
Ontrouw
Soraya Vink

De tak kraakt onder mijn voeten. Een vogel vliegt op en slaat hard 

met zijn vleugels van schrik. Het versterkt een gevoel van onrust. Ik 

weet een geheim en daarom moet ik alles achterlaten. 

Ik heb gezien hoe mijn vriendin Selma is vermoord terwijl ik 

machteloos toekeek door de kier van haar kledingkast. Sinds die 

dag kan ik niet meer in de spiegel kijken.

Zondagochtend breekt aan en tijdens deze wandeling moet ik een 

beslissing nemen. Vertel ik de waarheid en zet ik daarmee mijn 

leven op het spel of zwijg ik en sla ik de herinneringen op als een 

dagboek van een getuige? 

Ik kruip verder in mijn jas en zie hoe mijn adem in wolkjes verdwijnt. 

Selma was op slag dood toen haar hals werd doorgesneden. Mijn 

verkrampte spieren konden mij bijna niet dragen toen ik wegvluchtte 

uit haar huis. Ik gleed uit in de bloedplas die zich om haar lichaam 

had gevormd en viel hard op mijn knieën. Het gestommel had hem 

uit zijn schuilplaats gelokt en onze blikken kruisten elkaar toen ik 

op de trap stond.

Ik schrik op uit mijn overpeinzingen als ik een metalen klik hoor. 

Vanachter een boom komt iemand tevoorschijn met een jachtgeweer. 

Als een jager houdt hij mij in het vizier. Als ik het litteken op zijn 

wang zie, wijk ik uit naar rechts en start met rennen.

Ik struikelde over de laatste traptreden naar beneden en trok de 

sleutels uit de voordeur. Toen hij zijn handen om mijn nek sloot, 

voelde ik hoe de druk in mijn hoofd toenam. In een wanhopige 

poging gaf ik hem een knietje. Hij boog voorover en ik haalde de 

gekartelde kant van de huissleutel over zijn wang.

Zweet kietelt mijn rug en ik durf niet om te kijken uit angst dat 

mijn belager daarmee dichterbij komt. Hij heeft me een voorsprong 

gegeven en ziet dit als een kat en muis-spel. Ik sla af naar links en 

ren verder naar een heuvel. Achter een wal van omgevallen bomen 



duik ik weg en maak ik mij klein. Zou ik me hiermee onzichtbaar 

kunnen maken voor hem? De tranen trekken koude banen over 

mijn wangen en ik spits mijn oren.

Iemand fluit een wijsje en de melodie zweeft door de lucht als een 

waarschuwing.  

 ‘Ik zie jou,’ roept hij en daarna lacht hij.

Ik onderdruk de neiging om te jammeren en probeer weg te kruipen 

onder een boomstam. Als ik de bladeren hoor ritselen, weet ik dat ik 

in de val zit. Hij heft de kolf van het jachtgeweer en laat het gelakte 

hout hard neerkomen. De klap laat alle kleuren uit mijn omgeving 

verdwijnen en ik zak weg in een oneindige diepte.

Mijn hoofd is zwaar en de omgeving draait. Op tafel staat een lege 

fles wijn die ik in mijn eentje soldaat heb gemaakt. De zachte gloed 

in de zwarte kraaloogjes van mijn mopshond Perro neemt de laatste 

angst weg. Mijn trouwe viervoeter zit in het licht van de leeslamp 

en de huiskamer is al in duisternis gehuld. De avond treedt in en de 

sneeuwvlokken vallen gestaag in een winterwereld die zich verder 

uitbreidt. De flarden van de nachtmerrie blijven achter als een 

nasmaak van iets bitters.

Terwijl ik opsta en even wankel, voel ik dat er iets van mijn benen 

glijdt. Perro houdt zijn kop schuin en snuffelt aan het boek dat 

op de grond valt. Ik raap het op en schud mijn hoofd. De nieuwe 

thriller van Karin Slaughter houdt me te veel bezig, zo realistisch is 

het geschreven.

Ik fluit naar Perro en hij loopt achter mij aan naar de hal van het 

huis. Als ik zijn riem vastmaak en daarna mijn jas dichtrits, vraag 

ik me af waarom ik mijn man als de moordenaar van mijn beste 

vriendin voor mij zag.


