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De ogen van het beest gloeiden in de vroege novemberochtend. 

Poppenogen, Dacht ze. Rode, dode poppenogen kijken me aan. Niet zo lang meer, niet 

zo lang meer, ‘t is gedaan... zong het in haar hoofd. 

Ze hield het schepsel stevig vast tegen het houten blok en voelde de warmte van 

het leven. Hoog in de lucht krijste een vogel, een zwart wezen voortgejaagd door 

grauwe wolkenflarden. Fijne sneeuw dwarrelde uit de hemel. Wat is het mooi, 

dacht ze, Wat is het allemaal toch mooi en volmaakt, hier op de rand van alles. Het is 

waar. Tussen de wolven en de afgrond schijnt de zon en straalt de wereld. Ze slikte en 

ademde de koude lucht diep in. 

Het hakmes lag zwaar in haar rechterhand. De schouder deed voortdurend pijn 

tegenwoordig. Ze wist wat dat betekende. Mevrouw IJzengard had het haar ver-

teld niet lang voor haar dood, - wanneer was dat toch alweer? 1952? -  lang geleden 

in een tijd en in een wereld die steeds meer op een donkere droom begonnen te 

lijken; Het is de dood die op de rechterschouder zit, had ze gezegd, waar hij meekijkt, 

en wacht. Steken in de rechterknie. Stomme knie. Vandaag meer dan anders. En 

niet door de kou. Pijn die nooit meer wegging eigenlijk. Ze dacht aan haar wan-

delstok, aan hoe die ook niet meer wegging van haar hand tegenwoordig. Het 

verontrustte haar, die afhankelijkheid. De noodzaak aan steun.

Je wordt oud, mevrouw Rosenbaum, klonk het in haar hoofd. Een oude vrouw. Broos 

als winterhout. En je weet wat het is wat je kwelt, ook al wil je het geen naam geven. 

Eén dezer dagen is het zover. De diepe stem en de stem uit de diepte die ze al zo 

vaak had gehoord. Zo vaak had genegeerd. Zo ook nu weer. Misschien binnenkort, 

dacht ze, maar vandaag niet. Dus stop met zeuren, Amelia. Mevrouw IJzengard zou 

het niet gewild hebben. Vandaag is niet die dag. Ik ben Amelia Rosenbaum en dit is wat 

ik doe. Ze tilde het hakmes hoog in de lucht en joeg het in één slag door de nek 

van het beest.
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De koploze kip begon wild te spartelen onder haar knoestige hand. Ze boog 

voorover en sprak zacht “Stil maar, beestje. Stil maar. Ssst. Laat het zijn en laat 

het gaan.” Ze voelde het warme lichaam tot stilstand komen. Een sneeuwvlok 

landde in een plas bloed en smolt. Want alles is mooi, dacht ze opnieuw, Alles is 

mooi en alles is goed. Wees dankbaar voor de dag en dankbaar voor haar schoonheid 

en dankbaar voor het leven en een snelle dood.

“Is het dood nu?” sprak een jonge stem, “Is het echt dood?”

“Ja, het is echt dood.” Sprak mevrouw Rosenbaum. “Straks pluimen we ze, maar 

eerst moet ze leegbloeden. Nu begraven we de kop.”

“Juk! De kop begraven?!” 

“Ja Suzanne, dat hoort zo. Afgehakte koppen mag je niet laten rondslingeren. 

Afgehakte koppen moeten begraven worden. Altijd.”

’s Avonds laat, toen het buurmeisje naar huis was, staarde de oude mevrouw 

Rosenbaum uit het keukenraam naar haar tuin. De vroege sneeuw en de maan 

in zijn eerste kwartier deden de tuin fonkelen in diep blauw. Ze dacht aan de 

hoofden. Hoeveel rijen waren er? Hoeveel hoofden? Hoeveel jaren al? Ze dacht 

aan Esmée die haar lang geleden geleerd had hoe ze afgehakte hoofden dien-

de te begraven. Drie voet diep, Amelia. Altijd drie. En vergeet niet; eerst de bijenwas 

in de oren, zoethout in de mond en de ogen open. De ogen altijd open. En als de ogen 

dichtvallen, dan snijd je de oogleden af. De ogen moeten open blijven, kind, dat is heel 

belangrijk. Anders is er geen verlossing mogelijk. 

De strenge maar goedhartige poetsdame IJzengard was niet in bed gestorven. 

Zo werd het nieuws van haar overlijden haar toendertijd meegedeeld. Geen ver-

dere uitleg, geen troostende woorden, alleen Mevrouw IJzengard is niet in bed ge-

storven. Zo ging dat in die tijd. Vijftig jaar geleden ondertussen. Vijfenvijftig? Zo 

lang? 

Onbeschaamd kind, dacht ze. Vragen naar mijn leeftijd. Het... wicht. Vragen naar 

mijn littekens. Hoe oud is dat kind zelf eigenlijk? Zestien? Toen ik zo oud was.... Maar 

het was waar. Het waren er teveel. Ze trokken de aandacht. Teveel krassen op 

haar huid en in haar hart. Ze zuchtte. Het liegen, dat was nog het ergste. Maar 

wat kon ze anders doen dan liegen? Verhalen opdisselen over de oorlog, over de 
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bommen en de kogels van de vijand. Verzinselen over uitglijden, vallen in glas, 

gebeten worden door een wilde hond, gesneden aan een schaar of geprikt door 

een naald. Ongelukjes en ouderdomskwaaltjes. Nonsens! Ouderdomkwaaltjes... 

Ze kon ze allemaal aan! Hou je wapens scherp, en je blik en reflexen nog scherper, 

zoals mevrouw IJzengard had gezegd. Het was nog steeds zo. Maar hoelang nog? 

Welke dag was het vandaag? Dinsdag al. Morgen woensdag. Morgen zeker rusten, 

dacht ze. Laat Suzanne maar de boodschappen doen. Als je het lief vraagt. Donderdag 

gaat te snel komen anders. Ze zuchtte en keek naar buiten. Donderdag keek haar 

aan en toonde zijn gemeenste grijns. Het gooide zijn muil open en alle duivels 

van de hel vlogen tevoorschijn in een nimmer aflatende stroom. Ze deed het 

oude bloemengordijn dicht, ruimde het laatste van de vaat op, en ging naar bed. 

Ik wil sterven in bed maar dat kan niet want de duivel is één en de duivel is veel en ik 

ben een poetsdame tot mijn laatste adem, was het laatste wat ze dacht voor ze in 

slaap viel.

Ω

Het was in de herfst van 1947 toen Amelia Rosenbaum een schoonmaakpost 

opnam aan de Parelgracht in Ouburghe. Toen heette het notariaat nog Quadt & 

Norius. Mevrouw Rosenbaum was toen nog juffrouw Rosenbaum, een vijftienja-

rige jongedame die geld nodig had omdat vader dood was en moeder nog steeds 

in het sanatorium van Capellen aan de kust zat. Dus begon ze na haar werk-

uren in de visconservenfabriek aan een paar laatavondlijke schoonmaak-pos-

ten waaronder die van de onlangs overleden mevrouw Ragonde die niet in bed 

gestorven was. Toen wist ze nog niet wat dat juist wilde zeggen. Dat kwam pas 

later. 

De donderdagse schoonmaakpost was niet zoals de andere. Dat komt, het he-

renhuis aan de Parelgracht was niet zoals de andere. Zo had het een paar jaar 

terug, aan het einde van de oorlog, de nachtelijke bombardementen van de En-

gelsen zonder de geringste schade doorstaan. Terwijl het hele Zuiderbuurt zo-

als de rest van Ouburghe in puin lag, doorstond het huis elke bommenregen. 
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De mensen die in paniek wegvluchtten uit de kapotgeschoten volkswijken ver-

telden dat ze de oude Aristide hadden gezien vanachter de hoge ramen in zijn 

helverlicht kantoor, sigaarrokend en cognac drinkend. Sommigen beweerden 

zelfs dat ze muziek hadden gehoord vanuit het huis. Cello en viool. Een piano. 

Maar dat werd snel als onzin afgedaan. Wie kon er violen horen terwijl hoog in 

de hemel de B-17 Vliegende Forten brullend overvlogen en de wereld opging in 

vlammen?

Maar de wereld ging niet op in vlammen en in 1947 werd de huizenrij aan de 

Parelgracht heropgebouwd en de geruchten en verhalen verdwenen onder het 

puin van de oude wereld en in de fundamenten van de nieuwe.

Ze hield er niet van in het notariaat te poetsen. Het was een donker huis met 

lange gangen en vele kamers met het meubilair afgedekt met stoffige lakens. 

Een huis van vluchtige schaduwen en krakende en kreunende geluiden in de 

diepe avonden aan de rand van de nacht terwijl ze de schilderijen van strenge, 

dode gezichten en vergeten veldslagen afstofte, de schilden, zwaarden en an-

der wapentuig dat in het huis stond uitgestald oppoetste en deed schitteren. De 

keuken in het souterrain bewaarde ze voor het laatst. Ze had gehoord dat de vo-

rige poetsdame gestorven was in de keuken. Het verhaal ging dat de arme no-

taris haar in de vroege ochtend dood had aangetroffen met het hoofd halfver-

koold en vastgeklemd tussen de ovendeur van het gietijzeren kookfornuis. Ze 

dacht aan de oude, wasbleke Aristide Quadt, aan de broze, gebogen man met het 

witte haar en de scherpe neus en de nog scherpere ogen als van een roofvogel, 

maar kon zich niet voorstellen dat misschien hij mevrouw Ragonde vermoord 

kon hebben. Ze kon zich niet voorstellen dat hij haar met zijn wandelstok langs 

achteren tegen het hoofd had geslagen, haar halfversuft naar het fornuis had 

gesleept, haar hoofd in de oven had geduwd en dan de branders had aangezet. 

Nee. De oude meneer Quadt had gehuild bij de begrafenis van zijn trouwe, lieve 

poetsdame die zo jammerlijk haar dood had gevonden. Spookverhalen waren 

het. Schoonmaaksters kenden veel spookverhalen en ze leken allemaal te we-

ten waar de geesten jammerend rondwaarden en waar het gevaarlijk was om in 

de late avond te poetsen. 
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Allemaal griezelverhalen, dacht Amelia terwijl ze met een klein hart de keuken 

schuurde en het geknars en gezucht van het herenhuis wegneuriede en dacht 

aan Francis Norius, de jonge partner van de notaris die vaak laat overwerkte en 

altijd een vriendelijk woord en een vriendelijke glimlach voor haar overhad als 

ze naar huis ging.

In 1949 streed juffrouw Rosenbaum voor het eerst tegen de duivel. 

De duivel is één en de duivel is veel, en in de zomer van ’49 kwam hij in de vorm 

van een klein nachtschepsel met knokige ledematen en zwarte klauwen. 

De staande klok in de hal beneden had net elf uur geslagen. Ze was aan het 

schoonmaken in het archiefvertrek naast het bureel van de oude notaris toen ze 

een geritsel hoorde uit een van de zwarte metalen archiefkasten. Een geschui-

fel als van een muis of een kever. Een kakkerlak misschien. Of een rat. Ze was 

niet bang van ratten. Ze schoof de kast open van het klantenbestand D-F en 

tuurde in het duister. Het geritsel stopte. Iets diep in de kast keek haar aan met 

gloeiende ogen, gromde, zette zich schrap en schoot weg uit de kast. Terwijl ze 

razendsnel opzijdook en het monster tegen de muur vloog, greep ze een ragebol 

vast en haalde daarmee hard uit. De ragebol sloeg tegen de puntige kop van het 

monster dat blies als een kat. Ze zag dat het geen neus had en geen oren, en als 

het al ogen had, dan lagen die veel te diep verzonken in bodemloze oogkassen. 

De rode gloed die er uitstraalde leek recht uit de hoog opgestookte ovens van 

het vagevuur te komen.

“Wat, wat...” stotterde ze, happend naar adem.

De duivel siste, sperde zijn muil wijdopen en een vreselijke stank vulde de klei-

ne kamer. Terwijl het gedrocht als een spin over de muur kroop, de monsterlij-

ke kop heen en weer zwaaiend, zag ze in haar linkerooghoek de fles bleekwater 

staan. Later, toen alles voorbij was, leek het alsof ze altijd had geweten wat haar 

toen te doen stond. Toen de duivel opnieuw aanviel had ze de fles recht in de 

opengesperde muil gegooid en het sneller dan ze zelf voor mogelijk hield een 

nieuwe klap gegeven met de ragebol. De fles was in de muil van het monster 

uiteengespat en het bijtende bleekwater had het voorwereldlijke creatuur half 

opgelost.
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Het was stil in het archiefvertrek. Stil alsof het huis zelf de adem inhield. Ze 

huilde zacht, hield haar handen voor zich uit. Ze beefden niet. Een duivel, een 

echte duivel had haar proberen te vermoorden, maar ze had het verslagen, en 

vantussen haar tranen keek ze naar haar roerloze handen. Waarom was je niet 

bang, Amelia? Dacht ze. Waarom ben je niet bang nu? Waarom gil je niet en trillen je 

handen niet en loop je niet krijsend naar huis? En wat ga je doen nu, met dat halfaan-

gevreten lijk, wat ga je in godsnaam doen? Wat zal meneer Norius zeggen, en de oude 

Quadt? Niets, antwoordde ze kordaat terug, Helemaal niets gaan ze zeggen. Ze gaan 

niets zeggen want ze gaan niets merken want ik ben een poetsdame en ik ga het alle-

maal opruimen en schoonmaken, en dan doe ik dat monster in een doos en ga ik naar 

huis. Want dat is wat poetsdames doen; de boel opruimen en dan naar huis gaan.

Het was na middernacht toen ze thuiskwam en ze de gesloten doos in de berg-

ruimte onder de trap legde. Ze deed het deurtje op slot en maakte een kop koffie 

in de naastliggende keuken. Niet veel later begon het gestommel, het gescheur 

van karton, het vochtige geschuifel en het gekras tegen hout. 

Nee, dacht ze, Dat kan niet. Het was dood. Maar het gekras ging steeds harder en 

steeds sneller, onmogelijk snel als een op hol geslagen machine. Het monster 

– of wat er van overbleef – brak uit de ruimte onder de trap en sleepte zich naar 

de keuken, klauwend over de houten vloer. Ze sloeg de keukendeur hard dicht 

en keek rond. Daar. Het messenblok. Je zult de kop er moeten afhakken, Amelia. 

Er zal niets anders opzitten. Het oude hakmes lag zwaar in haar hand, het houten 

heft glad van de vele jaren gebruik. Maar het lemmet was scherp en het zoemde 

koud toen ze er met haar duim over wreef.

De keukendeur schuurde open en een lange knokige arm kroop door de zwarte 

spleet naar binnen. Dingen zouden moeten weten wanneer op te geven en te sterven, 

dacht ze en heel even voelde ze medelijden toen wat overbleef van het monster 

haar keuken binnenstrompelde. De onderkant was volledig weggebrand door 

de bijtende vloeistof, en het schepsel leek nu echt blind te zijn geworden. De 

puntige kop deinde heen en weer als zocht het een geluid om zich naar te rich-

ten. Eén van de armen sleepte levenloos over de grond maar nog gaf het mon-

ster niet op. Het weet niet hoe te stoppen. Het weet niet hoe te sterven. 
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“Hier, duivel.” Zei ze. “Ik ben hier.”

Het kraste schril in haar richting en kroop verder. 

Haar hart bonkte in haar keel, luid maar langzaam als de hartslag van een oude 

wereld. Ik ben Amelia Rosenbaum en dit is wat ik doe.

Ze hief het hakmes hoog boven haar hoofd en sloeg toe.

Het hakmes ging hard neer dwars door de nek en het lemmet beet in de houten 

keukenvloer. Ze voelde de naschok tot in haar schouder. Nog eenmaal siste de 

wanstaltige kop en gloeiden de ogen fel op en toen lag het stil. Dingen moeten 

weten wanneer op te geven en te sterven. 

Nieuwsgierig keek ze naar het schepsel. De kop leeg vaag op die van een gro-

te kat. Een haarloze grote kat zonder oren en met machtige kaken en tanden 

als benige naalden. Het had geen ogen, enkel een diepgelegen perkamenten 

vlies waarachter het nu donker was. Verlaten. Doods. Een dode zwarte staar 

die wenkte, die wachtte en wachtte. Een staar waarin men kon verdwijnen voor 

altijd. Het leek een eeuwigheid waarin ze in dat donker keek, een eeuwigheid 

waarin het donker terugkeek.

Het rinkelde in haar hoofd. Ver weg. Heel ver weg. Zilveren bellen en gouden 

bellen en kristallen bellen die tinkelden en klingelden. Nee. Een deurbel. Haar 

deurbel. Ze rukte zich los uit de dode staar van de duivel. De deurbel bleef gaan 

en de persoon die aanbelde leek niet van plan op te houden tot ze opendeed.

De gestalte was nauwelijks zichtbaar in de onverlichte straat. Het was alsof de 

nacht zelf plooide en samentrok voor haar deur en zijn vreselijke geheimen 

fluisterde die alleen voor haar bestemd waren. 

“Wel kind? Onze manieren verloren in de oorlog? Hmm?” 

Harde woorden maar de stem was zacht en vriendelijk. Streng maar moeder-

lijk als tegen een kind dat dient berispt te worden maar niet te hard. Ze zag 

de lange overjas nu. Even dacht ze aan de SS met hun blinkende doodskoppen 

op zwart leder, met hun huiszoekingen en hun blaffende taal, maar nee, dit 

was een mooie zwarte wollen damesmantel, zacht glanzend als steenkool, met 

grote blinkende zwarte knopen en stikwerkversiering. Het hoofd van de vrouw 

ging schuil in de opstaande kraag. Wat overbleef waren enkel de omtrekken van 
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krullend haar, een witte schittering waar de ogen waren en de vage schets van 

een fijne neus en mond.

“Het wilde niet dood.” Zei Amelia. “Het wilde gewoon niet doodgaan.”

“Heb je de kop van de romp gescheiden, kind?”

Heb je de kop van de romp gescheiden? Amelia keek de vrouw aan terwijl de in alle 

ernst gestelde vraag door haar hoofd bleef echoën. Ze glimlachte. Ze gniffelde. 

Ze barstte in lachen uit. 

“Ja, als je het zo stelt,... Inderdaad. Gezien de hele... situatie heeft de vraag wel 

een ietwat amusante ondertoon.” Zei de vrouw en vervolgde : “Maar dit is ernst, 

kind. Dit is jammer genoeg dodelijke ernst.”  

Amelia nodigde de vrouw binnen en begon te vertellen wat haar overkomen was 

in het notariaat van Quadt & Norius. De bezoekster echter onderbrak haar en zei 

“Waar zijn mijn manieren? Ik heb me nog niet voorgesteld. Mevrouw IJzengard 

is de naam. En ik kom je zeggen wat je nu eerst moet doen, hoe je dat moet doen 

en waarom je het moet doen. En dan zal ik je vertellen over de oude Aristide 

Quadt en... hoe noemt zijn vennoot ook al weer?”.

“Meneer Norius.”

“Norius?”

“Ja. Meneer Norius.”

“Maar eerst de kop”.

“Eerst de kop.”

“En waar is het miserabele schepsel?”

“In de keuken.” Antwoordde Amelia, “Daar.”

Mevrouw IJzengard liep de smalle gang door en stapte de keuken in, keek even 

naar het monster en sprak rustig voort “Goed gedaan. Nu dan, luister goed. Ik 

heb nodig; bijenwas en zoethout. Heb je dat, kind? En een scherp mes. Bijenwas 

om in de oren te doen. Zoethout in de mond en de ogen open. De ogen moeten 

altijd open zijn. En als de ogen dichtvallen, dan snijd je de oogleden af. De ogen 

moeten open blijven, dat is heel belangrijk. Anders is er geen verlossing moge-

lijk. Je stopt de oren dicht zodat het de roep van de hel en het opzwepende ge-
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brul van zijn meesters niet meer hoort. Begrepen? Je doet zoethoutwortel in de 

muil. Radix Glycyrrhizae Glabra. Wonderlijk spul. Goed voor de maag. Tegen reu-

ma. Goed voor alles eigenlijk. Het houdt ze koest. Honderden jaren desnoods. 

Dan doe je hun ogen open. Of het geval ze geen ogen hebben zoals ons vriendje 

hier... mes alstublieft.”

Amelia overhandigde haar een fijne aardappelschiller.

“Als ze geen ogen hebben, dan snij je dat stugge, hier wat dieper gelegen vel  

weg.” Ze boorde met het mes in de oogholte.

“Is het dood nu?” Vroeg Amelia terwijl de vrouw met het mes diep in de schedel 

schraapte. “Is het eindelijk dood?”

“Nee,” zei Mevrouw IJzengard. “Dat kan het niet. Maar door de bijenwas horen 

ze de bevelen van de hel niet meer. En het zoethout stilt hun honger. Neemt de 

dorst naar bloed weg. We begraven ze één meter diep in de grond, het hoofd aan 

de voeten, met open ogen, hun blik gericht naar omhoog. Naar de hemel.”

“Wat is het? Heeft het een naam?” 

“Uiteraard heeft het een naam. De naam van de soort.”

“Wat is die?”

“Daar houden wij ons niet mee bezig, meisje,” antwoordde mevrouw IJzengard. 

“Het geven van namen, het op sterk water houden in glazen bokalen, het prik-

ken op een bord, het ontleden en classificeren, dat soort zaken is voor de Hoge 

Heren van de Goede Boek, ver weg in hun paleizen in het veilige Rome.”

“De Hoge Heren?”.

“Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen Hoge Dames.” Mevrouw IJzengard keek 

haar streng aan en zei “Wij zijn poetsdames.”

Ze kon het onmiddellijk goed vinden met de strenge Mevrouw IJzengard. Ze was 

anders dan de vrouwen van de fabriek. Niet slaafs of enggeestig. Ze was werelds 

en wijs. Taai en onverschrokken. Ze liep stijlvol gekleed, rookte fijne sigaren en 

ze had een hartstochtelijke afkeer van mannen. 

“Mannen...” het woord zelf leek ze enkel te kunnen uitspuwen alsof er iets wal-

gelijks in haar mond was gevlogen, “Mannen... De bron van alle kwaad weet je. 
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Werkelijk alle kwaad.”

Amelia dacht aan de zachte meneer Norius en zijn bruine ernstige ogen die haar 

aankeken vanachter het zilveren brilletje. 

“Geboren voor het kwaad zijn ze. Van kleins af aan. Zwijg me van de zonen van 

Adam. Viespeuken en vuilaards en luiaards. Allemaal. Van de eerste tot de laat-

ste. Nergens goed voor.”

Amelia dacht aan de hardwerkende meneer Norius achter zijn grote bureau met 

stapels dossiers links en rechts van hem. Hij deed zijn bril af en wreef met de top 

van duim en wijsvinger in zijn ooghoeken. Hij kneep de ogen dicht, die bruine, 

warme ogen. Hij keek haar aan, en zijn ogen waren de wereld.

“Kind, meisje, je let helemaal niet op.” 

“Ze kunnen toch niet allemaal slecht zijn, mevrouw IJzengard?”

“Allemaal, kind. Allemaal. En één van de ergste is die duivelsaanbidder van een 

Aristide Quadt.”

Dat kon Amelia wel geloven. 

“Oude familie, de Quadt’s.” Vervolgde mevrouw Ijzengard, “Oud bloed. Zwart 

bloed. Zwarter dan de zwartste aarde. Zwart als de nacht aan het einde der tij-

den als de laatste sterren uitgaan en de trompetten eindelijk schallen. Aristide 

danst namelijk met de duivel. Althans, dat denkt hij toch. Dat hebben ze alle-

maal gedaan, van vader op zoon. Ze herhalen de oude rituelen en de duivel hoort 

hen. De duivel hoort, Amelia, maar luistert nooit. Dat moet je goed begrijpen. 

En de duivel is één en de duivel is veel.”

“Ik heb er één gedood vandaag.” Amelia keek naar buiten en zag het eerste 

ochtendlicht. “Gisteren eigenlijk.” Ze glimlachte. Ze hadden de hele nacht zit-

ten praten. 

Mevrouw IJzengard keek haar aan en er was droefheid in haar ogen. 

“Het is zo spijtig van mevrouw Ragonde. Jaren heeft ze gepoetst in dat vervloek-

te kantoor. Er was geen betere, en nu is ze dood. En hij zal ze blijven oproepen, 

kind. Hij zal bloed en spieren en botten en ingewanden blijven offeren in zijn 

verdoemde huis. Ik zou zelfs durven stellen dat hij levensjaren aan het afko-

pen is met zijn oude spreuken die al honderden jaren in handen zijn van zijn 
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vervloekte familie. Hij is oud, maar wordt niet ouder. Hoelang is hij al de oude 

Aristide? Dat grijze mannetje met die belachelijke borstelige wenkbrauwen en 

de lange neus en holle kaken? Oud en grauw. De oude Aristide die op zijn laatste 

benen loopt met zijn wandelstok met zilveren knop waarrond zijn knoestige 

vingers zich vastklampen als de wortels van een boom rond een rotsblok. Een 

oude boom die weigert te vallen, dat is hij. En zijn wortels reiken diep, kind, wat 

ik je zeg. Mogelijks tot in de hel.” 

Ze ademde diep in en hield de lucht in alsof ze de onvermijdelijke toekomst zo 

lang mogelijk wilde uitstellen. Ze zuchtte luid en zei “Mevrouw Ragonde poetste 

er al vele jaren. Ze was één van onze beste krachten. Zij is dood. Quadt leeft.” 

Toen stelde Mevrouw IJzengard de vraag die Amelia’s verdere leven zou bepa-

len. “Zal jij nu schoonmaken achter hem, meisje? Zul jij poetsen?”.

Ze begreep wat het wilde zeggen. Dat dacht ze althans. Ze was jong en de toe-

komst zou haar haar onwetendheid en haar onschuld vergeven. 

Ω

Dat was zestig jaar geleden. De oude Quadt was dood. Er was een zoon geweest, 

een slecht mens, maar een motorongeluk in de jaren zestig had een einde ge-

maakt aan zijn leven. Een vroegtijdig einde, maar niettemin te laat. De oude 

Amelia poetste nu ’s avonds het kantoor van Moors, Lioen, Fagel & Quadt op de 

dertiende verdieping van een gloednieuw gebouw aan de Parelgracht. Ze had 

ooit gehoopt dat het zou stoppen bij de kleinzoon, maar het familiebloed liet 

dat niet toe. Clovis Quadt nam al op jonge leeftijd de zwarte kunsten van de 

voorvaderen over en soms ’s avonds en soms ’s nachts ruimde de poetsvrouw 

-  het stokoude dametje dat al tientallen jaren in dienst was van de familie, dat 

zijn grootvader zelfs nog gekend had – op en streed ze tegen de kruipende en 

sluipende wezens der duisternis die rondwaardden als de laatste zwarte kaar-

sen uitgingen en het vergoten bloed van de offeringen begon op te drogen. 

Ze dacht aan de vele graven die ze gemaakt had sinds ze lang geleden die ene 

kartonnen doos had meegenomen naar huis, met daarin iets monsterlijks dat 
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niet wist dood te gaan. Hoe anders zou haar leven er hebben uitgezien. Een 

huwelijk. Kinderen. Misschien zelfs kleinkinderen. Alles wat ze nu had waren 

littekens en een leven aan ervaring in het opjagen en doden van demonen. En 

in het delven van graven met daarin de gruwelijke resten met de afgehakte kop 

aan de voeten en de ogen open. De ogen altijd open.

Ze zag ze allemaal liggen. Als de jaarringen van een boom vertelden ze haar 

verleden. Dat ene graf daar achteraan in de tuin, naast de perelaar die toen nog 

jong was toen ze de put maakte. Begin jaren vijftig was dat. Toen hij stierf. Het 

monster was groot en sterk. Lelijk als de hel. Het brak bijna haar linkerarm. Het 

deed geen pijn toen. Nu wel, zestig jaar later. Elk jaar meer pijn en kwalen. Elk 

seizoen dat kwam en ging hetzelfde verdriet om herinneringen die niet wilden 

vervagen. Alles deed pijn de laatste tijd. Doen, en denken. Toen niet. Toen was 

alles anders. Toen keek ze het kwade in de ogen, ze staarde in die donkere die-

pe poelen en haar gedachten en kracht concentreerden zich op dat enkele punt 

waar de wereld en de tijd één enkele felschitterende knoop vormden, een bot-

sing tussen goed en kwaad.

Maar haar tijd was bijna op en wie zou haar taak overnemen? Wie zou het willen 

doen? Wie zou zij het willen aandoen? Toen zij begon wist ze niet beter, en daar-

bij, in die tijd had ze een bepaalde reden om de poetsdame van notaris Quadt te 

blijven. Die reden had een zachte glimlach en mooie bruine ogen die haar aan-

keken vanachter een bureau. Die reden heette meneer Norius.

Francis, het is koud en ik ben oud en ik weet dat je op me wacht dus waarom toch?, 

dacht ze terwijl ze naar buiten staarde en zuchtte. Haar warme adem dampte 

het vensterraam aan en het meisje in haar wilde een hart tekenen in het besla-

gen glas, maar de oude vrouw die ze was keek naar haar knoestige handen die 

zich tot een artritische vuist hadden gebald. Ze wreef het vocht van de ramen 

met haar mouw. Eens een poetsdame, altijd een poetsdame. In de weerspiegeling 

van het raam keek de voor altijd jonge meneer Norius haar liefdevol aan. Een 

rilling ging door haar oude lijf. Pas op meisje, spookte het door haar hoofd, Pas 

op dat het verleden het verleden blijft en dat je niet voor altijd verdwaald in dat einde-

loze, eeuwig mooie land. In de spiegeling van het raam glimlachte de altijd jonge 
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meneer Norius haar toe. Ze glimlachte terug terwijl de tranen over haar gezicht 

liepen. 

Achter het raam wachtte het duivelskerkhof geduldig af. 

Ze knipperde met haar ogen en keek uit het raam naar de stille begraafplaats 

die haar tuin geworden was. Haar tuin en haar leven. 

“Bewaar je preken voor de kraaien op de begrafenis.” Sprak ze luidop tegen 

niemand. Ze schrok van het iele gekras van haar eigen stem. Wie had dat ook al-

weer gezegd?

Ze kleedde zich om en liep de trap af en de keuken in. Ze opende de deur naar 

de tuin. De winterkoude omhelsde haar als een goede vriend. Er hing een lage 

mist over het land. Ze nam haar stok en wandelde de tuin in, voelde het broze, 

bevroren gras onder haar voeten kraken. 

“Bewaar je preken voor de kraaien op de begrafenis.” Herhaalde ze langzaam in 

de nevelige ochtend. 

Een zwarte vogel vloog weg uit de oude perelaar, de ondergaande wintermaan 

tegemoet. Ze lagen onder haar voeten. Ze kon ze voelen. Honderden. Een klein 

leger duivels en hellemonsters. Ze keken haar aan, hun ogen voor altijd open. 

Daar had ze zelf voor gezorgd. Ze keken voorbij haar, voorbij die hoogbejaarde, 

gebogen vrouw met het dunne, grijze haar, de grauwe huid en de grijze ogen. 

Ogen als manen, koud en doods. Bijna zelf een geest. Ze keken naar de hemel, 

wachtend op het moment dat die zou openbreken en het licht hen zou optillen 

en meenemen en vergeven. Niet vandaag. Vandaag, net zoals gisteren, zouden 

ze wachten.

Was ze aan het sterven? Het was koud, maar de lucht brandde in haar longen. 

De lucht verhitte haar gedachten, zette haar geest in brand. Haar geest was 

overal en overal tegelijkertijd. Haar hoofd voelde te klein voor haar gedach-

ten. Haar hoofd was de gevangenis, en de gevangenis stond in lichterlaaie, en 

de gevangenen vluchtten alle richtingen uit. Hoofdpijn, splijtende hoofdpijn. 

Als een vlinder die uit haar cocon barst. Schitteringen voor haar ogen. En daar-

achter, het zwarte uitdeinende niets. Dus toch sterven? Niet in bed, maar goed 

genoeg. Ze viel op haar knieën. Het deed geen pijn. De rechterknie deed toch 
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altijd pijn? Die smerige duivel die een pees geraakt had. De wandelstok. Als ze 

de wandelstok nam, dan nam ze die in haar rechterhand. Rechterknie dus. Maar 

nu, geen pijn. Geen gevoel, ook niet in de rechterhand. Geen adem ook. Lon-

gen die schroeiden als opvlammend bijbelpapier. Ze viel voorover, armen slap 

langs haar lichaam dat niet meer voelde als haar lichaam. De grond snelde haar 

tegemoet, nam haar hoofd en legde haar zacht neer. Een dun laken van nevel 

werd op haar gelegd. Ze ademde zacht vantussen gevoelloze lippen en kuste de 

zwarte harde grond.

Ze lag op haar kerkhof, op haar levenswerk, en had rust. 

“Francis.” Fluisterde ze toen het donker haar nam. “Ik kom, Francis. Ik kom er 

eindelijk aan.” 

De duivels in de grond keken zwijgend toe en wachtten.

Ω

Het was uit liefde voor haar Francis dat ze bleef poetsen op het notariaat. Ze 

waren geliefden geworden en hij had beloofd haar te huwen. Ze zou stoppen 

met schoonmaken en hij zou van haar een gelukkige, getrouwde vrouw maken 

en later een moeder.

Ze bleef schoonmaken uit haat voor Aristide Quadt. Quadt, die haar toekomst 

wegnam toen ze op een avond begon aan haar werk en ze haar meneer Norius 

vond, voorovergebogen op zijn bureau alsof hij daar, wachtend op haar, vredig in 

slaap was gevallen. Ze had zacht zijn schouder beroerd maar hij had niet bewo-

gen. Toen had ze gemerkt dat zijn haar wit was geworden, van het zuiverste wit 

dat ze ooit gezien had. Hij ademde niet. Ze had hem opgetild van het bureaublad. 

Ze wist dat hij dood was maar ze voelde niets omdat op dat zelfde moment ook 

in haar iets dood was gegaan. Iets gebroken en voor altijd verloren. Weggewaaid 

in een stormwind. Zijn handen. Ze kende zijn handen. Ze hield van zijn handen. 

Geen grote, ruwe handen gevormd door noeste arbeid, maar delicaat gevormde 

handen vol van elegante beweging en aanraking waarin al zijn levenswarmte 

en liefde voor haar tot uiting kwam. Ze keek naar zijn handen en raakte ze aan. 
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Koud nu. Zo kil en hard als marmer. Verwrongen en verkrampt, de nagels diep 

in het glanzende notenhout van het bureaublad gedreven. Zijn ogen waren open 

maar inwaarts gekeerd zodat enkel het oogwit zichtbaar was. De lippen waren 

teruggetrokken in een grimas die de tanden ontblootte alsof onzichtbare haken 

zijn mond opensperden. Wit haar en witte ogen en witte tanden en een perka-

menten huid. Een beenderkleurig omhulsel, een mansgrote gebroken porselei-

nen pop was al wat overbleef van haar toekomstige echtgenoot en toekomstige 

vader van haar kinderen. Gestorven van angst. Ze had ervan gehoord tijdens de 

oorlog. Van mensen die doodsangsten hadden uitgestaan en wiens haren daar-

door wit waren geworden. Ze had ze nooit zelf gezien, die witte mensen die de 

dood in de ogen hadden gekeken en waren blijven leven. Ze wist het nu. Men 

kan de dood niet levend aankijken zonder iets kwijt te raken. Als de dood aan-

klopt neemt hij altijd iets mee. De dood had haar alles afgenomen. Haar vader. 

Verdampt in een bombardement. Haar moeder, krankzinnig voor de rest van 

haar leven. Haar Francis. 

Ze had de verstijfde vingers één na één uit het bureaublad getrokken. Welke 

gruwel, wat voor monster had hij gezien? Hij zat aan zijn bureau, dus het was 

door de deur gekomen. Het had hem vanuit de deuropening aangekeken met 

duizend ogen en gesproken met duizend stemmen uit duizend muilen en haar 

arme Francis was letterlijk van angst doodgevallen. 

Ze bevrijdde zijn rechterhand uit het bureaublad. In de palm lag een ring. De 

ring was diep gedreven in de huid. Het was een mooie ring van wit goud met 

een robijn en een kleine diamant. Een verlovingsring. Hij zou haar vanavond 

ten huwelijk hebben gevraagd. Haar Francis. De bleke pop met het witte haar 

en de witte ogen en de glimlach van een schedel. Ze nam de ring en ze kuste 

hem teder, en in haar kus lag al de liefde die ze hem haar hele leven zou gegeven 

hebben, en in haar adem lag al de hartstocht waarmee ze voor altijd van hem 

zou houden. In die ene en enkele kus beleefde ze en gaf ze haar hele leven sa-

men met hem op. Ze fluisterde in zijn oor “Ja, meneer Norius. Ik wil.” en schoof 

de ring over haar ringvinger. Hij paste perfect. En tegelijk schoof alles diep in 

haar op zijn plaats. Het had een geest van staal en werd aangedreven door een 

allesverzwelgende haat. Toen ging ze op zoek naar Aristide Quadt.
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Het oude huis was stil nu. Het was anders nooit stil. Altijd kraakte en steun-

de het en fluisterden de schaduwen hun dode woorden. Ijzige tochtvingers die 

graaiden vanonder gesloten deuren. Gekraak in lege kamers. Geprevel in don-

kere hoeken als ze schoonmaakte en de duisternis verdreef. 

Niet die nacht. 

Ze liep de monumentale trap af. Onderaan stond het middeleeuwse harnas dat 

ze al zo vaak had opgepoetst. In de zware ijzeren pantserhandschoenen hield 

het een grootzwaard vast. Ze wist dat het scherp was, want de eerste keer dat 

ze het opgewreven had was het dwars door haar poetsdoek en door de huid van 

haar linkerpalm gegaan. 

Ze stond voor het ridderharnas, een fijn vrouwtje tegenover een hoog boven 

haar uittorenend ijzeren monster, en zei “Ik heb voor jou gebloed. Ik heb ge-

bloed, en ik heb gezien hoe jouw zwaard mijn bloed opnam.” Ze keek omhoog 

naar het vizier waar vantussen twee horizontale spleten het zwarte verleden 

van de krijger haar zwijgend aankeek. 

Ze nam het zwaard vast. Het zat muurvast.

“Ik ben niet gek. Ik weet wat ik toen gezien heb.” Ze ging hoog op de toppen van 

haar tenen staan om dichter bij de helm te komen, en gromde vantussen op-

eengeklemde tanden; “Ik weet dat je luistert. Dat je altijd luistert. Altijd kijkt. 

Ik heb je al vijf jaar gepoetst en doen schitteren. Ik beloof je dit, ik zal het blij-

ven doen, maar dan moet je me vanavond mijn gang laat gaan.” 

Ze verstevigde haar greep op het zwaard terwijl ze in het broedende duister in 

de helm keek. Ze hoorde haar eigen hartslag, luid en regelmatig. Ze voelde de 

kilte van het harnas afstralen en haar aanraken met lange, ijzige vingers. Haar 

wangen, haar lippen, haar nek. Ze keek en week niet. De ijzeren handschoenen 

losten hun greep en het zwaard viel in haar handen. 

“Dank U.” Zei ze. De helm keek haar stil aan. Toen, in de stilte tussen het klop-

pen van de wereld, richtte de rechterarm zich traag op en wees de geharnaste 

hand met een gelede vinger naar de deur aan het einde van de donkere gang in 

de rechtervleugel van het herenhuis. De deur met de smalle trap naar beneden. 

De trap naar de keuken. Natuurlijk. Mevrouw Ragonde is gestorven in de keuken. 
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Dat zeiden de mensen, dacht ze, en sidderde. In de keuken staat het zwarte fornuis 

met de grote ovens.

Behoedzaam sloop ze door de hal. Ze keek om en zag het harnas haar onvatbaar 

aankijken. 

Je moet voorbereid zijn op hun listen, Amelia, had mevrouw IJzengard haar verteld. 

Praten is één van die listen. Een smerig mannenslimmigheidje. Onthoud goed, elke aap 

heeft een kunstje en mannen houden er van te praten. Het is hun uitvinding. Woorden 

zijn één van hun sterkste Wapens van Macht. Met hun woorden maakten ze de oude 

teksten en verhalen en de wetten om de vrouwen te onderwerpen en aan hen te bin-

den. Ze praten en ze praten met hun diepe stemmen en je luistert en ze wiegen je in een 

sluimertoestand van onderdanigheid en voor je het weet zit je aan hun onnozel gezeur 

vast voor de rest van je leven. Van je korte leven soms. Het is hetzelfde met duivels. Het 

eerste wat de Duivel leerde na de val uit de hemel was de kracht van het woord en de 

macht van de stem. Praten is het goedkope en rotte zaad waaruit alle kwaad voorkomt. 

Het bindt. Het knecht. Het corrumpeert en verwoest. Sommigen van hen houden ervan 

te praten. Ze zullen beginnen praten, en je zal beginnen luisteren. Je zal willen luiste-

ren. Het zal het liefste zijn wat je ooit hebt willen doen. Luisteren, luisteren en luiste-

ren. Twijfel dan niet, twijfel nooit als ze beginnen praten. Beloof je me dat, Amelia?”

Haar hand lag op de deurknop. Ze duwde de deur open en liep de trap af. De 

keuken was helverlicht. Achter de houten werktafel, links van de zwarte oven, 

stond de oude notaris. Hij keek haar aan, trachtte beminnelijk te kijken, mense-

lijk, maar de trekken van zijn gelaat waren vervormd, de plooiing van de mond 

geen glimlach maar een grimas, de ogen geen spiegels van de ziel maar zwarte 

parels, de schittering erin niet vochtig maar hard als de flits van een mes in de 

nacht. Wie danst met de duivel danst op drijfzand, en als de dans voorbij is blijft 

enkel de leegte over. 

Haar hand klemde zich om het zwaard.

Hij sprak op luchtige toon. “Ha, juffrouw Rosenbaum. Hoe onverwacht.” 

Ze liep rond de lange tafel naar hem toe. 

Hij sprak verder, onverstoord als was ze een vluchtige bijkomstigheid in deze 

late nacht. Een trage kever die je tussen de grond en je zool verplettert zonder 
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verder bij na te denken. 

“Als mensen iets belangrijks willen verkopen, bij wie kloppen ze dan aan, denkt 

U? Een huis, een grond, ik zeg maar iets,... een ziel? Ik ben notaris. Ik stel do-

cumenten op. Ik ben daar op al de grote momenten in een mensenleven. Ze 

hebben me nodig. En Hij heeft mij nodig, want het verbond, de schenking van 

de eeuwige ziel, dient in de sterfelijke wereld gemaakt te worden. De duivel is 

nodig. De duivel is één en de duivel is veel, en de duivel is eeuwig en altijd. Je 

kan dit niet winnen, meisje. Je kan mijn duivels niet blijven bestrijden. Je vo-

rige… collega dacht dat ze kan kon. De heks was sterk. Veel sterker dan jij. Jij 

daarentegen, jij bent zwak, verliefd...” hij spuwde het woord uit, “... je bent de 

laatste... en je bent alleen. Godsverlaten alleen.” Hij glimlachte gemeen en in 

die glimlach zag ze hem voor wat hij werkelijk was; een goedkoop masker waar-

achter gedachten krioelden die al lang niet meer menselijk waren.

Ze zullen praten, Amelia, en als ze praten, weet dan dat het enkel is omdat ze er van 

houden, om je te binden en om je neer te halen. Ze zullen je alles vertellen, tot hun 

diepste geheimen toe,... En dan sla je toe.

Hij toonde haar zijn rechterhand waarin hij een blad papier vasthield tussen 

duim en wijsvinger als een illusionist die een speelkaart omhooghoudt voor het 

ademloze publiek.

“Ik heb hier...” 

… genoeg van, dacht ze. Geluidloos als een schaduw stapte ze op hem af, een 

hartslag en de lange reis van een mensenleven samengebald in één enkele daad. 

Sneller dan ze ooit geweest was, hief ze het zwaard hoog op en sloeg zonder ge-

nade toe. 

“...brief van ene Marcus Hille-....”

Het hoofd tolde in een wijde boog door de keuken, zei nog het woord “-Brandt”, 

en botste met een misselijkmakend geluid tegen de muur. Het hoofdloze li-

chaam van notaris Quadt stond voor haar, nog steeds met de rechterarm opge-

richt met de brief in de hand. De nek bewoog zich in de richting van de hand, 

alsof er een fantoomhoofd op stond dat zich verbaasde over een moeilijk defi-

nieerbaar probleem. Toen begon de nek te bloeden. De luchtpijp begon te sput-
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teren. Met de punt van het zwaard duwde ze tegen het borstbeen van de romp 

die woordeloos achterover viel.

Ze pufte een fijne lok haar uit haar gezicht. 

“Praatjes.” Zei ze, “Allemaal en niets anders dan praatjes.”

Iets brulde vanuit de deuropening.

Het was een schrikwekkend wezen gehuld in zwarte rook. Een vage, kolkende 

vorm als een stormfront van koud vloeibaar staal met de stank van kokend ij-

zer. Het duister, zijn duister, strekte zich tastend uit als de tentakels van een 

zeemonster dat zelfs geen herinnering heeft aan daglicht. Het schepsel vormde 

en hervormde zich voortdurend. Ze zag horens uit het duister treden en zich 

weer terugtrekken, glazige ogen die knipperden, haar woedend aanstaarden en 

verdwenen. Monden en muilen en tanden en tongen. Het gromde en siste en 

brulde en krijste in een duizendstemmig dissonant koor van stemmen, jong en 

oud, hoog en laag, gemeen en droevig, en een leger van woorden viel haar aan. 

Het zei dat Francis Norius leed op de folterbanken van de hel en dat hij haar 

vervloekte tot in de eeuwigheid. Tegelijk sloeg het toe. Een reptielstaart zweep-

te uit de wervelende helledampen en sloeg tegen haar arm. Ze schreeuwde het 

uit van de plotse pijnscheut. Een nieuwe slag reet de tegels van de muur achter 

haar aan stukken toen ze nog net op tijd wegdook. Ze verbeet de pijn en kroop 

weg onder de tafel. Het monster stormde binnen gehuld in een mantel van zie-

dende rookflarden en gooide de tafel omver. Ze haalde uit met het zwaard maar 

raakte niets. Uit de zwarte nevel kwam een geschubde poot die haar wegschop-

te. Het zwaard viel uit haar hand toen ze over de grond wegschoof. Ze botste 

met haar hoofd tegen het gietijzeren fornuis. De ovendeur viel dreunend open 

en een rotte stank wurmde zich in haar neus en mond, dreigend haar te ver-

stikken. Mevrouw Ragonde is gestorven met haar hoofd in de oven, dacht ze. Het 

monster maakte een ratelend geluid dat leek op gelach.

Ze sloot haar ogen en dacht aan de glimlach en de bruine ogen van haar verloof-

de en wachtte op het onvermijdelijke.

Ze hoorde een krakend gestommel toen iets zwaars de trap afstormde. Vanuit 

haar ooghoek zag ze de demon weggeduwd worden als was het een onbeteke-
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nend voorwerp. Ze hoorde hoe het zwaard schrapend van de vloer werd geno-

men. Ze keek omhoog en omhoog naar een berg van blinkend metaal die boven 

haar uittorende. Haar schitterende ridder. Het harnas stond beschermend voor 

haar met zijn brede metalen rug naar haar toegekeerd en hield het zwaard vast 

met twee ijzeren handen. De gepansterde laarzen die uitliepen in een stalen 

klauw stonden onverzettelijk op de grond. De demon brulde uitdagend en viel 

aan. Het harnas pareerde de aanval en sloeg terug. 

Amelia twijfelde geen moment. Ze strompelde recht en rende naar de deuro-

pening.. Ze liep de trap op terwijl in de keuken de hel losbrak en tanden zich 

stukbeten op metaal en hellevlees werd uiteengereten met middeleeuwse bru-

taliteit en barbaarse kracht. Aan de voordeur keek ze nog eenmaal achterom. 

Het huis voelde aan als een tombe. Van ver weg was een luide brul te horen 

en de houten vloer daverde toen iets ontplofte in het souterrain. De gloed van 

vlammen zette de gang van de rechtervleugel in een zwak rood schijnsel. Het 

huis zou afbranden. Het vuur zou alles verzwelgen. Het zij zo. Ze nam haar jas, 

deed de deur dicht en op slot en vluchtte naar huis.

Het was diep in de nacht toen ze thuiskwam. Eenmaal had ze in de verte een 

brandweerwagen gehoord. Daarna niets meer. In de keuken verzorgde ze haar 

gewonde arm. Het was een diepe snee, maar ze wist dat het zou genezen. Ze 

keek naar haar handen. Ze waren vuil met smeuren zwart en met donkere kor-

sten opgedroogd bloed. Tussen het vuil, aan haar ringvinger, glansde het witte 

goud en schitterde de diamant en robijn van haar verlovingsring. Ze ging zitten 

aan tafel en overmand door verdriet en verlies begon ze te wenen.

Ze hoorde de stem van de notaris in haar hoofd. Je bent de laatste en je bent he-

lemaal alleen. Godsverlaten. Zijn gemeenste glimlach. De grijns van een hyena. 

Alsof hij het geweten had. Hoelang was het al geleden dat ze mevrouw IJzengard 

had gezien? Vier maanden? Een half jaar? Zo lang al? Je bent zwak en je bent de 

laatste en je bent helemaal alleen.

Ze werd ruw uit haar gedachten geschud door hard gebonk op de deur. Politie, 

dacht ze. De politie komt me halen. Voor moord op een notaris en brandstichting. Goed 

dan. Ze liep met rechte rug naar de deur, klaar voor wat komen zou. 
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Wat voor haar stond toen ze opendeed vulde de hele deuropening. Het zag roet-

zwart en stonk naar rook en zwavel en gaf een ziekelijkmakende hitte af.

Nee! Dacht ze, Dat niet. Dat kan niet! Niet hier! Niet opnieuw! Paniek sloeg haar om 

het hart. Ze wankelde achteruit toen een klauw naar haar reikte en het titani-

sche monster vooroverboog om binnen te geraken. Halfweg de gang bleef het 

staan. Het staarde haar aan vanuit twee donkere horizontale spleten. Het tikte 

zacht en onregelmatig, als afkoelend metaal.

Haar mond viel open van verbazing toen ze zich realiseerde wat het was.

“Jij...” Fluisterde ze. “Jij kunt hier helemaal niet zijn... Wat doe je hier?”

Het oude ridderharnas staarde voor zich uit. Ze stapte er aarzelend naartoe. In 

de linkerhand hield het het grote slagzwaard vast. Ze ging met een vinger over 

de gepansterde onderarm. Het zag smerig en was gedeukt en gekrast, maar ver-

der was het wonderbaarlijk intact. Wat vuil was kon worden schoongemaakt. Ze 

zuchtte en een zweem van een glimlach kwam over haar lippen.

“Niet hier.” Zei ze. “Hier kan je niet blijven staan. Daar.” Ze wees naar de woon-

kamer. “Daar kan je naartoe.”

Het zwartgeblakerde harnas keek onvatbaar voor zich uit.

“Ga maar.” Zei ze. “Het is goed zo.”

De helm keek naar rechts. Een tel later volgde het hele metalen lichaam en met 

grote stappen stampte het de kleine woonkamer binnen. Het keerde zich naar 

het nachtelijke vensterraam, klemde het zwaardheft met beide handen vast en 

bevroor in zijn vertrouwde schildwachthouding. Heel even dacht ze een diepe 

zucht te horen.

De volgende dag begon ze het schoon te maken. Eerst in stilte. Na een tijd be-

gon ze er tegen te praten. Over haar moeder, haar vader, de oorlog.  Over Me-

vrouw IJzengard, en tenslotte over haar verloofde. Ze toonde het de ring. Wat 

later begon ze zacht te neuriën. 

Ze keek in de donkere spleten van zijn ogen. 

“Heb je een naam?” vroeg ze.

Hij was genoeg om te luisteren naar haar stem.
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“Als je hier wilt blijven moet je toch een naam hebben.”

Ze had een warme stem en als ze neuriede vulde ze zijn bodemloze leegte.

Hij luisterde terwijl ze het linkerschouderstuk insmeerde.

“Caleb.” Zei ze.

Het woord vulde het harnas. Het woord was goed en voor nu was het genoeg om 

te luisteren naar haar zachte stem. Hij besloot dat hij even hier zou blijven staan, 

bij haar in dit huisje. Ze was... anders. Ze doodde duivels en hield het verval op 

afstand. Hij keek door het venster, voorbij de sluiers van de wereld waar de tijd 

zich eindeloos uitstrekte. Ja. Hij zou even blijven en de wacht houden.

Ω

Ze lag languit in de ijzige nachtelijke tuin. Ze voelde de grond daveren op het 

ritme van haar trage, zwakke hartslag. Bonk... Bonk... Bonk... Nee. Niet haar 

hartslag. Iets anders. Iets roerde zich in haar huis. Iets liep met grote, zware 

stappen rond. Het keek uit het keukenraam en zag haar. Een kolossale schim 

dreunde voorbij en opende de deur. Het bukte zich in de deuropening en stapte 

op haar af met grote ijzeren laarzen die eindigden in een stalen klauw. De klau-

wen beten in de grond vlak voor haar hoofd. De nevel vluchtte in slierten weg. 

Het oude ridderharnas boog voorover, de hemel verduisterend. Caleb stond 

roerloos in de ontwakende winterdag. Terwijl de zon opging loste de grauwe 

mist rond hem langzaam op. Hij had niet bewogen in meer dan vijftig jaar. Vijf-

tig jaar was niets. Een halve eeuw maar. Een zucht en een oogopslag. Hij hoefde 

niets. Hij stond onbeweeglijk en onbeweegbaar in de stroom des tijds in een 

klein huis aan de rand van de stad, en dat was genoeg, zolang zij er maar was. 

Een koude wind stak op, een noorderwind die genadeloos de donkere wolken-

flarden opjaagde. 

Terwijl hij naar haar keek, dacht hij zijn trage gedachten, langzaam als een lome 

herfstwolk. Haar zilveren haar bewoog zacht in de aanzwellende wind. De dood 

zat nog steeds op haar schouder en keek naar hem op met zwarte oogjes. Het 

hield het hoofd schuin en opende zijn bek, alsof het niet goed wist wat te doen. 
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Het zou wachten, het was haar tijd nog niet, maar niet lang meer. Caleb wist wat 

hij zou doen. Hij zou haar redden. Hij was een ridder in een schitterend harnas 

en hij zou de vrouwe redden in haar tijd van nood.

Hij tilde haar op als was ze een nauwelijks gevulde lappenpop en droeg haar 

naar haar oude huis. Hij dacht, Bijna een leeg karkas. Een lege hoorn die niet meer 

blazen zal. En alles zal oplossen in de stilte, en de herinnering aan al wat was zal ver-

vliegen in de lange uitgerekte zucht van de tijd.

Ω

Ze voelden het in de grond. Ze voelden zijn gedachten en voelden haar val. Het 

was begonnen. Het gerommel en gewroet diep in de aarde. Ze roerden zich. De 

oude en de jonge, de grote en de kleine. De monsters uit de diepte. Schaduwvor-

men van uiteengereten nachtmerries. De wormen hadden hen niet aangeraakt. 

De maden waren gevlucht nog voor hun helgeknechte lichamen koud werden. 

De wonden waren niet genezen. De herinneringen altijd vers. Ze keken omhoog 

met altijd open ogen. Keken in het nacht, in het eeuwige donker van de aar-

de. Hun benige armen reikten omhoog. Ze waren er bijna. Ze konden bijna het 

moment in de tijd aanraken waarop de aarde hen niet meer bedekken zou, en 

zij haar zouden zien staan, alleen op de bodem van een sterrenloze nacht, een 

oude, verweerde, geknakte vrouw. Ze zouden haar omringen en insluiten, klau-

wen en tanden scherp en hongerig en dan....

Ω

Ze werd wakker en zag de blauwe bloemen van haar winterdeken voor haar uit-

gespreid. Verwaaide korenbloemen en vergeet-me-nietjes. 

Ze lag in bed en ademde zacht. 

In bed, dacht ze. Nog niet dood dus. 

Ze trachtte een emotie op te rakelen bij die gedachte. Er kwam geen. Het vuur 
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was uit, haar hart een woestenij, haar ziel voor altijd verdwaald in de wildernis. 

Slechts één hunkering gloeide zwak maar ze wilde zijn naam niet meer fluis-

teren in dit leven. Zijn naam zou het laatste zijn wat op haar lippen lag als de 

wereld voor haar eindelijk verstomde en de grauwe gordijnen opengingen. 

Ze keek opzij. Het venstergordijn was dicht maar een weinig daglicht waagde 

zich in de somberheid van haar slaapkamer. Iemand zat naast haar bed.

“Amelia?” zei een zachte stem. Suzanne. Het kind nam zacht haar dorre hand 

vast.  

“Je deur stond op een kier toen ik gisterenavond langsliep. Ik riep, maar er 

kwam geen antwoord. Ik vond je in bed. Je had hoge koorts. Longonsteking zei 

de dokter. Je moet rusten nu, vooral rusten.” 

Dokter? Rusten? 

“Je moet weer beter worden, hoor je? Ik zal wel voor je zorgen.”

Haar ogen vielen dicht en ze viel terug in die hete donkere put zo dicht bij de 

hel.

Soms opende ze haar ogen en was het donker en was ze alleen met haar demo-

nen. Soms opende ze haar ogen en was het licht en zat Suzanne naast haar op 

bed. Maar Suzanne zei niet veel, niet zoals vroeger toen het kind een spraakwa-

terval was en de onschuld van haar woorden soms de enige remedie leken tegen 

de doffe berusting die altijd dreigde in Amelia’s ziel. Nu keek het kind somber, 

leek het teruggetrokken. 

Het was het bed. Ze moest er dringend uit, al was het maar om te weten welke 

dag het was. Ze was zeker dat ze al een poetsbeurt gemist had. Ze streed vaak op 

donderdagnacht tegen de duivel. Hadden ze haar wel gemist bij Moors & Qua-

dt? Of dachten ze niet aan dat oude poetsvrouwtje die slechts enkelen van hun 

personeel af en toe zagen, een kleine, gebogen gestalte in de lange lege gan-

gen, een vage schim in het flauwe schijnsel van lege computerschermen, bijna 

zelf een geest, een spookgedaante met een poetskarretje met vegers en dweilen 

en sponzen en een emmertje, en daartussen verborgen de bussen met bijtend 

zuur en vlijmscherpe messen en af en toe een oud ridderzwaard dat een vallend 

herfstblad in tweeën kon snijden. Of dachten ze misschien dat ze dood was, 
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gestorven in haar keuken, of liggend met gebroken nek onderaan de trap? Een 

herseninfarct of fatale hartaanval? Vreemd oud vrouwtje, waar ga je naartoe? Waar 

anders ga je heen dan naar beneden, strompelend en steunend op je gekraakte stok, 

afdalend langs de lange wenteltrap naar de hel? De diepe stem en de stem uit de 

diepte klonk dichtbij nu, leek te fluisteren in haar oor, de stem van een scherp-

getekend, krachtig mannenhoofd met ogen schitterend als zwarte diamant en 

met twee rijen volmaakte tanden tussen dunne, bleke lippen, de wrede glim-

lach van een geboren verleider. Maar in haar andere oor klonk de zachte stem 

van mevrouw IJzengard, die haar waarschuwde voor mannen en hun woorden, 

voor de holheid en ambiguïteit van die woorden. Woorden van Angst en woor-

den van Macht. Vervloekingen en verwensingen. Allemaal woorden. Ze haatte 

zijn woorden. De waarheid kon nooit gevonden worden in zijn woorden.

En dan, op een rusteloze nacht, stond ze eindelijk op. Iemand liep met haastige 

stappen door de stille straat. Die iemand  gooide haar deur open en stommelde 

haar huis binnen. Ze hoorde haar naam schreeuwen. Een jonge stem, furieus en 

schril, en daartussenin een dissonante toon van vrees. 

Ze deed haar kamerjas aan en ging de trap af. 

Suzanne stond in de gang, keek haar woedend aan, haar rode haren wild op haar 

hoofd en een laaiend vuur in haar ogen. Ze hield een grote kartonnen doos in 

haar armen, zover mogelijk van zich verwijderd. 

Zwijgend nam Amelia de doos van haar over en hield ze dicht tegen haar ge-

klemd. 

 “Het spijt me zo, Amelia.” Begon Suzanne ineens, nog happend naar adem. 

“Ik had het je eerder willen zeggen maar..., wel..., je lag daar zo in dat bed, en 

ik begreep het niet maar ik wist hoe belangrijk het voor je was, dus ik had je 

schoonmaakpost overgenomen op dat kantoor... voor even maar hoor, tot je 

weer beter zou zijn. Maar toen, vanavond, dat ding...!  Dat ding vliegt plots uit 

een kast en valt me aan!” 

Ze slikte, happend naar lucht, en vervolgde “Ik sloeg ernaar, het ging neer. Ik 

sloeg en ik sloeg en ik sloeg maar het,...het..., het wil niet doodgaan! Ik weet 

niet wat het is, maar het wil niet doodgaan!” 
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Amelia hoorde het gekrab en geritsel binnen in de doos. Een melancholische 

glimlach speelde om haar mond, alsof een oude foto uit een vergeten archief 

van haar geest terug aan de oppervlakte was gekomen. Ze omarmde de karton-

nen doos als een lang verloren gewaande vriend en keek naar Suzanne. Ze zag 

haarzelf, de lange jaren afgeworpen alsof ze niets betekend hadden. Ze was te-

rug jong als Suzanne, opnieuw zeventien, en de wereld was wederom die wilde 

plaats, een angstaanjagend land waar enkel chaos leek te heersen en waar het 

kwade broedde in de schaduwen en in de kieren en spleten van de wereld. 

Suzanne zag Amelia glimlachen en haar aanstaren met haar donkergrijze ogen. 

Het was lang geleden dat ze Amelia had zien glimlachen.

De oude vrouw sprak met zachte stem “Zeg me, heb je de kop van de romp ge-

scheiden, kind?” 

“De kop van de... romp?” vroeg Suzanne verbaasd. “Wat... Ik...”

“Dat is heel belangrijk.” Vervolgde Amelia, “Altijd de kop van de romp schei-

den. En dan haal je de ogen eruit want het zien van leven tussen hemel en hel 

maakt hen gek van woede, en doen we bijenwas in de oren zodat ze het gebrul 

van hun hellevorst niet meer horen. We leggen zoethoutwortel in hun muilen. 

Dat houdt ze koest want ze sterven niet. Nooit. Ze worden levend begraven met 

het hoofd aan hun voeten. En,... o ja,” vervolgde Amelia onverstoorbaar, “Het 

hoofd is altijd gericht naar boven, naar de hemel. Nooit naar beneden.”

Als in een vage droom keerde Amelia zich om en liep naar de keuken. Suzanne 

volgde in stilte. Ze plaatste de doos op de grond en nam haar vertrouwde hak-

mes. Ze opende de doos. Het monster zette zich schrap en vloog sissend naar 

haar keel. Bliksemsnel sloeg de oude vrouw het uit de lucht en pinde het vast 

op de keukenvloer.

“Je hebt een scherp hakmes nodig.” Sprak Amelia. Ze hief het hoog boven haar 

hoofd en terwijl ze hard toesloeg zei ze boven het iele gekrijs van het schep-

sel uit; “Dit is een goed hakmes. Oud, maar goed genoeg om te doen wat moet 

gedaan worden.” Het zong in een heldere toon toen ze met haar duim over het 

snijvlak ging. “Denk eraan, als het er op aan komt, is oud soms het beste wat er 

is. Het oude is beproefd. Het oude is gehard. Door leeftijd, door gebruik en door 
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ervaring. Ik heb je nog zoveel te vertellen, kind….” 

Ω

In december van datzelfde jaar had Amelia Rosenbaum een vreemde droom. Ze 

droomde dat ze in haar tuin stond, en dat de demonen van haar verleden haar 

omringden. De maan was vol en groot en vulde de nacht in een blauw licht. Ze 

keek naar de demonen en toen naar haar eigen handen en ze zag dat ze onge-

wapend was. Haar handen waren leeg. Ze voelden als nieuw, met zachte huid 

en jeugdig bloed. Vlekkeloze handen. Een zwaarte hief zich op van haar rech-

terschouder en ze zag de vage vorm van een vogel opstijgen in de nacht. Ze 

opende haar handen en draaide zich langzaam om. De duivels sloten haar in en 

kwamen dichter. Ze gromden en ontblootten hun tanden en toonden hun klau-

wen. Amelia opende haar armen. De monsters reikten naar haar, klaar om haar 

eindelijk te verscheuren.

Eén na één verdwenen ze in haar open armen. De grote en de kleine, de oude en 

de jonge.

Toen de laatste verdwenen was stond ze alleen in het midden van haar tuin, in 

het ondermaanse dat baadde in een stralend licht, helder en koud. Het was een 

vreemde droom. En op het einde van die droom zei ze, haar stem jong en oud 

tegelijk, “Ze zijn weg. Het is over. Het is eindelijk over. Ik kom eraan, ik kom 

eindelijk aan, Francis.”  En met die woorden stierf de oude mevrouw Amelia 

Rosenbaum in haar bed, zoals ze altijd gewild had.

Einde
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