed in welke richting hij zou lopen, maar 
dan – hocus, pocus – verscheen er opeens een bloementuil binnen 
zijn gezichtsveld. Een bos gele tulpen, vergeten op een vensterbank. 
Dat was dus een teken! Als hij al een duwtje in de juiste richting had 
nodig gehad, dan was dit het zeker.: ‘Angelina wil je met mij trou-
wen?’ en haar vader kon de pot op.          

Johnny B. begon gedecideerd aan een fikse wandeling; de bos tulpen 
klemde hij in zijn geheven vuist, schrijdend als de heraut van een le-
ger minnaars. Hij repeteerde zijn toespraak, compleet met ‘de hand 
van uw dochter’ en ‘voor altijd en eeuwig’ en ‘toekomstplannen’. Hij 
probeerde zelfs een elegante kniebuiging, maar hij moest zich aan 
de muur vasthouden bij het rechtstaan. Oeps, hoeveel Stella’s had 
hij eigenlijk binnen? Vijf misschien. Dat was echt niet genoeg om zo 
smadelijk zijn evenwicht te verliezen.          

Het modepaleis ‘Festival’ had nog een andere verrassing voor hem 
in petto. De kleurrijke etalages van die winkel waren meestal verlicht 
tot een stuk in de nacht. Johnny herinnerde zich een bepaalde avond, 
toen hij een beetje LSD had geslikt. Hij had hier toen een eeuwigheid 
lang voor de etalage gestaan en het goddelijke groen en rood be-
wonderd van de minirokjes en de hotpants. Nu was het gigantische 
hoekpand aardedonker.          

‘Ga aanbellen, vraag niet naar Angelina maar naar meneer Peeters, 
schets jullie gezamenlijke toekomst op een redelijke toon en kniel 
dan neer, bied je bloemen aan en vraag je geliefde ten huwelijk.’          



Johnny had die mantra zo vaak gemompeld, dat hij alles vergeten 
was, toen hij uiteindelijk de residentie Peeters bereikte. Het grote 
huis in de Hoogstraat was inderdaad imposant genoeg om die ron-
kende titel te verdienen. Armand Peeters was makelaar in koffie en 
vond van zichzelf dat hij ‘net iets meer dan welstellend’ was. Miljoe-
nen meer dan een werkloze fluitist misschien, maar Johnny wist van 
zichzelf dat hij een prima makelaar in koffie kon worden.          

Hij ademde diep, harkte met zijn vingers door zijn lange haar en 
drukte op de bel. Het duurde een tijdje. Misschien was dat geen won-
der op dit uur van de nacht, maar wat gedaan moest worden diende 
nu te worden gedaan. ‘De hand van uw dochter,’ herhaalde Johnny 
halfluid, toen er een licht aanging. Maar het was Angelina zelf die de 
deur open deed. Wat een schoonheid! Johnny dronk de glans in van 
het zwarte haar en de tinteling van de diepblauwe ogen. Was het mo-
gelijk dat zijn bruid, tijdens zijn afwezigheid, nog stralender en nog 
jonger was geworden? Johnny deed zijn mond open, maar deed hem 
terug dicht, toen een getatoeëerde aap, met een kaalgeschoren sche-
del, achter zijn geliefde verscheen en een bezitterige hand op haar 
schouder legde. Als versteend bleef hij staan, met de gele bloemen 
slap hangend in zijn vuist. Hij probeerde te vergeefs de uitdrukking 
in Angelina’s ogen te analyseren. Tederheid… gêne… nee, alsjeblief 
geen medelijden! 

‘Ha nee, hé,’ klonk een bekende stem, verder in de gang. 

‘Geen nachtelijke bellentrekkers. Niet met de zerotolerantie van de 
nieuwe burgemeester!’ 

‘Mama,’ zei het meisje in de deuropening, ‘bel het bejaardentehuis… 
Opa is weer eens ontsnapt.’



ANITA TERPSTRA
Thrillerschrijfster Anita Terpstra schrijft in haar column over het onderwerp waar 
schrijvers het vaakst vragen over krijgen: inspiratie.

Alles is een verhaal
Ik zit in de bus. Een jong meisje stapt in, gevolgd door een man. Zij 
gaat rechts van het gangpad zitten, hij neemt plaats in het zitje ach-
ter haar. Zijn tas legt hij naast zich neer. Ze heeft een koptelefoon op 
en haar hoofd beweegt ritmisch heen en weer. Ik stel me voor hoe hij 
een mes uit zijn tas pakt en haar in haar nek steekt. 

Wie is hij? Wie is zij? Hoe kennen zij elkaar? Waarom steekt hij haar 
neer? Wat is hun verhaal? 

Ik lees een krant. Mijn blik blijft hangen bij de volgende kop: ‘Sloop-
vergunning eeuwenoud huisje’. Er staat een foto bij, die van bovenaf 
is genomen. Het is een klein bouwsel van hout en steen, met hoge 
ramen. Het bevindt zich in een binnentuin en is tegen de achterkant 
van een monumentaal pand gebouwd. Ik stel me voor dat, vlak voor-
dat de sloopwerkzaamheden beginnen, het lichaam van een jonge 
vrouw wordt gevonden. Niemand weet wie ze is en wat ze daar te 
zoeken had. Maar dat is niet alles. Tijdens de sloopwerkzaamheden 
stuiten de werklui op menselijke botten, begraven in de aarde. 

Wie is die jonge vrouw, wie heeft haar vermoord en waarom? Wie is 
de andere persoon? Wat hebben zij met elkaar te maken?  

Ik praat met de overbuurman. Hij vertelt dat een van de vorige eige-
naars van zijn huis met geweld om het leven is gebracht. De vrouw 
zou rijk zijn en dat geld zou ze in huis bewaren. Het geld is nooit 
gevonden. 

Stel dat geld niet het motief was, maar dat er iets heel ander speelde? 
Wie heeft haar vermoord? 



Waar ik mijn inspiratie vandaan haal? Overal dus. Zo ging het ook 
met het boek waar ik nu aan werk. Ik las een artikel over een vrouw 
die met een terdoodveroordeelde moordenaar trouwde en als vanzelf 
kwamen de vragen. Vanuit die vragen ontstond een idee en dat idee 
leidde tot een verhaal. In september verschijnt het.



PATRICK DE BRUYN
Zijn boeken werden genomineerd voor de Gouden Strop, de Diamanten Kogel en de 
Hercule Poirotprijs. Die laatste won hij in 2010 met ‘Dodelijk verlangen’. Patrick De 
Bruyn behoort tot de voornaamste thrillerschrijvers in België en schrijft steevast over 
gewone mensen. Zijn laatste boek, ‘Slaapwel’ krijgt in mei haar noodzakelijke opvol-
ger, want zo vertelde de auteur in een interview op Hebban: ‘Ik heb met dit boek een 
bewust risico genomen dat geen enkele Vlaamse misdaadauteur me tot nog toe 
heeft voorgedaan. Ik heb een verhaal in twee delen geschreven. (...) De nieuwsgi-
erigheid en ergernis dat het niet af is moet de lezer naar het volgende boek drijven.’ 
Voor Hebban schreef hij dit korte verhaal. 

Bijou
‘Rustig, Bijou. Toe, zeg. Nu niet.’ De bejaarde mijnheer Eduard zei het 
nu op een zeurderige toon: ‘Ik heb het je toch al uitgelegd.’

Dat had hij al enkele keren geprobeerd, sinds hij wist dat hij vandaag 
voor enkele uren op onderzoek naar het ziekenhuis moest. Maar de 
hond bleef tegen zijn benen opspringen, en maakte een vreemd kef-
fend geluid met de leiband tussen zijn tanden geklemd.

‘Hondjes als jij zijn daar niet welkom’, probeerde hij zijn maatje te 
kalmeren. ‘Dat weet je toch.’

Maar ook dat had geen effect op Bijou. Mijnheer Eduard kreeg zijn 
schoenen niet geknoopt. Van de hond of van de zenuwen over zijn 
onderzoek:

‘Vraag het dan maar aan Delphine’, zei hij ineens kregelig, ‘als je mij 
toch niet gelooft.’

‘Zal ik ze voor je knopen?’ vroeg de vrouw die de hele tijd al naast 
beide bewoners van het ruime appartement had gewacht. ‘Ik denk 
niet dat Bijou van mij veel meer zal aannemen.’ Ze ging op een knie 
zitten, nam de riem en knipte hem vast aan het halsbandje. ‘Dit helpt 
wel eens’, zei ze.



De hond ging ineens rustig zitten en keek naar wat de vrouw verder 
zou doen.

‘Jij bent ook hondenfluisteraarster in je vrije uren?’ zei mijnheer 
Eduard gemaakt verbaasd.

Ze glimlachte, schijnbaar verlegen:

‘Ik heb vroeger een hond gehad. Toen ik nog kind was. Dat is heel erg 
lang geleden.’ Ze knoopte zijn veters. ‘Zo.’ Ze stond weer op en hielp 
mijnheer Eduard overeind uit zijn stoel. ‘En wat dacht je met Bijou te 
doen, E-du-ard?’ Ze sprak zijn naam uit alsof het om een koninklijke 
aanspreking ging. Daar kon hij van genieten.

‘Ik laat hem nooit alleen achter.’ Hij boog voorover en aaide de hond 
over zijn kop. De hond likte hem aan zijn vingers.

‘Je weet, dat is geen optie, E-du-ard.’

Hij schudde zijn hoofd:

‘Natuurlijk niet. Ik had gedacht… misschien… voor alles bestaat een 
eerste keer, laat ik hem toch maar hier achter, met zijn speelgoed-
jes…’

‘Dat is een goed idee.’ Ze zette een kommetje water klaar en het 
schuifraam op een kiertje. ‘Je weet, ze geven erg warm weer van-
daag.’

‘Jij bent toch voor iedereen zo ontzettend bezorgd, hè’, zei hij. De 
hond had daar geen enkele aandacht voor.

‘Dan vertrekken we nu, E-du-ard.’

Hij boog zich naar de hond toe:

‘Papa komt gauw weer terug, Bijou. Dan maken we een grote wande-
ling.’ De hond leek te antwoorden dat hij dat begreep.

De bejaarde mijnheer Eduard richtte zich weer tot Delphine en zei 
zacht, zodat de hond het niet zou horen:



‘Maar stel… stél dat ze me opnemen…’

Delphine reikte hem haar arm:

‘Kom.’ Ze legde haar hand op zijn hand. ‘Het is gewoon een routine-
onderzoek. Waar maak jij je toch weer zorgen over?’

Hij haalde de schouders op:

‘Jij zult het wel beter weten, zeker.’

‘Als verpleegkundige zou ik het inderdaad moeten weten, ja.’

‘Je blijft toch op me wachten?’

Ze knikte met een glimlach en kneep in zijn arm:

‘Maar natuurlijk, jongen.’

Bijou volgde hen op de voet door de woning..

Toen ze in de gang van het appartementsgebouw stonden, hief mijn-
heer Eduard een vinger op naar Bijou die nog in de hal van het appar-
tement stond te kwispelen:

‘Zitten nu. Jij blijft nu braaf hier. Papa is gauw terug. Ja?’

Bijou antwoordde met een korte kef en mijnheer Eduard trok de 
voordeur dicht.

Het bleef stil in de hal.

Slimme hond, toch, dacht hij.

***

Toen Delphine de sleutel in het slot van de voordeur stak, maakte Bi-
jou ongewoon veel misbaar. Veel meer dan wanneer mijnheer Eduard 
erbij was. Ze kreeg hem amper stil. Pas nadat ze op de bank was gaan 
zitten, met haar handen tegen haar voeten, en hem sussend naar zich 
toe had gelokt, liet zij zich uiteindelijk over de kop aaien.

Dat was genoeg voor Delphine om hem in haar armen te nemen en 
hem helemaal te kalmeren.



Ze opende het raam verder en liep met Bijou het balkon op. Daar 
stond een houten zomerstoel waarin mijnheer Eduard graag een dut-
je mocht doen. De rug van de stoel was hoog zodat ook zijn hoofd 
ertegen kon rusten, de armleuningen waren lang en breed en stevig 
verankerd in het zitgedeelte.

Met één hand hield Delphine het uiteinde van de leiband tegen de 
armleuning en schatte de lengte ervan.

Delphine draaide het uiteinde van de leiband twee keer om de arm-
leuning. Alsof Bijou daar een paar keer was af gesprongen en eronder 
weer op het zitje was gekropen. Ze gaf er een ruk aan. Het leer tegen 
het hout hield strak vast. Ze schatte de lengte van de overblijvende 
leiband nog eens. Dat zag er goed uit.

Ze roefelde Bijou over zijn kop. Hij beet speels van zich af.

‘We hadden zelfs nog maatjes kunnen worden’, zei ze.

Daarop gooide ze Bijou aan zijn riem over de rugleuning van de stoel.

Hij kefte hees. Hij spartelde met zijn nek in zijn halsbandje dat als 
een strop zijn keel dichtsnoerde. Hij graaide naar de stoel, maar zijn 
uitgestoken teennagels kregen geen grip. Zijn gekef werd steeds he-
ser, zijn bewegingen steeds trager.

Maar het duurde haar te lang.

Delphine schoof het raam weer dicht tot de kier die ze eerder ’s och-
tends had gelaten, en verliet in alle stilte de woning van mijnheer 
Eduard.

***

En mijnheer Eduard, die was helemaal opgelucht. Er was helemaal 
niets mis met zijn ingewanden.

Het verontrustte hem nu wel dat Bijou hem niet in de hal stond op te 
wachten voor die fikse wandeling die hij hem had beloofd. Mijnheer 
Eduard wist ook niet hoe Bijou zou reageren. Het was ook de eerste 



keer dat hij hem alleen liet. Was hij dan boos? Omdat het te lang had 
geduurd? Lag hij dan in een hoekje ergens te mokken? Nooit eerder 
gebeurd, in elk geval, maar alles was mogelijk.

‘Bijou!’ Ook een tweede keer: ‘Bijou!’

Mijnheer Eduard liep naar de keuken. Het leek of Bijou niet eens van 
zijn water had gedronken. Hij liep verder en opende het schuifraam 
naar het balkon.

Achter zijn rug gilde Delphine. 

*** 

Mijnheer Eduard tilde het kadaver van Bijou op en legde het op de 
stoel.

‘O mijnheer Eduard, ik voel me zo schuldig.’ Delphine schurkte zich 
dicht tegen hem aan. ‘En zeggen dat ikzelf nog voorstelde om de deur 
naar het balkon op een kier te laten.’

‘Ach, dat kon jij toch niet weten’, zei hij berustend. En dan zacht, 
voor zichzelf: ‘Nu ben ik het laatste leven kwijt dat me van mijn 
vrouw nog restte.’



TESS FRANKE
Tess Franke, pseudoniem van Gert Jan de Vries (1970), een Nederlandse schrijver en 
literaire duizendpoot. Als Tess Franke debuteerde hij in 2006 met ‘De inwijding’, het 
eerste deel van een reeks rond advocate Femke Wolzak. Zij speelt tevens de hoofdrol 
in het korte verhaal dat De Vries speciaal ter gelegenheid van de Nederlandse Thriller 
Tiendaagse schreef.

EMDR
Zo onmogelijk als een spin door een scheurtje in een plank kan krui-
pen. Zo gaat het. Zo gaat het voortdurend. Onverwacht, ongewenst en 
zo goed als overal. Het is een plaag, een gifgas dat onder deuren door 
kan en door sleutelgaten.

-En?

Overal. Snap je? Ik sta doodsangsten uit. Hij kan elk moment toe-
slaan. Zelfs als ik hem niet zie, voel ik zijn aanwezigheid. Ik word 
zwetend wakker en op straat loop ik de hele tijd achterom te kijken.

-Maar eerder vertelde je toch dat hij dood is?

Het lijkt niet uit te maken. Ik weet me geen raad. ’s Nachts niet, over-
dag niet. Het idee dat hij…

-Dat hij wat?

Ja. Dat hij wat… Daar sta ik niet eens bij stil. Hij heeft me bedreigd. 
Hij heeft mijn auto opgeblazen. Hij had het helemaal op me voorzien, 
maar gek genoeg kan ik daar rustig over vertellen. Het is gebeurd en 
het is lang geleden. Op een of andere manier heb ik dáár geen last 
van.

Maar dat hij Ben raakte. Ben aanschoot.

-Is dat het?

Het heeft Bens leven verwoest. Hij was een vrolijke en gezellige man, 



ondernemend, eigenwijs. Nu is hij een schim van wie hij was. Hij ver-
raste me dagelijks, maar ik kan je nu al vertellen hoe hij straks achter 
de voordeur staat te wachten als ik thuiskom. Een lief bezorgd kind 
in het lijf van een middelbare man.

Onze relatie is zo voorspelbaar als de volgorde van de dagen, maar 
het gekke is dat ik alleen maar méér van hem ben gaan houden. Mis-
schien moet ik er zelfs wel dankbaar voor zijn. Hij zal me ook nooit 
verlaten of bedonderen. Dankbaar. Nou ja…

-En jouw leven?

Nou, eigenlijk niet. Niet daardoor. Ik kan beeldje voor beeldje naver-
tellen hoe ik er getuige van was dat Ben geraakt werd. Als zo’n boekje 
met verspringende tekeningen. Doet me niks. Nou ja, het maakt me 
verdrietig, maar ik ben er niet bang van of zo.

Je hebt gelijk. Hij is dood. Hij kan me niks meer doen, maar hij kruipt 
door elke kier mijn bewustzijn binnen. Ik slaap er slecht van, ben 
ongeconcentreerd, maak fouten, ben angstig.

-Is er een bepaald beeld dat je het meeste hindert?

Ik…

-Als het is terug te brengen tot één beeld, één gebeurtenis, dan is 
er een goede kans dat ik je kan helpen het te verminderen. Er is een 
techniek die EMDR heet en…

Ik ben gek op jam. Kersenjam. Helderrode kersenjam op witbrood. En 
dat heb ik nu al vier jaar, zes maanden en drie dagen niet gegeten. 
Vier jaar, zes maanden en drie dagen. Omdat het vier jaar, zes maan-
den en drie dagen geleden is dat ik… Dat hij…

De therapeute legde in kalme bewoordingen uit dat Femke leed aan 
een enkelvoudig trauma. Het was goed mogelijk dat een eenvoudige 
therapeutische ingreep haar in luttele minuten van de ergste angst af 
kon helpen. Desnoods konden ze in de volgende weken de behande-
ling herhalen. Doorgaans hielp het.



De therapie leek qua werking op wat ze wist van hypnose in teken-
films. Een dokter met een Duitse tongval slingert een zakhorloge 
voor de ogen van de patiënt. Volgens de therapeute stimuleerde dat 
om de beurt beide hersenhelften en dat zou de gestokte verwerking 
van de emoties opnieuw op gang brengen. Alleen gebruikte ze een 
koptelefoon met piepjes op de oren in plaats van een zakhorloge.

Ze moest een cijfer geven aan de impact, aan de ernst van de klacht. 
Hoe erg was het op een schaal van één tot tien. Ze gaf het een negen.

Ze begonnen met het beeld van de bloedspetters op de trouwjurk van 
haar vriendin. De drukte in de kerk, de gewaden, de muziek, de span-
ning, het schot, het gillen en de politie. Alles klonterde samen in de 
bloedspetters op de trouwjurk.

Sake Boersma*. Ze had hem zelf…

Ze pauzeerden, Femke met het zweet prikkend in haar ooghoeken 
en haar oren broeiend van de koptelefoon. Ze gaf het nog steeds een 
negen.

In de tweede ronde zag ze zijn gezicht. De priemogen waarmee hij 
haar op de korrel had genomen. Het rood geworden oogwit. De tril-
lende neusvleugels. De wrede mond met het spuugbelletje in de lin-
kerhoek. De boersrode wangen. De ongelijk behaarde kin. Ze slaagde 
er niet in de bloeddorst te beschrijven die uit al zijn poriën spatte. Het 
gevoel zeker te weten dat hij haar wilde pijnigen, wilde kwellen en 
uiteindelijk wilde verwoesten.

Ze zag het. Ze zag hèm. Ze huiverde, voelde haar bloed verkillen en 
haar oren gloeien. Maar ze zág hem.

Na afloop gaf ze het zuinig een acht-en-een-half. Misschien wel een 
acht.

De bom die haar auto had opgeblazen was een waarschuwing ge-
weest. De kogel die Ben trof was wraak. Maar de aanslag tijdens de 
bruiloft… die was vanwege haar. In de derde ronde rook ze zijn ver-



nietigingswens. De zekerheid dat hij zoveel mogelijk leed wilde toe-
brengen. Aan haar. Dat hij alle talenten die hij bezat inzette om haar 
daar, toen uiteen te rijten.

Daar, toen. Hier, nu.

Hij had tientallen slachtoffers gemaakt. Dacht ze. Echte tellingen 
waren er niet, alleen schattingen. Was huurmoordenaar geweest. 
Berekenend, kil en toch ongekend wreed. Letterlijk slachtoffers. Ge-
schoffeerd en verminkt, daarna pas afgemaakt.

Ze had het allemaal geweten toen ze met getrokken pistool tegen-
over hem stond. Oog in oog, loop gericht op loop, verbonden door de 
aanstaande dood.

Hoe hij langs zijn tanden had gelikt, zijn tong lustvol alsof hij haar 
bloed al kon proeven. De intensiteit van zijn handelingen, onstuit-
baar en vernietigend als een dieseltrein op volle snelheid. Ze rilde, 
maar bleef recht voor zich uit kijken. Achter zijn bezeten ogen dacht 
ze zijn rottende hersenmassa te kunnen zien. Gek, ziek, oncontro-
leerbaar barbaars.

Ze durfde het wel een acht te geven. Eigenlijk nog wel minder.

Lichter van tred ging ze behandelkamer uit. De week erop herhaalden 
ze het ritueel met de piepjes. Haar handpalmen waren halverwege 
de behandeling klam van de spanning, maar het werd beter. Femke 
vertrok met de woorden ‘Ik hoop tot nooit.’

Drie weken later was ze terug.

Ik heb me vergist.

-Hoe bedoel je?

Het was Sake niet. Ik voelde me bekeken, achtervolgd, maar niet door 
Sake. Die was immers dood?

-Je gaf het trauma anders wel een hoog cijfer. Een negen, als ik het 
me goed herinner.



Hij was het niet.

-Heb je erbij stilgestaan dat we die herinnering hebben uitgedoofd 
en dat het zou kunnen zijn dat er nu ruimte is voor een vergelijkbaar 
geval?

Het was hem niet. De klachten zijn ook nauwelijks weggeweest. Ik 
slaap net zo beroerd als eerst en ik slik tranquilizers om in slaap te 
komen. Het was een ander.

-Kun je wat meer over hem vertellen?

Hij was een klant. Of misschien kan ik beter ‘opdrachtgever’ zeggen. 
Op het oog een aardige en goed verzorgde man. Gebronsd, grijzend, 
atletisch. Het prototype van een plastisch chirurg.

-Hoe bedoel je?

Zo’n man die zich plaatsvervanger van God voelt. Zou zich ‘li-
chaamsarchitect’ noemen als hij niet wist dat dat marketingtech-
nisch onhandig is.

Ja, lach maar. Ik ben gewend met klootzakken om te gaan. Als straf-
rechtadvocaat heb je zo je eigenaardige clientèle. Dit was een kaliber 
dat ik nog niet kende.

-Elitair?

En arrogant, pervers en vervelend amicaal.

-Je lijkt ze aan te trekken.

Ja, wat ik zeg, een eigenaardige clientèle. Maar doorgaans redelijk 
of in elk geval in staat om op tijd de redelijkheid van de dingen in te 
zien.

Deze alleen niet. Een pure sociopaat. Type Hannibal Lecter. Hij heet 
Jost van zijn voornaam**. Moest wraak, moest bloed zien. Had min-
stens twee moorden gepleegd en die weten weg te moffelen. Allebei 
voor de kick.



-Sociopaat is de Engelse term. Wij gebruiken psychopaat, maar het 
beeld is hetzelfde: begrijpt andermans emoties en geniet ervan die te 
manipuleren.

Zoiets, maar dan ook nog wraakzuchtig en erger dan dat monster van 
een Sake.

-Is er een bepaald beeld?

Hoezo?

-Eet je alweer kersenjam?

O zo, bedoel je. Ja. Maar bij deze engerd is het niet één beeld. Het is 
angst. Allesoverheersende panische angst die me geen moment ver-
laat. Ik heb het gevoel dat ik hem de hele dag zie, tegenkom. Ik ruik 
zijn dure eau de toilette.

-Waar?

Op straat, in de winkel, in de tram. Eén keer zelfs voor het keuken-
raam, bij ons op zeshoog.

-Is hij ook dood?

Niet dat ik weet.

-Dus het zou kunnen?

Je bedoelt… ikke eh… Nou, ik ga er niet vanuit dat hij echt…

-Maar het zou kunnen.

Ja, het zou kunnen.

-En er is geen eenduidig, enkelvoudig beeld dat we kunnen aanpak-
ken?

Niet zoals bij die bruidsjurk, nee. Is dat erg?

-Erg niet, maar dan kunnen we geen EMDR toepassen. Dat werkt 
alleen bij enkelvoudige trauma’s en dit klinkt meer als iets anders.



Als wat? Bedoel je dat ik paranoïde ben?

-Nee, dat zeg ik niet, al sluit ik het ook niet uit. Het kunnen wanen 
zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat het een reële angst is. Voor-
dat ik tot behandeling overga moet ik een heldere diagnose hebben; 
dat begrijp je.

Ze spraken tot het einde van de sessie over de ernst van de klacht – 
minstens een negen -, waarbij Femke benadrukte dat het geen leven 
was onder de dreiging dat deze Jost werkelijk op een dag zou opdui-
ken om haar iets aan te doen. Ze maakten een reeks afspraken voor 
de volgende weken en namen afscheid.

Nadat Femke was vertrokken , riep de therapeute de volgende cliënt 
uit de wachtkamer: een gebronsde, grijzende man met een atleti-
sche bouw die op uiterst welsprekende manier informeerde naar het 
beroepsgeheim van de behandelaar en vervolgens verklaarde last te 
hebben van extreme wraakgevoelens.

Utrecht, februari 2016

*Zie: Maskerade

**Zie: In haar eer



LOES DEN HOLLANDER & 
MARJAN VAN DEN BERG
Thrillerschrijvers Loes den Hollander en Marjan van den Berg schrijven tijdens de 
Nederlandse Thriller Tiendaagse over hun belevenissen in het vak. 

Ha Marjan, 

Wat ik nu weer heb beleefd! Luister en huiver. 

Ik zit op een terras aan de chocolademelk met slagroom (moet kun-
nen, ik ben heel erg goed op gewicht) en links van me nemen twee 
mannen plaats. Aardige kerels, op het eerste gezicht, een blonde en 
een grijze. Ze lijken mijn aanwezigheid totaal niet op te merken en 
raken snel met elkaar in gesprek. Ze hebben het over ene ‘Annie’. Er 
is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat Annie niet alleen 
niet moeders mooiste is, maar ook zeker niet moeders leukste kind. 
Als ik het goed begrijp is de blonde van haar aan het scheiden en 
haalt ze hem het bloed onder de nagels vandaan. Hommeles, grote 
trammelant, idiote alimentatie eisen en gesjoemel met de omgangs-
regeling van de kinderen. Er komt bier op tafel, snel daarna het twee-
de glas. En bitterballen. Tegen de tijd dat ze aan hun derde glas toe 
zijn, is Annie dodelijk verongelukt, vergiftigd en in repen gesneden. 
Het hele verhaal gaat gepaard met veel onbedaarlijk gelach, dat dan 
gelukkig wél weer. 

Ik doe of ik lees in het boek dat ik bij me heb, maar ik sla geen blad-
zijde om. Terwijl ik daar zit, realiseer ik me dat ik nog geen boek heb 
geschreven waarin een vechtscheiding centraal staat. Maar dat gaat 
nu wel gebeuren. 

Waar pik jij je ideeën op?



Ha Loes! 

Terrassen zijn goede plekken. Niet alleen voor chocolademelk. Ik houd ook 
erg van de trein. Beetje doen alsof je leest en onderwijl afluisteren. Maar 
het meeste borrelt vanuit mijn onderbewuste naar boven. Ik merkte dat 
mijn moordlust toenam toen de overgang toesloeg. Bij iedere opvlieger één 
willekeurig slachtoffer; het leek me niet meer dan redelijk. Op een dag zat 
ik te puffen en te steunen, waarop mijn echtgenoot zei: ‘Ja, maar Marjan, 
het is vandaag ook een heel warme dag...’ 

Op dat moment zag ik haarscherp waar in ons schuurtje de bijl hangt. Eie
genlijk was ik al op weg om hem te halen. Ik zag botsplinters wegspringen, 
bloedspatten op het plafond en die verbaasde blik die me woordloos vroeg: 
‘Maar ik zei alleen maar dat het warm was?!’ En dan gaat zo’n opvlieger 
weer over en doe je net of je wel een heel redelijk lief leuk mens bent. 

Ben jij eigenlijk wel aardig?

Ha Marjan, 

Laat ik het zo zeggen: men vindt mij meestal aardig. Ik merk vaak 
bij lezingen of bij andere gelegenheden waar ik lezers ontmoet, dat 
mensen niet goed kunnen begrijpen dat ik de persoon ben die hef-
tige afrekeningen bedenkt en gluiperige lieden door een verhaal laat 
ronddwalen. Er wordt soms ook (gekscherend, maar misschien doen 
ze wel alleen gekscherend) aan me gevraagd of mijn man wel rustig 
naast me slaapt. Dan zeg ik: zolang hij niet alles weet... 

Natuurlijk ben ik aardig, Marjan. Zolang ik niet bestolen of bedrogen 
word, kun je met mij goed door één deur. Ik ben van: leven en la-
ten leven, maar niet laten barsten. Maar ik heb uiteraard, zoals ieder 
mens, mijn duistere kanten. Die geef ik de ruimte als ik schrijf en ik 
vind het heerlijk om daarbij veel erger los te gaan dan ik zelf ooit zou 
doen. Schrijven kan een goede uitlaatklep zijn. Een leuk voorbeeld 
daarvan is het boek Zielsverwanten. Dat schreef ik kort nadat ik mijn 



baan als directeur van een zorginstelling was kwijtgeraakt en ik was 
in die periode tamelijk geladen. Mijn uitgever las de eerste versie in 
één adem uit en belde me op. 

‘Heftig verhaal,’ zei hij, ‘maar in deze vorm niet te publiceren. Je 
hebt niemand laten leven, dat pikt de lezer niet.’ 

Pas toen hij dat zei, realiseerde ik me dat ik iedereen die de hoofdper-
soon in dat manuscript voor de voeten liep, had vermoord. Ik schreef 
een nieuwe versie, die genuanceerder en daardoor veel beter leesbaar 
was. Maar mijn frustraties was ik wel lekker kwijt. 

Schrijf jij veel van je af?  

O hemel ja, Loes, ik schrijf alles van me af! Met een wekelijkse column en 
een wekelijkse aflevering van feuilleton Sanne in Margriet kan je een bée
tje input wel gebruiken. 

Ooit liep ik midden in de nacht van station Zaandam naar mijn auto. Ope
eens hoorde ik achter me: “Geef me je geld.” 

Ik keerde me om en daar stond zo’n joch met een hoodie diep over z’n 
ogen. Ik stond toen dagelijks voor de klas, een vmbo in de Bos en Lommer 
in Amsterdam, dus ik snauwde: “Wat moet je nou, snotneus? Weet je moee
der wel dat je midden in de nacht op straat loopt? Flikker op, gek!” 

Ik keerde me om en liep door. Rechtop. Stoer. En doodsbang. Geen idee of ie 
vlak achter me liep op z’n gympies met een mes in z’n hand...

Het was een akelig stuk lopen, langs verlaten kantoorpanden, donker en 
stil. Pas bij m’n auto durfde ik om te kijken; het joch was in geen velden of 
wegen meer te bekennen. Van opluchting pieste ik in m’n broek. Ik vergat 
m’n lichten aan te doen en begreep de hele weg naar huis niet waarom die 
tegenliggers allemaal seinden met hun koplampen. 

Maar nog voordat ik de politie belde om hier melding van te maken, dacht 
ik al: ‘Dat is wel leuk voor Sanne!’ 



Eigenlijk is alles welkom. Klein leed, groot leed, ik kan het allemaal gee
bruiken. En het helpt ook. Het wordt minder erg als je er woorden voor 
kunt vinden. 

Wat is eigenlijk het meest persoonlijke dat jij ooit hebt gebruikt in een 
boek? Of doe je dat nooit?

Ha Marjan, 

Een paar jaar geleden las ik een interview met een auteur die be-
weerde dat hij nog nooit een autobiografisch element had gebruikt in 
zijn boeken. Je kunt me veel wijsmaken, maar dát niet. Volgens mij 
gebruikt iedere auteur persoonlijke ervaringen, ook al zullen ze mis-
schien niet altijd precies worden weergegeven zoals ze zich aandien-
den. Daar gaat het ook niet om, het gaat om de kern van je emoties, 
de rode draad in iets wat je hebt meegemaakt. 

Ik heb vanaf mijn eerste boek geweten dat ik ooit de dood van mijn 
jongste broer ergens een plaats zou geven. Hij stierf toen hij 27 was 
en dat was voor ons hele gezin een enorme schok. Zoiets vergeet je 
nooit, het blijft altijd ergens aanwezig. 

Ik wist dus dat het fragment zou komen, maar niet in welk verhaal. 
Het werd Zwijgrecht, omdat ik er toen waarschijnlijk klaar voor was. 
Het fragment dat het meest autobiografische fragment is dat ik tot 
nu toe heb beschreven, beslaat nog geen halve bladzijde. Ik heb er 
ruim een week over gedaan om het woorden te geven. Maar het was 
goed, het was nodig en het heeft me opgelucht. 

Weet je waar ik daarna wel last van had? Van de mogelijkheid dat 
iemand dit fragment in een recensie zou afkeuren. Dat kan gebeu-
ren, en ik kan er tegen als iemand kritiek heeft. Maar ik had er geen 
rekening mee gehouden dat het verwoorden van dit autobiografisch 
element me zo kwetsbaar zou maken. 

Ben jij wel eens bang voor kritiek?  



Loes, wat mooi. En wat begrijp ik dat goed. Alles wat je creëert, maakt je 
kwetsbaar. En hoe dichter je creatie bij je staat, des te kwetsbaarder ben 
je. Ik was ooit laaiend toen iemand iets lelijks zei over mijn Joy, terwijl die 
kritiek een paar kolossale spelfouten bevatte en ik het dus allemaal zo serie
eus niet had hoeven nemen. Maar het voelt alsof een onbekende je kind uit 
de wieg vist, er even naar kijkt en dan zegt: “Wat een lelijk kind.” Terwijl jij 
nog steeds lijdt onder naweeën, op een opblaasbandje zit vanwege akelige 
hechtingen en apetrots bent op jouw pasgeborene. 

Ik ken een schilder die bijna dood gaat van ellende voor de opening van 
elke expositie, uit angst voor kritiek. Ik ken een acteur die elke keer als hij 
het toneel op moet, bijna sterft van angst voor negatieve recensies. Creatie 
maakt kwetsbaar. En weerloos. Dat ook. Ooit schreef ik ‘Ze is de vioolmue
ziek vergeten’. Mijn allereerste boekje, een monumentje voor mijn mam, 
die overleed aan Alzheimer. En als iemand daar iets lelijks over zegt, heb 
ik meteen stof voor een thriller. Dan pleeg ik zo een moord. 

Heb jij wel eens iemand definitief het zwijgen willen opleggen?

Ha Marjan, 

Of ik wel eens iemand definitief het zwijgen heb willen opleggen? 
Reken maar van yes! Maar sinds ik een middag in een gevangenis heb 
doorgebracht (research voor Genadeklap) zal ik er toch voor blijven 
kiezen om fictieve personen het zware werk te laten opknappen. Die 
middag, daar moet ik je even wat meer over vertellen. 

Ik wilde in Genadeklap beschrijven hoe het leven in een gevangenis 
eruit zag. Daar vind je weinig over op internet, daarom zocht ik con-
tact met een gevangenisdirecteur. Degene die ik trof bleek zelf een 
schrijver te zijn, dus het was meteen raak. Ik werd uitgenodigd voor 
een bezoek en ook al is dat nu al ruim driekwart jaar geleden, ik ben 
er nog steeds van onder de indruk. Zodra je daar binnen bent, is de 



wereld weg. Er zijn dichte deuren, hoge ramen en je bent je er on-
middellijk van bewust dat je alleen nog naar buiten kunt komen als 
iemand je eruit laat. Wist jij dat gedetineerden iedere dag ‘s middags 
om half vijf worden ingesloten en pas de volgende ochtend om acht 
uur hun cel weer mogen verlaten? In de tussenliggende uren kijkt 
er één keer iemand naar binnen, om te controleren of iedereen nog 
leeft. Wist je ook dat ze maar één uur per dag, op een tijdstip dat voor 
hen wordt bepaald, naar buiten kunnen en dat ze, als ze niet naar 
buiten willen/kunnen, een uur extra in hun cel zitten? 

Natuurlijk zit niemand daar voor het stelen van een fiets, ik heb le-
venslang gestraften de hand geschud, dat zijn beslist geen lieve jon-
gens. Ik pleit dus niet voor een aangenaam gevangenisleven. Maar 
neem van mij aan dat een gevangenis geen hotel is, zoals je dat vaak 
hoort beweren. Je kunt er beter niet in terechtkomen! Nu even iets 
heel anders. Ik sprak onlangs een man die het een en ander met ie-
mand had af te rekenen en zich machteloos voelde. Hij vroeg me of ik 
misschien nog een naam zocht voor een foute vrouw in mijn nieuwe 
manuscript. Dan mocht ik de naam van zijn kwelgeest wel gebruiken. 
Dat is dus afgesproken. 

Doe jij dat wel eens in je boeken of columns: namen van mensen die 
je niet aardig vindt koppelen aan de foute persoon? En voelt dat dan 
voor jou ook zo lekker?

Ha die Loes! 

Ja zalig is dat! Vervelende mensen kunnen mooie namen soms zo verpese
ten. Dat vind ik ook ellendig. Ik heb ooit een heel akelig kind in de klas 
gehad dat Eva heette. Beeldschone naam. Draak van een kind. Ik had graag 
één van mijn dochters Eva genoemd. Maar die snotvervelende oudeleere
ling heeft dat decennialang in de weg gestaan. Toch gaat m’n nieuwe boek 
straks Eva heten. Dus ik heb een hoop van het verleden blijkbaar verwerkt! 
Dat is nog eens stappen maken, hè? 



Ik heb bij veel namen meteen een beeld. Kloris is een sul. Frits is een stue
diehoofd. Jacob praat altijd met zijn moeder mee en krijgt daardoor ruzie 
met z’n vrouw. Jantien is te dik en Ghisele gaat vreemd. Mijn moeder wilde 
me eigenlijk Tetje noemen, naar m’n overgrootmoeder. M’n vader koos 
voor Marjan, net als de vaders van mijn halve generatie. We heten allee
maal Marjan, Marian, Marianne, Marion, Marjo of Marja. Terwijl ik me 
eigenlijk diep van binnen een echte Tetje voel. M’n achternaam is altijd 
Van den Berg gebleven. Ik kwam nooit een man tegen met de naam Van 
Nispen tot Sevenaer, anders had ik bij een eventueel huwelijk misschien 
toch die Van den Berg aan de kant gezet. Tetje Van Nispen tot Sevenaer, dat 
klinkt super, vind je niet? 

Ben jij een echte Loes den Hollander? Of had je ook liever een andere naam 
gehad? Misschien een naam uit één van jouw thrillers?

Ha Marjan, 

Den Hollander is de naam van mijn man, ik heb die naam aangeno-
men toen we trouwden. Daar heb ik toen heel lang over nagedacht, 
omdat ik al eerder de naam van een man had aangenomen en ik me 
afvroeg of ik voor alle zekerheid niet beter mijn eigen naam, Loef-
fen, kon behouden. Mijn ex-verloofde liet me daarin helemaal vrij, ik 
heb mijn besluit dus volledig in vrije wil genomen. Heel eerlijk ge-
zegd vond ik Den Hollander een te mooie naam om te laten lopen en 
voelde het gewoon goed om zo te gaan heten. Het gaf ons samen een 
echt familiegevoel en dat houdt nu al ruim eenentwintig jaar stand. 
Later, toen mijn eerste boek uitkwam, bleek de naam Den Hollander 
ook heel goed van pas te komen om herkenbaar en vooral Hollands te 
zijn. Wie weet, had ik onbewust een vooruitziende blik. 

Wat ik me vanmorgen opeens afvroeg: heb jij je, voordat je een 
contract sloot met je eerste uitgever, eerst georiënteerd op hoe het 
werkte met contracten? Ik vraag dat, omdat ik recent een groep de-
butanten toesprak. Ik was uitgenodigd om als ‘gevorderde rot in het 



vak’ hun vragen over alles wat met schrijven en uitgegeven worden 
te maken heeft te beantwoorden. Tot mijn stomme verbazing kon 
geen van hen me vertellen of er een einddatum op hun contracten 
vermeld stond. Ze hadden ook allemaal klakkeloos aangenomen dat 
de percentages voor hun royalties klopten, en een van hen vertelde 
me dat ze in haar contract had moeten laten opnemen dat ze voor 
het geven van lezingen een bepaald percentage zou afstaan aan de 
uitgever. Mijn mond viel open. 

Vind jij dat auteurs elkaar moeten waarschuwen voor dit soort prak-
tijken?

Ha Loes! 

Op de barricade gaan we! Ja! Ja! Ja! Dat is drie keer ja en eigenlijk one
voldoende. We moeten het dak op en schreeuwen. Ik ben ook zo’n supere
sufferd die alles maar klakkeloos aannam. Dat heeft me een hoop ellende 
opgeleverd en dat levert het me nog steeds op. Ik heb een aantal boeken 
onder contract bij een uitgever die me de rechten niet wil teruggeven. Nore
maal gesproken krijg je die terug als er geen herdruk van je boek komt. 
Maar deze uitgever blijft het boek leveren via pod (print on demand), zoe
dra er een bestelling binnenkomt. Dat beschouwt hij als herdruk. En ik kan 
op m’n kop gaan staan of de boom in.... De rechten krijg ik vooralsnog niet 
terug. Dat had ik dus wel gekregen als er een einddatum in mijn contract 
had gestaan. Bij de VvL (Vereniging van letterkundigen) hebben ze een 
standaardcontract samengesteld dat aan alle redelijke voorwaarden vole
doet. Volgens mij kan je dat ook downloaden als je geen lid bent van de 
vereniging. Ik ben inmiddels wel lid geworden. Dan kan je ook terecht als 
je juridisch advies wilt. Dat er uitgevers zijn die een percentage eisen van 
de nevenactiviteiten van hun auteurs, vind ik ronduit schandalig. Auteurs 
moeten meer samen praten, overleggen, vertellen aan elkaar. Ik vind onze 
etentjes met het Schager Schrijversgilde om die reden ook zo ontzettend 
leuk. Lekker netwerken en ervaringen delen met een wijntje erbij. Top! 



Wat is de belangrijkste tip die jij de afgelopen tijd kreeg? En welke tip wil 
je doorgeven? 

Ha Marjan, 

Eigenlijk hoop ik dat we door deze uitwisselingen andere auteurs en 
vooral aankomende auteurs al beter laten nadenken voordat ze er-
gens hun handtekening onder zetten. Het is wel te begrijpen dat ze 
dat te snel doen, want ik weet hoe geweldig het is als iemand meldt 
dat hij je boek wil uitgeven. Ik zat in de auto toen ik nu bijna tien jaar 
geleden werd gebeld en die boodschap kreeg, en het had niet veel ge-
scheeld of ik had met mijn bolide een lantaarnpaal omver gereden. Ik 
werd even echt helemaal gek, maar dat liet ik natuurlijk niet merken. 
Pas nadat we een afspraak hadden gemaakt en de verbinding was 
verbroken, heb ik het op een gillen gezet. Ken je de reclame van een 
vrouw die opgewonden achter het stuur zit en enthousiaste bewegin-
gen maakt, en fronsend wordt bekeken door iemand die net zijn hond 
uitlaat? Die act hebben ze van mij afgekeken, nadat ik te horen had 
gekregen dat mijn eerste thriller de hele redactie van een uitgeverij 
rode oortjes had bezorgd. 

Als je zo blij bent is het moeilijk om zakelijk te blijven en als ik dan 
toch een advies mag geven aan debuterende auteurs zou ik willen 
zeggen: laat iemand die ervaring heeft op dat gebied je vertegen-
woordigen bij de zakelijke onderhandelingen met je uitgever. En zorg 
ervoor dat je zelf weet wat je wel en niet wil! En wat heel belangrijk 
is: geef nooit de rechten van je werk weg, maar verleen altijd licenties 
voor publicatie. Met een einddatum! Dat waren drie adviezen, maar 
ik neem aan dat je daar niet moeilijk over doet. 

Heb je nog meer spannende vragen? Anders heb ik er nog wel een. 
Zijn er onderwerpen waar je niet over wil/kan schrijven?



Ha Loes! 

We raken niet uitgevraagd hè? Onderwerpen waar ik niet kan of wil schrije
ven zijn er zeker. Maar ik schuif mijn grenzen wel steeds op. Het is leuk om 
te proberen of het lukt om een bepaald gevoel over te brengen. Mijn eerste 
sexscène in Hmmmmm... vond ik een hele uitdaging. De eerste keer een 
bevalling is ook een leuke schrijfoefening. Lezers laten griezelen is heerlijk. 
En ze aan het lachen maken, daar geniet ik enorm van. 

Ik zou alleen nooit over iets gewelddadigs willen schrijven dat te maken 
heeft met kinderen. Ik denk dat die grens voor mij ook nooit zal verdwije
nen. Ik reageer daar te heftig op, word letterlijk misselijk van woede als ik 
alleen maar vaag denk aan misbruik in wat voor vorm ook, laat staan dat 
ik er woorden voor wil misbruiken. Daar zijn woorden me te heilig voor. 
Want met woorden kun je toveren. Woorden zijn magisch.

Ik denk dat het komt door de afhankelijkheid van kinderen, de weerloose
heid, de kwetsbaarheid. Dat gaat te diep. Dat raakt me te intens. 

En nu jij, Loes. Want jij bent een moorddadig type. Heb jij een zwakke plek? 
Een grens? Een verboden onderwerp? En zo ja, waar is dat door ontstaan?

Ha Marjan, 

Mijn grens ligt bij de mishandeling van dieren. Ik kan niets lezen en 
niets zien over dit onderwerp en ik kan er zeker niet over schrijven. 
Als er in een thriller een hond wordt opgevoerd, kun je er bijna vergif 
op innemen dat er iets gebeurt met dat dier. In zo’n boek sla ik de 
stukken over waar iets dergelijks plaatsvindt. Ik blader dan verder, 
tot de hond nergens meer te bekennen is. Maar het is ook heel goed 
mogelijk dat ik al niet verder lees als het dier ten tonele verschijnt. 

In Zwijgrecht heeft iemand een hond, maar die gaat niet dood. Dat 
wordt een held. In Genadeklap heeft iemand een kanariepiet, en zelfs 
daar gebeurt niets mee. Ik kan het niet eens verzinnen, laat staan dat 
ik erover schrijf. 



Ik kan ook niet tegen bloederige taferelen of martelingen. Aan mij zijn 
rondvliegende ledematen of mensen die aan een bed worden vastge-
spijkerd niet besteed. Ik zoek het meer in de psychologische oorlogs-
voering. Dat kan ook heftig uitpakken, maar dat is niet zo plastisch. 

De onderwerpen voor mijn verhalen dienen zich steeds vaker aan via 
de actualiteit. Lees of kijk naar het nieuws en de verhalen worden je 
bijna op een presenteerblaadje aangeboden. Onlangs hoorde ik het 
verhaal van de man die bij de nieuwjaarstrekking van de Postcode-
loterij zag dat alle buren door medewerkers van die loterij werden 
bezocht, behalve hij. Terwijl hij toch echt meespeelde. Toen bleek 
dat het bedrag voor zijn loten vanwege een saldotekort niet van zijn 
bankrekening was afgeschreven en kreeg hij geen prijs. Als je dan an-
derhalf miljoen aan je neus voorbij ziet gaan, kan er van alles gebeu-
ren. Ik krijg bij zulke berichten visioenen van een woedend ‘slachtof-
fer’ met heftige fantasieën over wraak. 

Kaasje! 

Word jij ook geïnspireerd door de realiteit, Marjan? Vertel eens, van 
welk recent bericht ga jij een beetje watertanden?

Deze heb jij vast ook gelezen, Loes! 

Dat artikel laatst over een landhuis dat doorzocht was door de politie: het 
stond al een tijd leeg en de eigenaar, zijn vrouw en twee kinderen waren 
al weken spoorloos. De vader van de eigenaar was verbaasd: Spoorloos? 
Welnee. Hij had gewoon contact met zijn zoon, maar hij wilde niet zeggen 
waar hij zat. Er was iets met een vlucht voor een betalingsachterstand.... 
En dan denk ik: Huh? Hoe zit dat dan? En is met die vrouw ook alles oké? 
En zitten die kinderen nog op school? 

Daar klopt dus niets van. Dan flitsen er wel scenario’s door mijn hoofd, ja. 
Maar ook als ik lees over al die mannen die de roodkeelnachtegaal fotoe
graferen vanuit dat huis in Hoogwoud. Dat is dringen op dat balkon. Wat 



grappig! Op een dag ligt de eigenaresse dood in de keuken. Opschudding 
onder de vogelaars... De enige getuige was de roodkeelnachtegaal. Ik denk 
dat Hans Dorrestijn die thriller maar moet schrijven. Ik vond dat rode stipje 
op zijn keel (de keel van de nachtegaal, niet de keel van Hans) trouwens 
teleurstellend klein. Maar zijn trillers klinken lieflijk, heb ik me laten vere
tellen. Dat is een mooi bruggetje! Thrillers! 

Loes, jij hebt al heel wat thrillers op je naam staan. Ik vraag me af, heb jij 
nog een ander genre dat je ooit wilt proberen? Poëzie misschien? Of iets 
anders?

Ha Marjan, 

Als je eenmaal thrillers hebt geschreven en daarvoor een lezerspu-
bliek hebt gevonden, loop je grote kans dat je als thrillerschrijver 
wordt gepositioneerd en dat men dat genre altijd van je verwacht. 
Dat heb ik gemerkt toen mijn eerste roman, Het scherventapijt, werd 
uitgebracht. Op de cover staat duidelijk: roman, maar je wil niet we-
ten hoeveel reacties ik kreeg over het ontbreken van spanning. Het 
was een andere ‘Loes’ werd me duidelijk gemaakt. Dat was volgens 
mij aan de genre aanduiding  te zien. Lastig, als mensen niet goed 
lezen, soms ook irritant. Toch zal me dat er niet van weerhouden om 
een tweede roman te schrijven, het onderwerp staat al vast, ik moet 
er alleen nog aan beginnen en wacht op het moment dat het verhaal 
eruit wil. Dat moment komt, zeker weten. 

Ik schreef als kind alleen poëzie, later kwamen daar columns bij, 
daarna verhalen en tenslotte werden het boeken. Maar ik bleef toch 
ook poëzie schrijven en heb Vluchtgedrag poëtisch ingeleid. Ik twij-
felde wel sterk of ik dat moest doen, maar mijn uitgever vond het 
prachtig en er kwamen veel positieve reacties op. Ik heb het nog een 
paar keer bij latere thrillers herhaald en ik sluit niet uit dat het bij 
toekomstige thrillers opnieuw zal gebeuren. Maar een bundel(tje) 
publiceren? Nog nooit echt goed over nagedacht. Ik zeg in ieder geval 



geen ‘nee’ tegen het idee. 

Toch zou ik niet helemaal van genre willen wisselen. Ik vind het na-
melijk iedere keer weer heerlijk om verhalen te bedenken met wen-
dingen die niemand verwacht en plots die niemand had vermoed. Het 
mooiste vind ik een twist op het einde van het verhaal. Je kent dat 
wel: de zaak is duidelijk, de afloop is bekend, de lezer begint weer 
normaal adem te halen en dan opeens: wám! Daar komt het addertje 
dat onder het gras zat tevoorschijn en maakt het verhaal een draai 
van honderdtachtig graden. Ik vind het zelf geweldig als een auteur 
me dat flikt en ik doe het met liefde bij mijn eigen lezers. Ik werk nu 
aan Droombeeld. Daar gaat op het einde iets gebeuren wat volgens 
mij niemand verwacht. Ik heb nu al zin in die finale, misschien schrijf 
ik een dezer dagen al stiekem dat deel. Lijkt me leuk om daar dan 
naartoe te werken. 

Doe jij dat wel eens, er tijdens het schrijfproces tussenuit knijpen en 
al de afloop van het verhaal schrijven? Of heb jij juist een strak sche-
ma en houd je je daaraan?

Ha Loes, 

Ik heb een schema. En daar rommel ik in. Als ik een lastige periode moet 
schrijven, pak ik als beloning daarna een lekkere scène waarin ik helemaal 
los kan gaan. Ik ben erg van de beloningen. Zo van: als je je column af 
hebt en de hond is uitgelaten, mag je daarna een aflevering kijken van The 
Bridge (steengoeie serie op Netflix met Saga Norén (Sofia Helin), thrillere
tip!!!). 

Als er iets ergs gebeurt, koop ik altijd iets leuks voor mezelf. En toen ik een 
boze uitgever tegenover me zo langdurig schaapachtig woordloos aane
keek, dat hij zei: “Nou? Heb je nog iets te zeggen?”, antwoordde ik: “Nee. 
Ik zit te denken waar de dichtstbijzijnde tassenwinkel zit. Want ik ga een 
heel dure tas voor mezelf kopen.” Ik ben alleen van de beloningen dus. Niet 
van de straffen. Het leven is al ingewikkeld genoeg, vind je ook niet? 



Toch kan ik mezelf ondanks mijn schrijfschema nog behoorlijk verrassen. 
Het einde van Joy had ik zelf niet zien aankomen. Pas op het allerlaate
ste moment kwam dat omhoog borrelen. Dan mengen de hogere machten 
zich in je verhaal, denk ik.   

Jij hebt dat vaak hè? Dat er iemand op je schouder staat te tikken omdat je 
haar verhaal moet schrijven?! Alsof je een doorgeefluik bent. Vertel daar 
eens iets over? Ik vind dat fascinerend!

Ha Marjan, 

Jij maakt het wel heel beeldend, maar je hebt gelijk: het lijkt vaak 
of iets (iemand?) me influistert dat een bepaald verhaal geschreven 
moet worden. Ik heb regelmatig het gevoel dat het betreffende ver-
haal er eigenlijk al is, maar dat het alleen nog moet worden opge-
schreven. Soms is dat lastig, vooral als ik net aan een nieuw manus-
cript ben begonnen. Dan kan er eigenlijk geen ander idee bij, maar de 
inspiratie is in zulke gevallen vaak onverbiddelijk. 

Misschien vraag je je af wat er dan precies zo lastig is? Nou, dat heeft 
te maken met dat er dan twee verhalen in mijn hoofd aan het spo-
ken slaan en ik nergens meer toe kom. Begin ik aan het ene ver-
haal, dan claimt het andere mijn aandacht. Zoiets gebeurde toen ik 
net begonnen was aan Genadeklap. Dat was al een avontuur, omdat 
dit boek een vervolg zou worden op Aangetast. Hoewel ik nooit van 
plan was geweest me te wagen aan een serie, overkwam het me wel 
en daardoor was het schrijfproces anders dan bij een stand-alone 
boek. Minder vertrouwd, een groter avontuur. En toen gebeurde het 
volgende. Ik zat in de tuin bij een vriendin en ze vertelde me dat ze 
een heel apart verhaal had gehoord. Het ging over een vrouw die op 
klaarlichte dag in haar huis was overvallen en voor wie die dag op 
een bizarre manier eindigde. (Ik kan je niet meer details verschaffen, 
anders geef ik al te veel weg van het verhaal) Mijn vriendin had ge-
lijk, vond ik, het was een apart verhaal. Verder dacht ik er die middag 



niet meer aan. Maar de volgende dag begon het. Na een paar zin-
nen van Genadeklap getypt te hebben, werd ik als het ware op mijn 
schouder getikt. Het overvalverhaal diende zich aan en het liet zich 
niet wegsturen. Ik typte verder, niet van plan om me door wie of wat 
dan ook van de wijs te laten brengen. Na een uur had ik stampende 
hoofdpijn en was ik vier regels verder in mijn manuscript. Er zat niets 
anders op dan een nieuw document openen, een werktitel verzinnen 
en een eerste hoofdstuk schrijven. En een tweede. En een derde. Na 
zes hoofdstukken werd het rustiger in mijn hoofd en lukte het me om 
verder te gaan met Genadeklap. Maar het nieuwe verhaal, dat nu al 
bijna een boek is en de titel Droombeeld heeft gekregen, bleef me tot 
ver in het schrijfproces van Genadeklap lastig vallen. 

Natuurlijk hoor je mij niet klagen. Er zijn tenslotte veel ergere pro-
blemen dan te veel inspiratie. Laat maar komen, die verhalen, ik weet 
nu onderhand wel hoe ik ze moet managen. Nu iets anders. Jij houdt, 
net als ik, van mooie taal. Schrijf jij ook wel eens zinnen op die je er-
gens leest en die je (eventueel wat aangepast om geen plagiaatpleger 
te worden) later gebruikt? Ik las zaterdag weer zo’n zin die ik mooi 
vond. Iemand vroeg aan een andere persoon: ‘Houd je nog steeds de 
wacht bij je verdriet?’ De wacht houden bij je verdriet, wat vind ik dat 
een prachtige uitdrukking. 

Verzamel jij ook mooie zinnen?

Ha Loes, 

Ik moest echt heel diep nadenken over jouw vraag. Want ik verzamel niet 
bewust. Maar alle gedichten en stukken proza in mijn hoofd zullen zeker 
doorsijpelen in mijn werk, zonder dat ik besef welk taalvoorbeeld aan mijn 
nieuw gevonden zinnen ten grondslag ligt. Ik ken veel gedichten uit mijn 
hoofd en ik houd ervan om af en toe stukken voor te lezen die me ontroee
ren. Eigenlijk maakt het me dan niet eens zoveel uit of er iemand luistert. 
Alleen op de dijk met de hond een gedicht voordragen, dat is zo lekker! Taal 



is fijn. Ik heb wel eens beweerd dat er geen tafels zouden zijn als we daar 
geen woord voor hadden gehad. En ergens geloof ik dat ook wel een beetje. 
Iets bestaat bij gratie van het woord. Als er geen woord is, dan bestaat het 
niet. Dus schept de schrijver met zijn taal een eigen wereld. En in die wee
reld is hij de baas. Dat voel ik soms extreem, als ik met mijn letters regeer 
over leven en dood. God achter het toetsenbord...  

En het is heerlijk om mensen te creëren op papier waar je intens van gaat 
houden, ook al haat je ze soms. Het zijn jouw kinderen, je maakt ze, je 
breekt ze, je laat ze nooit meer gaan. Ze blijven voor altijd bij je. Jij hebt 
veel mensen op papier een stem gegeven. Welke schepping uit jouw boeken 
is altijd bij je? En het is er vast meer dan één. 

Is het een leuk idee om de laatste aflevering in te ruimen voor jouw favoe
riete figuren?

Ha Marjan, 

Wat een heerlijk voorstel: op de laatste dag van onze uitwisseling 
ruimte maken voor favoriete figuren. Ik denk dat iedere auteur wel 
eens de vraag krijgt: welk boek of welke persoon die je beschreven 
hebt is je favoriet? Dan zeg ik altijd dat al die geesteskinderen me lief 
zijn en ik onmogelijk een keuze kan maken. Maar stel je voor dat me 
het mes op de keel wordt gezet, dan weet ik wat ik ga antwoorden. 

Ik heb een onverbrekelijke band met Emma, de hoofdpersoon uit 
Driftleven. Een vrouw die het gevoel heeft dat ze behalve mens ook 
een vogel is. Ze is knettergek, maar vanaf het moment dat ik haar 
creëerde hield ik van haar, had ik een zwak voor haar en nam ze 
in me plaats. Ik heb haar in het boek een huis gegeven op de West 
Friesedijk in Lutjewinkel en als ik over die dijk rijd, denk ik altijd aan 
haar. In ieder schrijfproces bestaan de personen die een rol spelen in 
het verhaal voor me, maar als het boek klaar is zijn ze weg. Behalve 
Emma. Die blijft. Altijd. 



Er is ook een verhaal wat me nooit meer los zal laten, dat is Vrije 
val, het titelverhaal uit mijn derde bundel. Het gaat over een vrouw 
die zwanger is van een kind met Down en op het punt staat om deze 
zwangerschap te laten afbreken. Het idee voor dit verhaal ontstond 
toen ik de ouders van een kind met Down interviewde. De komst 
van dit kind veroorzaakte een schok bij hen, vooral bij de vader. Hij 
vertelde me dat hij, als hij had geweten dat ze een kind met Down 
kregen, er bij zijn vrouw op zou hebben aangedrongen om de zwan-
gerschap te laten afbreken. En toen zei zijn vrouw dat dit met haar 
absoluut niet te bespreken zou zijn geweest. Op het moment dat ze 
dit zei realiseerde ik me dat ik, als mij dit was overkomen, op precies 
dezelfde manier zou hebben gereageerd. Ik heb nooit kinderen willen 
hebben, maar ik heb toch altijd geweten dat ik, mocht ik onverhoopt 
zwanger zijn geworden, geen abortus had kunnen laten plegen. Als je 
me vraagt waarom niet, heb ik geen ander antwoord dan: ik zou het 
niet gekund hebben. Dat is een wetenschap die heel diep in me zit. En 
toen de vrouw die ik interviewde dat antwoord gaf, wist ik dat ik mijn 
eigen oergevoel in een verhaal moest vastleggen. 

Geloof me, Vrije val kwam uit mijn tenen. 

Zo Marjan, en leg jij op onze laatste ‘uitwisselingsdag’ nu ook maar 
eens je ziel op tafel. 

Liefs, 

Loes

Ha Loes, 

Ik ben heel dol op juffrouw Schaap, uit de boeken van Sanne. Schaapje is 
een witte heks met een hoofd vol kennis van kruiden en een voorspellene
de gave. Als ik langs de dijk loop en de smeerwortel bloeit, dan denk ik 
meteen: wortel opgraven en in olie zetten, 24 uur op een theelichtje. Die 
olie werkt helend op botbreuken en ander ongemak. En ik houd van haar 



spreuken. 

‘Wie verdriet spaart, heeft alleen maar tranen op de bank.’ 

Iedereen verdient een juffrouw Schaap in zijn leven, zo’n wijze dame bij 
wie je altijd terecht kunt. Al is het maar voor een punt rabarbertaart. 

En ik houd veel van Annechien, de vrouw die in Joy een bijzondere rol 
speelt. Zij ontroert me enorm door de ontwikkeling die ze doormaakt; van 
afhankelijk naar sterk en vrij. Maar uiteindelijk was de invloed van Joy het 
sterkst. Haar verhaal liet me niet met rust, ook al was het af. Daardoor had 
ik moeite met mijn nieuwe boek Eva. Joy beheerste mijn denken en doen 
enorm. Ik heb zo intens met haar meegeleefd, dat er geen ruimte in mijn 
hoofd kwam om Eva te laten spreken. Ik begon al te denken dat dat niet 
normaal was, totdat ik Esther Verhoef interviewde op de Margriet Winter 
Fair. Die vertelde me dat al haar hoofdpersonen met haar mee wandelden 
en dat ze ze nooit los kon laten. Dat luchtte me enorm op. Ik schrijf weer. 
En langzaam begin ik van Eva te houden. 

Dus.... ik spreek je gauw weer, maar nu eerst hard aan het werk! Het vere
haal wacht!

Liefs van mij, 

Marjan



SIMON DE WAAL
Simon de Waal is rechercheur, scenarioschrijver en af en toe regisseur, maar bovenal 
een van de meest productieve thrillerschrijvers in Nederland. In juni is hij het gezicht 
van de eerste editie van de Spannende Boeken Weken - de opvolger van de Maand 
van het Spannende Boek. Speciaal voor de bezoekers van Hebban schreef hij het 
korte verhaal ‘Held’.

Held
Het was donker op straat, de kou sneed door de lucht, en toen begon 
het ook nog te sneeuwen. De mensen die warm binnen zaten, bleven 
dan ook lekker binnen. Behalve Wim, die door zijn vrouw naar buiten 
was gestuurd. Nou ja, hij wilde zelf ook wel, want het was een gezel-
lige avond. Maar er miste iets. Ze hadden een fles wijn opengetrok-
ken, en de kachel lekker warm opgestookt.

‘Ik heb trek in iets,’ zei Fanny.

‘Shoarma?’

‘Pizza?’

‘Worst?’

‘Zoet? Chocola?’

‘Stokbrood met lekkere dingen? Zoet of hartig. Kan je kiezen.’

Fanny keek hem aan. ‘Klinkt goed. Haal jij?’

Het was een gewoon gesprek, zoals ze zo vaak hadden ’s avonds laat 
als ze hard gewerkt hadden.

‘Ga jij?’ vroeg ze. En ze glimlachte.

Wim zuchtte. Tegen die glimlach kon hij nooit op.

Hij trok zijn jas aan en liep, zachtjes vloekend naar de sneeuw die 
op hem neerdaalde, naar de hoek van de De Clercqstraat, waar de 



avondwinkel warm licht uitstraalde.

Normaal gesproken waren er op elk moment van de avond wel men-
sen in de winkel, nu liep hij naar binnen en was het vreemd stil. Hij 
herhaalde in zijn hoofd even het lijstje met lekkere dingen die hij 
moest halen – niet zo duf zijn om dan het stokbrood te vergeten 
– maar het lijstje vervloog en maakte plaats voor een vreemd on-
bestemd gevoel. Hij had al iets moeten horen, er had al iemand naar 
hem toe moeten komen. Waarom was dat niet het geval? Hij leek de 
enige in de winkel, en dus klopte er iets niet. Klonk daar toch een 
stem? Een stem die anders klonk dan normaal? Voorzichtig en zon-
der geluid te maken, gewaarschuwd door onbegrijpelijke intuïtie, 
liep Wim de winkel door in de richting van het geluid dat hij hoorde. 
De avondwinkel was groot, en bood genoeg ruimte en dekking in de 
vorm van uitstallingen om ongezien naar voren te komen.

‘Schiet op!’ hoorde hij. De stem klonk dwingend en agressief. Onwil-
lekeurig kromp Wim iets in elkaar. Zijn stappen werden langzamer 
en kleiner.

‘Geef op. Alles.’

Heel voorzichtig deed hij een paar laatste stappen, totdat hij aan het 
eind van een stelling stond. Als hij nu een stap naar voren zou doen, 
zou hij alles kunnen zien. Dan zou hij weten wat er aan de hand was, 
al had hij nu al wel een behoorlijk vermoeden. De winkel werd over-
vallen.

Het geluid van een kassa die openging. Muntgeld dat gepakt werd.

‘Alleen die papiergeld, mafkees,’ klonk het, bijna verwijtend dat de-
gene achter de kassa dat zelf niet snapte.

Wim zakte door zijn knieën. Voorzichtig keek hij om de stelling heen.

Ja hoor, precies wat hij verwachtte. Een nerveuze jonge man voor de 
kassa, gekleed in donkere kleding, met in zijn rechterhand iets wat 
een pistool zou kunnen zijn.



Achter de kassa de medewerker van de avondwinkel. Nog veel ner-
veuzer dan de overvaller. Hij graaide in de kassa en strekte zijn hand 
met het papiergeld onbeholpen in de richting van de overvaller.

‘Doe het in een zakje man, jezus...’ De overvaller wapperde met zijn 
wapen.

Wat moet ik...vroeg Wim zich af. Hij weet niet dat ik er ben. Hij wil zo 
snel mogelijk weg. Hoeveel afstand zit er tussen mij en hem?

Wim keek nog eens. Een meter of drie. Misschien genoeg, misschien 
ook niet.

Wim zuchtte even onhoorbaar. Ik kan iets doen. Misschien kan ik iets 
doen.

Maar wat?

Hij weet niet dat ik er ben, herhaalde hij bij zichzelf. Ben ik snel ge-
noeg bij hem om hem te vloeren? Een schop in zijn knieholtes, zodat 
hij achterover valt? Dan sla ik hem daarna neer.

Hij dacht aan het wapen in de hand van de overvaller. Dan moet ik 
hem wel in één keer bewusteloos slaan, anders wordt het een heel 
gevecht.

Zou die man achter de kassa me helpen?

Ik kan ook niets doen. Gewoon wachten tot hij weggaat. Niemand die 
me dat kwalijk zal nemen.

Iedereen zal je dat kwalijk nemen, al zullen ze het nooit zeggen. En 
jijzelf nog wel het meest.

Hij keek weer even. De man achter de kassa had een plastic tasje ge-
pakt en propte het papiergeld er in. Was nog behoorlijk wat.

De overvaller was helemaal gefocust op de man achter de kassa.

‘Ga je nou nog wat doen?’ klonk de stem in zijn hoofd.

Wim wist het niet. Hij wilde die overvaller zo graag pakken, maar 



hoe? En wat kon er misgaan?

Hij keek om zich heen. Flessen azijn, olijfolie, balsamico olie achter 
zijn rug. Zijn vingers kromden zich om een fles. Een regel uit een 
liedje van Acda en de Munnik schoot ineens onverklaarbaar door zijn 
hoofd. ‘Niet iedereen kan een held zijn, er moeten ook mensen ge-
red.’

Ik kan een held zijn, maar ook niet. Het hoeft niet...maar dan ben je 
een van de mensen die gered moeten worden.

De overvaller kreeg de plastic tas en keek snel even naar de uitgang 
van de avondwinkel, of zijn vluchtweg nog vrij was. Dat leek zo te 
zijn.

‘Op je knieën. Niet kijken!’ riep hij naar de man achter de kassa, die 
prompt deed wat hem bevolen werd. De overvaller zwaaide met zijn 
wapen, tot de man ineengekrompen was.

De overvaller rende naar de deur. Hij had nog steeds geen idee dat 
er iemand anders in de winkel was. Toen de overvaller bij de deur 
was en snel naar buiten liep, kwam Wim meteen omhoog. Zijn arm 
zakte langs zijn lichaam. Het gevaar was geweken, en hij had niets 
gedaan. Niets. Wim hoorde buiten een doffe klap, gevolgd door kort 
zacht gekreun. Toen niets meer. Hij liep snel naar de nog openstaan-
de deur. Daar lag de overvaller, uitgegleden in de verse sneeuw, met 
zijn hoofd op de stoep geknald. Bewusteloos.

Met zijn linkerhand pakte Wim snel het wapen uit de hand van de 
overvaller. Licht plastic. Zwart geverfd.

‘Domme lul...’ mompelde Wim.

‘Een held! U bent een held!’ De man van achter de kassa kwam de 
deur uit rennen. ‘Kijk nou toch wat goed... U heeft hem neergeslagen!’

Hij wees op de fles wijn, die Wim in zijn vuist bij de hals vasthad.

‘Ehh nou...’ hakkelde Wim.



Maar de man luisterde in zijn enthousiasme al niet meer. ‘Ik ga de 
politie bellen. U bent een held.’ Hij rende weer naar binnen.

Daar stond Wim, de bewusteloze overvaller aan zijn voeten. De 
sneeuw had al een klein laagje op zijn gezicht gevormd.

‘Heeft u nog stokbrood?’ riep Wim toen maar naar binnen. 

 ***



TOMAS ROSS & 
HAN PEETERS
Faction-grootmeester Tomas Ross schreef in 548 woorden de inleiding van een kort 
spannend verhaal. Daarna was het de beurt aan de lezers op Hebban om in de pen te 
kruipen en het verhaal af te schrijven in maximaal 1.452 woorden. Op nummer drie 
eindigde de ontknoping van Han Peeters.

Oranjebitter
Wraak was een gerecht dat koud moest worden gegeten. Gegeten had 
hij in geen uren, maar koud was het wel, ver onder het vriespunt, net 
als de afgelopen nacht toen het ijs nog niet veilig genoeg was. Het 
langwerpige plein lag er bij als een ijsbaan, de oude gevels rondom 
flonkerend als kristal. Er was allang niemand meer op straat en zelfs 
de café’s met verwarmde terrassen waren al vroeg gesloten. Je moest 
wel gek zijn om je nu nog buiten te wagen. Dat zeiden ze ook van 
hem. Dat hij gek was. Ze. Die hele hooghartige kliek die hem had ver-
nederd, verguisd, in de stront getrapt, zijn reputatie besmeurd, hem 
failliet had laten verklaren. En, het ergste van allemaal, zijn vrouw 
die hij zo innig lief had gehad, van hem af had genomen. Ze hadden 
haar gebrainwashed, onder druk gezet, gepaaid, bedreigd, zoals de 
Familie dat al eeuwen deed met iedereen, tot ze uiteindelijk was ge-
zwicht en hem berooid had achtergelaten. Zelfs zijn hond mee had 
genomen! God, wat waren ze niet gelukkig geweest, zij samen met de 
hond in Frankrijk. Ze waren afgeluisterd door de BVD, gechanteerd, 
tot personae non grata verklaard, zij ook, nota bene door haar eigen 
tante! De alcoholica! Ze hadden rechtszaken tegen haar aangespan-
nen maar de rechters waren net zulke slijmballen als de premier, nota 
bene een socialist die haar hielen likte. En nu? Zijn geliefde was op-
nieuw getrouwd, had zelfs een kind zoals hij dat zo graag bij haar had 
gewild. Hij die haar altijd in bescherming had genomen, de waarheid 



had willen zeggen, maar nu armlastig rondzwierf op een uitkering.

Tot nu. Al jaren was hij op de hoogte van het familiegeheim, zo-
als veel anderen. Het probleem hoe het aan te tonen, het bewijs dat 
onvermijdelijk tot hun ondergang zou leiden. Hij wist ook waar het 
lag. Enkele meters tegenover hem, aan de overkant van het bevroren 
water, in de kelders. Hij was er nooit geweest. Zijn vrouw ook niet. 
Niet gemogen. Zelfs niet toen haar grootouders er werden begraven 
en het marmeren luik voor het standbeeld van hun verre voorvader 
werd geopend om toegang te geven tot de kelders. Hun verre voorva-
der die dat niet was!

Hij schoof over het ijs naar het poortje. Koud had hij niet. Wraak ver-
warmt ook. Vurige, brandende wraak. Het poortje werd alleen ge-
bruikt om de lampen in de onderaardse kelders te vervangen en de 
gangen schoon te maken wanneer er een begrafenis plaats vond. Hoe 
de kelders en gangen in elkaar staken en wáár hij moest wezen om 
het bewijs te vinden, was makkelijk op internet te vinden. Het pro-
bleem was de code van het alarm. Het had jaren geduurd voor hij 
daarachter was gekomen. Dankzij een ontslagen personeelslid dat 
even wraakzuchtig was als hij. Jaren waarin hij zorgvuldig enkele 
hoofdharen van haar tante had bewaard. Nu alleen nog baardhaar, 
nagel of flintertje huid van haar overgrootvader die daar achter dat 
poortje al meer dan een eeuw gebalsemd dood lag te zijn! Hij schoof 
tegen het poortje aan, zag het metalen klepje waarachter het toet-
senbord zat maar haalde eerst de fles uit het rugzakje om zich moed 
in te drinken. Oranjebitter. Natuurlijk. Een halve minuut later trok 
hij het poortje achter zich dicht en ontstak zijn zaklantaarn om de 
treden af te dalen.

De ontknoping van Han Peeters (3e plaats)

De kou van het plein trok door in de scherpe afdaling langs de stenen 
trap. Slierten witte wieven kleefden aan zijn lange benen en de ijze-
ren trapleuning voelde ondanks zijn warme gevoelens ijskoud aan. 



Hij daalde het donkere gat in dat zich achter hem als een vacuüm 
sloot naarmate hij tree na tree nam. Eindelijk, eindelijk, na jaren van 
vermoedens, ophef en halve waarheden kon hij de waarheid ont-
hullen. Wat zouden ze verschrikt opkijken als hij de onomstotelijke 
bewijzen leverde. Tot nu toe had niemand hem geloofd, ook niet in 
de rechtbanken waar oudgediende Minerva-vrinden van de Familie 
hem openlijk hadden beschimpt, beledigd en veroordeeld. Hij moest 
en zou zijn naam zuiveren, zodat hij weer een zinvol bestaan kon 
opbouwen. Dat zat hem nog het meest dwars. Vurig hoopte hij op 
eerherstel. 

Met argusogen was hij door het huwelijk met zijn vrouw in de Fami-
lie ontvangen. Ze wisten dat zijn vader na de Tweede Wereldoorlog 
met ex-nazi’s had samengewerkt, maar zo bijzonder was dat toch 
niet? De hele Familie heulde er immers mee en hing van duistere 
intriges aan elkaar. Was het dan het proefschrift over wapenlever-
anties aan het Midden-Oosten dat hij ooit aan de universiteit van 
Oxford schreef? Het was door vrijwel niemand gelezen en beoordeeld. 
Binnen de Familie was het daarentegen verslonden. Tante had, als 
het hoofd van de Familie, een vloek over hem uitgesproken en dat 
zou haar uiteindelijk duur komen te staan. Hij verheugde zich op de 
dag dat híj voor de verandering eens serieus zou worden genomen en 
daar zou hij zich goed voor laten betalen. Het tuig, wat dachten ze 
wel. Dat hij zielig en kansloos was? Een flauwe grijns van vooringe-
nomen glorie tekende zijn gezicht.

Hij scheen op zijn voeten omdat hij er zeker van wilde zijn dat hij 
de laatste trede niet zou missen. Het was stil. Doodstil. Spinnenrag 
plakte aan zijn voorhoofd, dat hij met de rug van zijn hand uit zijn 
gezicht veegde. Hij zag de vier zuilen voor zich die hij van de tekening 
kende. Voor de doorgang moest hij in de linker hoek wezen waar hij 
behoedzaam naartoe schuifelde. Daar scheen hij met zijn zaklamp 
de zo’n tien meter lange gang in. Halverwege links de trap onder de 
sluitsteen en rechts de ingang van het oudste gedeelte van de graf-



tombe, waar hij geen belangstelling voor had. Het ging hem slechts 
om één kist die niet moeilijk te vinden moest zijn, omdat het veruit 
het grootste was. Daarvoor moest hij aan het einde van de gang zijn. 
Ook dat had hij uit openbare bronnen. Uit het roemrijke geslacht had-
den drieënveertig familieleden hier hun laatste rustplaats gevonden. 
Zijn aangetrouwde ex-neef, die - naar verluidt - was omgekomen als 
gevolg van een tragisch ongeval, lag hier niet. Dat zou ook niet pas-
sen in een stamboom waarin hem alle rechten waren ontnomen. Hij 
lag als uitzondering in de achtertuin van Tante begraven.  

Wat had hij zijn aangetrouwde ex-neef intens gehaat. Niet eens zo-
zeer vanwege diens hautaine houding, maar veel meer nog door zijn 
onbedwingbare satanistische seksuele driften die de Familie vaak in 
de problemen hadden gebracht. Hij gruwelde ervan en had er diepe 
minachting voor. Nimmer was de waarheid over de inktzwarte kant 
van het neefje aan het licht gekomen, wat ook wel voor andere leden 
van de Familie gold. Daar had hij nu overtuigende bewijzen van die 
hem door een topcrimineel waren toegespeeld. Dat was als donder-
slag bij heldere hemel enkele dagen geleden gebeurd en dat maakte 
deze lang voorbereide transitie eigenlijk overbodig. Hij wilde echter 
zo veel mogelijk bewijzen hebben en leunen op twee bronnen. Dan 
konden ze in de media echt niet om hem heen. Nu was het zaak te 
bewijzen dat de Familie geen enkele recht had op hun status en de 
daarbij behorende verworvenheden.   

Aan het einde van de gang bevond zit een opgaande trap met maar 
vijf treden die naar de ‘nieuwe’ kelder uit 1822 leidde en naar de kist 
waar hij naar zocht was als de derde bijgezet. Tot zijn schrik sprong 
het licht fel aan toen hij in de ruimte met de tien nissen stond. Dit 
had hij niet verwacht, knipperde met zijn ogen en koude rillingen 
trokken over zijn rug. Was er een sensor? Waar hij doorheen was ge-
lopen? Wist men dat hij zich hier bevond en werd zijn aanwezigheid 
gefilmd? Het deed zijn hartslag sneller kloppen en was enigszins ge-
rustgesteld dat hij geen camera’s kon ontdekken. Al wist hij dat die 



ook minuscuul klein konden zijn. Tot nu was hij zeker van zijn zaak 
geweest, maar nu kreeg hij het Spaans benauwd. Hij moest het nu zo 
snel mogelijk voor elkaar zien te krijgen dat hij het materiaal waar 
hij voor was gekomen verzamelde. Resoluut stapte hij af op de nis 
tegenover de ingang. Daar lagen drie kisten, twee naast elkaar en een 
erboven in het midden. Snel verifieerde hij de datum van overlijden 
die op de bovenste kist was ingegraveerd: ‘12 december 1842’. Zijn 
informatie vooraf was dus correct geweest. 

Aan de vorm van de houten kist te zien hoefde hij de nis niet in om 
het bij het hoofdeind open te kunnen maken. Uit zijn zak haalde hij 
drie plastic zakjes en een vlijmscherp mes. Ondertussen inspecteerde 
hij het deksel, wat zover hij kon overzien niet was vastgeschroefd of 
gelijmd. Het zou hem een hoop werk schelen als het deksel er los op 
lag, dan hoefde hij zijn gereedschap, dat in een gordel om zijn mid-
del hing, niet te gebruiken. Hij greep met beide handen de rand vast, 
maar hoeveel kracht hij ook zette, er was geen beweging in te krijgen. 
Wel in de kist zelf die iets omhoog kwam. 

Met een schroevendraaier wrikte hij tussen de kist en het deksel, 
waardoor een kleine opening ontstond. Dat was in ieder geval iets 
en hij hoefde niet per se het hele deksel te lichten. Slechts een klein 
deel van het gebalsemde lichaam was voor hem al ruim voldoende. 
Het houten deksel kraakte in zijn voegen toen hij met twee handen 
een spleet van zo’n tien centimeter omhoog had getrokken. Dat was 
genoeg om er een hand doorheen te steken. Dit was het moment dat 
hij zich in gedachten al vaak had voorgesteld. 

Grafschending zou hem niet bepaald in dank worden afgenomen, het 
was dan ook strafbaar, maar hij vond dat de waarheid belangrijker 
was dan de mogelijke straf die hij ervoor zou kunnen krijgen. Zijn 
hand trilde toen hij die in de kist stak. Wat zou hij voelen? En uit-
gemergeld gezicht met een ingevallen open mond of zou hij moeten 
wroeten in een half vergane schedel. Hij kokhalsde alleen al van de 
gedachten eraan. Toch stak hij zijn hand dieper naar binnen, maar hij 



voelde niets. Zelfs niet toen zijn hele arm tot aan zijn oksel in de kist 
was verdwenen. Leeg? Een lege kist? Er was maar één mogelijkheid 
om dat snel vast te stellen, haalde zijn arm eruit, scheen met zijn 
zaklantaarn naar binnen en kreeg zijn vermoedens bevestigd. De kist 
was werkelijk leeg! ‘De verdomde tuthola’, schold hij, waar hij Tan-
te mee bedoelde. Voor hem was nu bewezen dat ze had voorkomen 
dat iemand ooit bewijzen zou vinden die de Familie-bloedlijn zouden 
ondergraven. Haar moeder lag hier ook. Zou ze zelfs zo ver zijn ge-
gaan dat ze ook dat lijk had laten verdwijnen? Hij nam de legenda van 
de indeling van de graftombe in gedachten en rekende terug hoeveel 
doden geleden haar moeder was gestorven. ‘Twee,’ prevelde hij. Dan 
moest dat kist 42 zijn, die links aan de overkant lag. Het was van een 
veel kleiner formaat en het deksel was met schroefknoppen aan de 
kist bevestigd, waardoor hij alleen zijn handen nodig had om het te 
kunnen lichten. Leeg! Ook die was leeg!

Dan waren waarschijnlijk alle kisten in de bloedlijn leeg. Hij verstijf-
de want hij hoorde geluid van iemand die de trap afkwam met zware 
laarzen aan. Het kwam vanaf de ingang. Hij was ontdekt. Even dacht 
hij eraan in de lege kist te kruipen, maar hoe zinvol was dat? Een paar 
tellen later keek hij recht in de ogen van een man die aan zijn outfit 
te zien tot een commando-eenheid behoorde.

‘Dus die informatie, waar je het over had, heb je veiliggesteld?’

‘Ja,’ antwoordde hij aan de voormalige staatssecretaris die de vol-
gende dag tegenover hem zat. ‘Zodra mij iets overkomt zal het breed 
en wereldwijd worden verspreid en dan is er voor de Familie geen 
houden meer aan.’

‘Ik geloof je niet.’

‘O nee, en wat is dit dan?’

Hij pakte zijn telefoon en liet foto’s zien die de ex-staatssecretaris 
al eens eerder in zijn carrière was tegengekomen. Zijn gezicht ver-
starde.



‘Hoeveel wil je?’

‘Jaarlijks 4,7 miljoen euro,’ antwoordde hij onverschrokken, ‘en ik 
hoef geen bonnetje.’



TOMAS ROSS & 
SONN FRANKEN
Faction-grootmeester Tomas Ross schreef in 548 woorden de inleiding van een kort 
spannend verhaal. Daarna was het de beurt aan de lezers op Hebban om in de pen te 
kruipen en het verhaal af te schrijven in maximaal 1.452 woorden. Op nummer twee 
eindigde de ontknoping van Han Peeters.

Oranjebitter
Wraak was een gerecht dat koud moest worden gegeten. Gegeten had 
hij in geen uren, maar koud was het wel, ver onder het vriespunt, net 
als de afgelopen nacht toen het ijs nog niet veilig genoeg was. Het 
langwerpige plein lag er bij als een ijsbaan, de oude gevels rondom 
flonkerend als kristal. Er was allang niemand meer op straat en zelfs 
de café’s met verwarmde terrassen waren al vroeg gesloten. Je moest 
wel gek zijn om je nu nog buiten te wagen. Dat zeiden ze ook van 
hem. Dat hij gek was. Ze. Die hele hooghartige kliek die hem had ver-
nederd, verguisd, in de stront getrapt, zijn reputatie besmeurd, hem 
failliet had laten verklaren. En, het ergste van allemaal, zijn vrouw 
die hij zo innig lief had gehad, van hem af had genomen. Ze hadden 
haar gebrainwashed, onder druk gezet, gepaaid, bedreigd, zoals de 
Familie dat al eeuwen deed met iedereen, tot ze uiteindelijk was ge-
zwicht en hem berooid had achtergelaten. Zelfs zijn hond mee had 
genomen! God, wat waren ze niet gelukkig geweest, zij samen met de 
hond in Frankrijk. Ze waren afgeluisterd door de BVD, gechanteerd, 
tot personae non grata verklaard, zij ook, nota bene door haar eigen 
tante! De alcoholica! Ze hadden rechtszaken tegen haar aangespan-
nen maar de rechters waren net zulke slijmballen als de premier, nota 
bene een socialist die haar hielen likte. En nu? Zijn geliefde was op-
nieuw getrouwd, had zelfs een kind zoals hij dat zo graag bij haar had 
gewild. Hij die haar altijd in bescherming had genomen, de waarheid 



had willen zeggen, maar nu armlastig rondzwierf op een uitkering.

Tot nu. Al jaren was hij op de hoogte van het familiegeheim, zo-
als veel anderen. Het probleem hoe het aan te tonen, het bewijs dat 
onvermijdelijk tot hun ondergang zou leiden. Hij wist ook waar het 
lag. Enkele meters tegenover hem, aan de overkant van het bevroren 
water, in de kelders. Hij was er nooit geweest. Zijn vrouw ook niet. 
Niet gemogen. Zelfs niet toen haar grootouders er werden begraven 
en het marmeren luik voor het standbeeld van hun verre voorvader 
werd geopend om toegang te geven tot de kelders. Hun verre voorva-
der die dat niet was!

Hij schoof over het ijs naar het poortje. Koud had hij niet. Wraak ver-
warmt ook. Vurige, brandende wraak. Het poortje werd alleen ge-
bruikt om de lampen in de onderaardse kelders te vervangen en de 
gangen schoon te maken wanneer er een begrafenis plaats vond. Hoe 
de kelders en gangen in elkaar staken en wáár hij moest wezen om 
het bewijs te vinden, was makkelijk op internet te vinden. Het pro-
bleem was de code van het alarm. Het had jaren geduurd voor hij 
daarachter was gekomen. Dankzij een ontslagen personeelslid dat 
even wraakzuchtig was als hij. Jaren waarin hij zorgvuldig enkele 
hoofdharen van haar tante had bewaard. Nu alleen nog baardhaar, 
nagel of flintertje huid van haar overgrootvader die daar achter dat 
poortje al meer dan een eeuw gebalsemd dood lag te zijn! Hij schoof 
tegen het poortje aan, zag het metalen klepje waarachter het toet-
senbord zat maar haalde eerst de fles uit het rugzakje om zich moed 
in te drinken. Oranjebitter. Natuurlijk. Een halve minuut later trok 
hij het poortje achter zich dicht en ontstak zijn zaklantaarn om de 
treden af te dalen.

De ontknoping van Sonn Franken (2e plaats)

De treden waren schoon, goed onderhouden zoals het een gegoede 
familie betaamt. Ook de wanden waren glad en verzorgd. Hier lagen 
de overledenen niet in een rottende omgeving die zo goed bij hun 



karakter paste. Hier geen vuil en smerigheid die een afspiegeling van 
hun geheimen vormden. Maar wel lag hier het verleden diep verstopt 
voor de werkelijke wereld, een wereld waarin hij nu ruchtbaarheid 
zou geven aan al die verhalen die door de Familie zelf zo lang verbor-
gen waren. Een grijns tekende zich op zijn gezicht bij deze gedachte, 
een grimas was wellicht een betere omschrijving. Hij zou zijn gram 
halen, aantonen en bewijzen voorleggen van hetgeen hij al zo lang 
beweerd had. Wie zou er nu de gek zijn? Wie zou er nu door het stof 
moeten kruipen. Hij greep weer naar zijn flesje Oranjebitter. Het was 
een bijzondere fles. Flacon was misschien een beter woord. Van zil-
ver was ze ook, echt zo’n aristocratisch voorwerp dat mensen in de 
borstzak konden steken. Het was het enige voorwerp dat hij zo’n bé-
tje als erfenis van ‘La Familia’ beschouwde. Trouwens, erfenis was 
een totaal verkeerd woord want hij had dit voorwerp meegesmokkeld 
uit het paleis toen ze op bezoek waren bij die tante. Oranjebitter, wat 
een woord. Het was inderdaad bitter en je voelde het door je slok-
darm klokken. Maar het verwarmde je ook en in zijn geval verhitte 
het zijn haat voor de Familie, voor de staat, ja zelfs voor zijn voor-
malige vriendin die nu lekker haar geplaveide leventje leidde en hem 
totaal in de steek gelaten had. Hij stak de fles in de lucht en proostte. 
“Salute, op jullie downfall”, mompelde hij voor zich uit. Dit zou zijn 
moment worden. 

Eerst nu pas zag hij dat het poortje en de deur terug gesloten waren. 
Eventjes sloeg zijn hart over maar toen hij daar het bedieningspaneel 
op de onberispelijke muur zag kon hij weer opgelucht adem halen. 
De code zat in zijn hoofd gegrift, vormde een belangrijk deel van zijn 
wraakactie. Hij daalde verder de trap af. Deze catacomben waren rij-
kelijk versierd. Hij had ook niet anders verwacht van een familie die 
zich al generaties lang over de ruggen van het gewone volk had ver-
rijkt. Dat was natuurlijk ook de reden voor hun grote afkeer van hem; 
hij was maar een gewone jongen en geen aristocraat zoals zij waren. 
Hij kon geen titel overleggen en geen grote namen als referentie. Nu, 
die had hij helemaal niet nodig bij wat hij op het punt stond te doen. 



Het enige dat hij nodig had was een juist contact bij de media en die 
had hij er genoeg. Deze berichtgeving zou als een tsunami door het 
land stormen en verantwoordelijk zijn voor een onmiddellijke teloor-
gang van de Familie. Hij werd haast euforisch bij de gedachte alleen 
al maar hij moest kalm blijven, zo maande hij zichzelf. Hier in deze 
catacomben lag het bewijs dat hij nodig had. Hij zag een aantal tom-
bes staan waarin gestorven leden van de Familie lagen opgebaard. 
Waar lag die overgrootvader? Diens kist moest hij openen om gene-
tisch materiaal te verkrijgen. Hij had al een laboratorium en wat geld 
minnende deskundigen bereid gevonden om de juiste DNA formules 
uit dit weefsel te peuteren zodat eens en voor altijd aangetoond werd 
dat die hele Familie slechts op leugens en bedrog berustte, dat ze al 
generaties lang ten onrechte aanspraak deed op fondsen, rechten en 
status om hun levensstijl in tact te houden. Ze noemden hem een 
verbitterd man. Haha, hoe verbitterd zouden zij niet zijn over een 
paar maanden? Hij nam nog een ferme teug van zijn Oranjebitter en 
voelde de warmte tot diep in zijn lichaam dringen. Zijn wraak zou 
zoet zijn.

Een aantal van de wanden in deze ruimte waren bekleed. Soms met 
weelderige tapijten, soms met schilderijen die allerlei taferelen toon-
den. Hier en daar zag je landschappen, stadsgezichten of jachttafe-
relen. Bij een zo’n schilderij hield hij halt. Een familie had zich gezet 
op de oever van een rivier. Kinderen speelden en daar in het midden 
was de afbeelding van een prachtige hond. Het was net zo’n sierlijke 
trotse en vooral speelse hond als hij ooit had. Ze liep met een tak in 
haar bek alsof ze deze net had opgepakt nadat hij de tak een eind 
weg had gegooid. Oh, hoe had hij in Frankrijk van dit spel genoten 
waarbij zijn hond wel meer dan een uur op en neer draafde van tak 
tot hem. En elke keer dat zijn hond weer bij hem kwam vroeg ze om 
een aai of een knuffel die hij maar al te graag gaf. Hij had van deze 
hond gehouden met heel zijn hart. Hij kon er ook alles van gedaan 
krijgen. Zo’n trouwe hond zou je nooit meer vinden. Maar zelfs dit 
stukje geluk was hem afgenomen toen zijn vriendin de hond had mee 



gekaapt toen ze hem verliet. De pijn schoot door zijn hart toen hij 
later op televisiebeelden zijn vriendin met haar nieuwe man zag en 
tussen hen door dartelde de hond, zijn hond. Hij schudde de fles. Ze 
was vol geweest met Oranjebitter maar nu begon ze aardig leeg te 
geraken. Hij worstelde zich los van de afbeelding aan de muur en 
ging verder in zijn zoektocht naar die ene persoon. Er waren hier 
meer personen ten ruste gelegd dan hij verwacht had. Maar na een 
poos stond hij voor een rustplaats die ouder leek dan alle andere. De 
gebruikte materialen zagen er niet zo vers uit, waren minder frivool 
en toonden een stijf en statig graf, precies zoals bij de overgrootvader 
paste. Nu was het zaak wat genetisch materiaal te bemachtigen. Hoe 
zou hij het enorme deksel van deze sarcofaag kunnen lichten om bij 
de kist zelf te komen? Hij zag nu een hiaat in zijn lang doordachte 
plan. Hij had een houten kist verwacht en had daarom ook een klein 
breekijzer in zijn rugzak meegenomen. Maar was dit breekijzer wel 
het juiste materiaal voor deze enorme klomp van steen die wel uit 
één stuk rots leek uitgehouwen? Hij zocht naar een kier.  Toen hij 
deze eenmaal gevonden had probeerde hij zijn gereedschap. Het dek-
sel van de rustplaats van het bewijsmateriaal tegen ‘La Familia’ leek 
onwrikbaar. Het breekijzer geraakte nog geen centimeter in de spleet 
die hij dacht te zien. Gefrustreerd begon hij te bikken maar het ge-
bruikte gesteente van de grafplaats gaf nauwelijks toe. Hij zag klei-
ne stukjes gruis op de grond vallen maar hij kon het breekijzer nog 
steeds niet onder het deksel schuiven. De tijd stapte driftig voort en 
schoot gaten in zijn zelfvertrouwen. Na een poos hard werken stond 
het zweet op zijn voorhoofd en gaf zijn piepende ademhaling aan dat 
hij de grenzen van zijn conditie had bereikt. Stof sloeg op zijn keel 
en dus reikte nog maar eens naar zijn fles Oranjebitter. Er zaten nog 
een paar teugen in de flacon waarmee hij maar wat graag zijn dorst 
laafde. Hij schudde het flesje nog even maar deze was nu helemaal 
leeg. Er was geen Oranjebitter meer maar des te bitterder was hij op 
de Familie. Het leek er op dat hij zijn wraakactie moest uitstellen. Hij 
zou nog wel een keer terugkomen met het juiste materiaal. Als ge-



wone jongen uit het volk had hij genoeg kennissen die uit de normale 
arbeiderskringen kwamen. Hij zou wel iemand in de bouw opzoeken 
die hem niet alleen kon vertellen wat hij nodig had maar hem ook zou 
kunnen voorzien van de juiste hulpmiddelen.

Hij ruimde zijn spullen op, moffelde het gruis en stof uit het zicht en 
ging aan op de uitgang. Hoe lang was hij hier beneden geweest? Het 
kon een half uur zijn maar wellicht ook wel een halve dag of meer? 
Hij liep de trap op en zag het bedieningspaneel al voor hem. Zijn hand 
beroerde de toetsen en de ingegeven code verscheen op het scherm. 
Het scherm lichtte rood op en er gebeurde niets. Opnieuw toetste hij 
dezelfde code in die hem toegang had verleend tot deze catacomben. 
Wederom gaf een rood knipperend scherm aan dat het systeem de 
code niet accepteerde. Na nog een aantal pogingen drong de waar-
heid langzaam tot hem door; de code om naar buiten te geraken was 
niet dezelfde als de toegangscode. Hij zakte neer op de treden en keek 
met gebalde vuist naar het plafond, die verdomde Familie…

Drie maanden later was het tijd voor voorbereidingen in de catacom-
ben waar de Familie al haar overleden leden plaatste. Een ouder lid 
lag op sterven en zou binnenkort bijgezet worden in de familie ca-
tacomben. Een van de dienaren toetste de toegangscode in. Toen de 
deur geopend werd stond hen een onaangename verrassing te wach-
ten. Boven aan de trap lag het zielloze lichaam van een man.



TOMAS ROSS & 
MATTHIJS ZANTINGA
Faction-grootmeester Tomas Ross schreef in 548 woorden de inleiding van een kort 
spannend verhaal. Daarna was het de beurt aan de lezers op Hebban om in de pen 
te kruipen en het verhaal af te schrijven in maximaal 1.452 woorden. De winnende 
ontknoping werd geschreven door Matthijs Zantinga.

Oranjebitter
Wraak was een gerecht dat koud moest worden gegeten. Gegeten had 
hij in geen uren, maar koud was het wel, ver onder het vriespunt, net 
als de afgelopen nacht toen het ijs nog niet veilig genoeg was. Het 
langwerpige plein lag er bij als een ijsbaan, de oude gevels rondom 
flonkerend als kristal. Er was allang niemand meer op straat en zelfs 
de café’s met verwarmde terrassen waren al vroeg gesloten. Je moest 
wel gek zijn om je nu nog buiten te wagen. Dat zeiden ze ook van 
hem. Dat hij gek was. Ze. Die hele hooghartige kliek die hem had ver-
nederd, verguisd, in de stront getrapt, zijn reputatie besmeurd, hem 
failliet had laten verklaren. En, het ergste van allemaal, zijn vrouw 
die hij zo innig lief had gehad, van hem af had genomen. Ze hadden 
haar gebrainwashed, onder druk gezet, gepaaid, bedreigd, zoals de 
Familie dat al eeuwen deed met iedereen, tot ze uiteindelijk was ge-
zwicht en hem berooid had achtergelaten. Zelfs zijn hond mee had 
genomen! God, wat waren ze niet gelukkig geweest, zij samen met de 
hond in Frankrijk. Ze waren afgeluisterd door de BVD, gechanteerd, 
tot personae non grata verklaard, zij ook, nota bene door haar eigen 
tante! De alcoholica! Ze hadden rechtszaken tegen haar aangespan-
nen maar de rechters waren net zulke slijmballen als de premier, nota 
bene een socialist die haar hielen likte. En nu? Zijn geliefde was op-
nieuw getrouwd, had zelfs een kind zoals hij dat zo graag bij haar had 
gewild. Hij die haar altijd in bescherming had genomen, de waarheid 
had willen zeggen, maar nu armlastig rondzwierf op een uitkering.



Tot nu. Al jaren was hij op de hoogte van het familiegeheim, zo-
als veel anderen. Het probleem hoe het aan te tonen, het bewijs dat 
onvermijdelijk tot hun ondergang zou leiden. Hij wist ook waar het 
lag. Enkele meters tegenover hem, aan de overkant van het bevroren 
water, in de kelders. Hij was er nooit geweest. Zijn vrouw ook niet. 
Niet gemogen. Zelfs niet toen haar grootouders er werden begraven 
en het marmeren luik voor het standbeeld van hun verre voorvader 
werd geopend om toegang te geven tot de kelders. Hun verre voorva-
der die dat niet was!

Hij schoof over het ijs naar het poortje. Koud had hij niet. Wraak ver-
warmt ook. Vurige, brandende wraak. Het poortje werd alleen ge-
bruikt om de lampen in de onderaardse kelders te vervangen en de 
gangen schoon te maken wanneer er een begrafenis plaats vond. Hoe 
de kelders en gangen in elkaar staken en wáár hij moest wezen om 
het bewijs te vinden, was makkelijk op internet te vinden. Het pro-
bleem was de code van het alarm. Het had jaren geduurd voor hij 
daarachter was gekomen. Dankzij een ontslagen personeelslid dat 
even wraakzuchtig was als hij. Jaren waarin hij zorgvuldig enkele 
hoofdharen van haar tante had bewaard. Nu alleen nog baardhaar, 
nagel of flintertje huid van haar overgrootvader die daar achter dat 
poortje al meer dan een eeuw gebalsemd dood lag te zijn! Hij schoof 
tegen het poortje aan, zag het metalen klepje waarachter het toet-
senbord zat maar haalde eerst de fles uit het rugzakje om zich moed 
in te drinken. Oranjebitter. Natuurlijk. Een halve minuut later trok 
hij het poortje achter zich dicht en ontstak zijn zaklantaarn om de 
treden af te dalen.

De ontknoping van Matthijs Zantinga (winnaar)

Geuren van vocht, schimmel en jarenlang verraad hingen drukkend 
in de gang en ontnamen hem bijna de adem. Zelfs dood en al dan niet 
gebalsemd, verstikten ze de omgeving met hun aanwezigheid. Hij 
haalde een zakdoek uit zijn zak. Groot en rood, met een witte versier-
de rand. Vroeger zat de doek om de halsband van Paco, maar hij had 



hem gehouden als laatste aandenken, toen Mar hem definitief verliet. 
En zijn maatje zonder mededogen meenam. Die dag realiseerde hij 
zich pas hoezeer ze was vergiftigd door de Familie. Verdorven waren 
ze. Allemaal. Zijn eigen vrouw incluis.

Met de zakdoek voor zijn mond liep hij verder de gang in. Bij het punt 
waar de nieuwe en de oude grafkelder samenkwamen, bleef hij staan. 
Even, heel even dacht hij eraan om te draaien. Terug naar huis, het 
hele plan vergeten en zijn deprimerende leven vervolgen. Maar nee, 
ten eerste wás het zijn woning niet eens, hij logeerde er slechts. En 
daarbij was hij geen lafaard. Nooit geweest. Wie had het oorlogsverle-
den van Pappie aangekaart? Hij. Wie was er altijd tegen het tirannie-
ke gedrag van Bea ingegaan? Hij. Lef kon niemand hem ontzeggen, 
perfectie wel, maar bestonden er überhaupt perfecte burgers? Bij de 
Klimop-zaak kwam hij goed weg en ook voor de geruchten over zijn 
geaardheid had men geen hard bewijs. En dan nog. Dat semi-adellij-
ke gespuis was geen haar beter. Verre van. Hij haalde een mouw langs 
zijn voorhoofd. Ondanks de kou zweette hij en in het schijnsel van de 
zaklantaarn zag hij stoom van zijn jas afkomen. Genoeg getreuzeld. 
Nu afmaken waarvoor hij was gekomen. Bedachtzaam schuifelde hij 
in de richting van de nieuwe kelder. Op zoek naar het graf dat zijn én 
hun leven voorgoed zou veranderen.

Buitenissig. Het was het eerste woord dat in hem opkwam. Buitenis-
sig en decadent. In dat opzicht waren de leden van de Familie hier 
op hun plaats. Al hoorden ze er niet thuis. Uit het rugzakje pakte hij 
de plattegrond. Op een onbewaakt moment zorgvuldig overgenomen 
van het origineel. Door de enige hofdame met ballen, drie dagen voor 
haar ontslag. Ze had het moeten zien aankomen, vertelde ze, toen ze 
hem de plattegrond en de code van het alarm overhandigde, maar 
toch verraste het ontslag haar nog. In elk geval de manier waarop. 
Haar bedoelingen waren goed geweest. Niet belerend, maar verzor-
gend. Een koningin behoorde nu eenmaal niet zoveel te drinken. Het 
kwam haar humeur en gezondheid ook niet ten goede. Tijdens de 



eerste jaren van haar dienstverband had de hofdame de andere kant 
opgekeken. Zwijgend vulde ze glazen bij en haalde ze nieuwe flessen 
uit de keuken. Tot de nuchtere episoden steeds spaarzamer werden. 
En openbare optredens eronder gingen lijden. Plaatsvervangen-
de schaamte won het van terughoudendheid. Uitgesproken zorgen 
vormden de oorzaak en de beëindiging van het dienstverband was 
het gevolg. Na valse beschuldigingen van juwelendiefstal. Laaghartig. 
Walgelijk zelfs. En opportunisme in optima forma.

Alle kisten in de nissen waren op de plattegrond genummerd. Hij 
volgde de, met potlood aangegeven, stippellijn en bekeek onderweg 
de vaandels aan de muur. Prins Willem IV. Eerste erfstadhouder van 
de Republiek der Verenigde Provinciën. Alexander van Oranje-Nas-
sau, bijgenaamd Sasja en zoon van koning Willem I. Voor het vaandel 
van Wilhelmina Helena Pauline Maria nam hij meer tijd. Wilhelmina. 
Koningin der Nederlanden van 1898 tot 1948. En de eerste onechte 
afstammeling. Haar vader, haar vermeende vader, was niet de enige 
schuinsmarcheerder geweest. Ook Emma, zijn tweede vrouw, had al-
leen voor de vorm een belofte van huwelijkse trouw uitgesproken. De 
kok, een tuinman en meerdere vrienden van haar man gingen eraan 
vooraf, totdat een jonge hofschilder daadwerkelijk raakschoot. En 
de geboorte van een leugen kwam tot stand. Zou ook nog generaties 
voortduren. Aan hem nu de taak om daar een einde aan te maken. 
Met een simpele DNA-test. De vernietigende uitslag, doeltreffend via 
de media, zou zijn eigen naam in ere herstellen. Hij liep naar de vol-
gende kisten. Zuchtte diep, haalde het breekijzer uit het rugzakje en 
zette deze, met de zakdoek eromheen als handvat, onder het deksel 
van de kist van Willem III. Met al zijn kracht wrikte hij tot hij bewe-
ging voelde. Voorzichtig legde hij het breekijzer op de grond, schoof 
het deksel opzij en keek in de kist. Leeg. Op de linnen bekleding na 
was de kist leeg! Hij zakte door zijn knieën en met beide handen voor 
het gezicht huilde hij zonder tranen. Zijn gekerm echode door de hol-
le ruimte. Hij zag ze niet. Hij hoorde ze niet. De eerste man had hem 
al in een klem, toen de tweede man zijn hoofd vastpakte. Een korte, 



harde ruk. Een laatste schreeuw kwam geluidloos uit zijn keel.

‘Zo zeg, hoorden jullie dat? Zijn nek knapte gewoon doormidden, 
man!’ Hij was bij de ingang van de kelder blijven staan, maar nu stap-
te de derde man naar voren. ‘Klonk net als bij die konijntjes vroegâh. 
Moeder snapte ‘r geen reet van, als er weer ‘n paar dood in hun kooi-
tje lagen.’ De forse man veegde een haarlok van zijn voorhoofd. Al 
gleed die meteen weer terug. ‘Leg ‘m in die kist en sluit dat ding af. 
Kunnen we weer naar huis. Ik heb hongâh.’

Wassenaar, 14 september 2015

Hij genoot altijd van de wandeling over het landgoed. Even zijn benen 
strekken voordat hij verder ging met zijn werkzaamheden. Morgen 
de Troonrede. Appeltje-eitje. Max had hem nu zo vaak overhoord dat 
hij de tekst wel kon dromen. Maar vooruit, nog één keertje dan. Aan 
de rand van het terrein stonden hoge beuken en eiken. Hij liep naar 
de bomen toe, terwijl zijn hond hem op de voet volgde. In het gras 
vond hij daar een geschikte tak en brak deze in tweeën. Het droge, 
knappende geluid deed hem onbewust glimlachen. ‘Zoek tak, Skip-
per. Apport,’  riep hij en gooide de halve tak zover mogelijk weg. De 
zwarte labrador rende er pijlsnel achteraan. Om zijn nek een rode 
zakdoek met witte versierde rand. Enigszins verschoten en hevig 
wapperend in de wind.


