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Ik zag bloed liggen op de trap. Het was voor de fl at van onze vrien-
din, zij woont daar met twee andere meiden die we niet kennen. 
Voordat u het vraagt, ik weet het niet. Ik weet niet wat er is gebeurd. 
Ik ben bang {lange stilte}. Ik ben zo bang, mevrouw. Het moet 
stoppen. We moeten vluchten, mijn zus en ik. Hebt u geld voor 
mij? Please, kunt u iets missen?
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1

De ontmoeting is in talloze scenario’s door mijn hoofd geschoten. 
Ik heb er wakker van gelegen, over gepiekerd, heb liters wijn ge-
dronken bij alleen al de gedachte aan wat er nu staat te gebeuren.

Hij is mijn vader.
En een moordenaar, ook dat.
De metalen deur opent moeilijk, met een schelle klaagzang. Stre-

pen van fl auw licht op de vloer. De loden omlijsting van de smalle 
ramen dringt zich benauwend aan me op.

Ik kijk nog even om naar de bewaarder. Hij knikt bemoedi-
gend, ja, ga maar. Een lange gang voor me, als een brug van tralies 
tussen de echte wereld en die van hier. Achter me klinkt een fi kse 
dreun.

Ik ben alleen. Koud. Ik stop mijn gebalde vuisten in de zakken 
van mijn jas.

Lopen. Het kille geklik van mijn hakken doorbreekt de stilte in 
de hal. Behoedzaam, maar vlug beweeg ik me voort over gladde 
plavuizen. Klik, klak. Ik span mijn kuitspieren aan en probeer niet 
uit te glijden.

Onophoudelijk spoken er vragen door mijn hoofd. Zal hij er 
anders uitzien? Magerder? Ouder? Zal hij het fi jn vinden om me 
te zien?

Redt hij zich daarbinnen wel? Houdt hij zich staande tussen de 
andere gevangenen? Is hij niet veel te kwetsbaar?

Ik wil er niet aan denken.
Nog een deur. Een luide zoemer gonst door de gang als ik door 
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mag lopen. Langzaam begint mijn kater door de werking van de 
paracetamol heen te dringen. Stom, ik had er meer moeten nemen.

Mijn vader, de moordenaar. Al die tijd had ik op het verkeerde 
spoor gezeten en was ik op zoek naar een waarheid die ik duizend 
keer liever had gevonden. Een ander, was het maar een ander ge-
weest.

Ik sluit aan in de rij bezoekers. De koude, verlaten gang staat in 
schril contrast met het verhitte rumoer in de ruimte waar ik nu ben. 
Een jonge moeder met een grauw gelaat probeert tevergeefs haar 
drie kinderen in toom te houden. Ze praat ongewoon hard tegen 
ze, maar lijkt zich daar niet voor te generen. Achter hen een oudere 
vrouw, keurig gekleed in een lange mantel en kruislings over haar 
borst een leren handtasje dat ze strak tegen haar buik gedrukt houdt. 
De vrouw kijkt geregeld om naar twee zwarte mannen achter zich. 
Ze zwijgen, kijken uitdrukkingsloos langs haar. Achter me al weer 
beweging, de rij wordt langer. Drie Turkse vrouwen, klein, kleiner, 
kleinst. Een jong meisje. Nog meer kinderen, nog meer vermoeide 
gezichten.

De klootzakken, sukkels, moordenaars, verkrachters en andere 
mafkezen zijn populair vandaag.

Ik kijk naar een meisje zo jong als Céline, ze wordt gefouilleerd 
door de bewaking. Ze moet haar armpjes spreiden en haar schoenen 
uitdoen. Er valt een vaal knuff eltje voor haar op de grond. Haar 
lippen strak op elkaar, haar blik angstig. Haar moeder ziet het niet.

Ik ben aan de beurt. Daar sta ik dan, op mijn sokken. Mijn tas 
geef ik af aan een mevrouw in uniform, terwijl haar collega me 
begint te fouilleren. Mijn ogen schieten heen en weer van de grond 
naar de muur, naar opzij, naar de deur. Ik wil haar blik ontwijken. 
Ik heb geen zin om te praten.

Mijn tas terug. Schoenen weer aan.
Even later lopen we met z’n allen door naar een volgende ruimte. 

Kaal, zakelijk, als de wachtruimte van mijn tandarts, maar dan tig 
keer groter. Onwennig ga ik zitten aan een van de tafeltjes, terwijl 
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wat kinderen als losgelaten puppy’s de speelhoek in duiken. Op 
tafel ligt gedateerd leesvoer, met roddels over bekendheden met 
discutabel talent. Er is lauwe koffi  e, voor wie wil. En water, of li-
monade. Ik kijk naar de gezichten. Het scherpe tl-licht ontmaskert 
de lelijkheid van verdriet.

De deuren gaan open en het tuig druppelt binnen. Mijn ogen 
fl itsen van de deuropening naar het verkreukte tijdschrift voor me 
op tafel. Hoe gaat het straks? Mag ik hem eigenlijk omhelzen?

Wil hij dat?
Straks komt hij toch niet. Straks komt een bewaker me doorge-

ven dat hij toch geen bezoek wenst te ontvangen. Ik bijt op mijn 
nagels, terwijl dat mijn gewoonte niet is.

Dan zie ik hem.
Hij loopt langzaam op me af, met een fl auwe kromming in zijn 

rug en een lichte glim onder zijn ogen. Het valt me op dat hij in-
derdaad magerder is geworden, en zijn gezicht tekent ouder, maar 
er gaat een allesoverheersende, verstandige kalmte van hem uit.

Ik steek mijn hand op en probeer het gebonk in mijn borstkas te 
negeren. Mijn eigen paps in de gevangenis. Voor moord.

‘Dag lieverd,’ klinkt zijn zachte stem als hij voor me staat. ‘Wat 
fi jn om je te zien.’

Ik omhels hem vluchtig. Mijn ogen voor even gesloten, zijn geur 
is vertrouwd, zijn warmte zo bekend. O, wat fi jn dichtbij ineens. 
Verdomme, wat mis ik hem. Brok in mijn keel, waas voor mijn 
ogen. Vuisten gebald, waarom zit hij hier toch en ik niet? Hoe kon 
het zo ver komen?

‘Niet huilen,’ fl uistert hij.
Hij veegt mijn traan weg met de mouw van zijn blouse. We gaan 

zitten, mijn ranke handen in zijn klauwen.
‘Ik had veel eerder moeten komen.’
Ik durfde niet.
Hij schudt zijn hoofd. ‘Je bent er nu.’
‘Hoe gaat het met je?’ vraag ik.
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Hij kijkt stilletjes de ruimte rond, op zoek naar een passend ant-
woord, maar de juiste woorden lijkt hij niet te kunnen vinden.

‘Het spijt me zo…’ fl uister ik.
Zijn wenkbrauwen wiebelen.
‘Het spijt me zo,’ kreun ik nog een keer.
‘Benthe,’ zegt hij dan, ‘luister goed. Wat ik heb gedaan, daar heb 

jij niets mee te maken. Ik wil dat je ophoudt met dat gezeur over 
dat dit jouw idee was, dat jij hier had moeten zitten.’

‘Toch is het zo,’ zeg ik. ‘Het is mijn schuld. Als ik die plannen 
niet had gehad…’

‘Houd erover op,’ snauwt hij, boziger dan ik hem ken. ‘Het is 
sentimentele onzin en dat weet je. Ik heb gehandeld in een vlaag 
van verstandsverbijstering, ik was in de war, woedend, net als jij…’

‘Maar je wist…’
‘De gevoelens waar jij mee rondliep, speelden bij mij net zo goed. 

Het is spijtig dat ik ze zo ver heb toegelaten. En daar krijg ik nu 
straf voor, zoals dat netjes geregeld is in dit land. Het heeft geen zin 
om daar verder bij stil te staan en je leven erdoor te laten verpesten.’ 
Hij pauzeert kort als iemand voorbijloopt en volgt de man met een 
stalen blik. Dan weer terug bij mij. ‘Jij hebt niets gedaan, Benthe. 
Dus houd erover op.’

Zwijgend probeer ik zijn woorden in te laten dalen. Ik knik.
‘Leef, verdomme, Benthe,’ zegt hij zachtjes, terwijl hij zijn vingers 

in mijn hand drukt. ‘Lééf!’
Hij heeft gelijk, maar dat schuldgevoel zal nog wel een tijd blijven 

hangen, dat weet ik. Het vreet aan me. Ik bén schuldig, zo simpel 
is het. Al is het aan waanideeën, en roekeloosheid.

‘Hoe gaat het met je?’ probeer ik nog eens. ‘Hoe voel je je?’
Hij knikt nu. ‘Het gaat oké, ik weet me te vermaken. Gelukkig 

hebben ze hier genoeg te lezen. En ik heb werk.’
Vragend kijk ik hem aan.
‘Ja,’ knikt hij. ‘Knijpers. Ik maak er heel wat op een dag.’
Jezus. De hoogleraar die knijpers maakt.
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‘Hoe gaat het met Céline, lieverd?’
Knoop in mijn maag. ‘Goed,’ zeg ik. ‘Ze is lekker weg met Raoul, 

ze zijn vorige week vertrokken om de vakantiemaanden bij zijn 
familie in Parijs door te brengen. Ze zitten in het zomerhuis, net 
buiten de stad.’

Alleen al die blik, de woorden die hij niet uitspreekt. Hij kent 
me langer dan vandaag.

‘Moeilijk voor je.’
‘Ze heeft het er heerlijk.’
‘En Raoul? Hoe gaat het tussen jullie?’
Ik schud zachtjes mijn hoofd.
‘Lafzak,’ fl uistert mijn vader. ‘Als het even ingewikkeld wordt…’
‘Hij heeft het ook niet makkelijk gehad.’
Mijn vader laat wat lucht tussen zijn lippen ontsnappen. Hij staat 

op. ‘Wil je wat drinken? Water?’
Hij vlucht naar de tafel waar de kannen koffi  e, limonade en water 

staan uitgestald en schenkt twee bekertjes in. Behoedzaam – ons 
tafeltje wiebelt – zet hij het voor me neer.

We drinken stilletjes, terwijl we rustig om ons heen kijken. Onze 
buren zijn verwikkeld in een fl uisterruzie. Wilde ogen schieten 
verwijten over en weer. Het stel in de hoek voert een stilgevallen 
gesprek. Een baby huilt. Verderop kiepert een bekertje van tafel. 
Vloeibaar roze op de vloer. Papieren doekjes, ergernis.

Ik kijk naar de klok en zie in slow motion hoe de wijzer de cir-
kel rond maakt. Een blik op mijn vader, en dan weer omlaag. Hij 
kucht. Ik knik.

Ik denk aan vroeger, toen we nog normaal waren. Hij werkte 
veel, maar we hadden het goed samen, ook nadat mijn moeder voor 
zichzelf had gekozen. Samen op de fi ets de stad in, boodschappen 
doen, naar de Noordermarkt. Naderhand een drankje in een te druk 
café. Mijn vader nam een Palmpje, ik warme choco.

Hij haalt diep adem, en voor even lijkt het of hij iets gaat zeggen, 
maar dan verdwijnt de lucht weer in het niets. Ik drink kleine slokjes 
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water en verstop me in mijn gedachten, terwijl ik opnieuw kijk naar 
het tot elkaar veroordeeld groepje kinderen in de speelhoek.

Na een tijdje klinkt de bel, net als vroeger op het schoolplein. 
Onze bekertjes zijn leeg, onze woorden zijn op, dus wat ons betreft 
is het prima. We nemen afscheid, net zo vluchtig als we elkaar be-
groet hebben, en dan sluit ik me weer aan in de stoet naar buiten. 
Het omkijken laat ik aan de kinderen over.

Pas als ik buiten ben, mijn auto terug heb gevonden op de par-
keerplaats en ik het portier gesloten heb, durf ik mijn tranen toe 
te laten.

Mijn klamme vingers klem ik onder mijn benen, mijn hoofd 
zachtjes bonkend op het stuur. De geluiden van buiten verstom-
men als de stem van mijn vader door mijn gedachten echoot. ‘Leef, 
verdomme, Benthe. Lééf.’
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‘Zwart?’
‘Prima,’ knik ik.
Jens wenkt een ober, zoals haantjes dat doen. Vlug komt die 

aangelopen, met zijn hypermoderne tablet paraat. Zijn ogen blijven 
plakken aan het scherm.

‘Wat mag het voor u zijn?’
‘Twee koffi  e graag. En een punt appeltaart, om te delen.’ Jens 

grinnikt. ‘Nee, hoor, geintje. Maak er maar twee van.’
De jongen knikt en verdwijnt.
‘Zo,’ zegt-ie. ‘Hoe vond je het zelf gaan?’
‘Prima, hoor,’ zeg ik. ‘Hij had alleen weinig nieuws te melden, 

beetje saai.’
‘Tja, jij bent anders gewend, natuurlijk. Maar geloof mij: dit is 

de man van de toekomst. Op een dag is hij premier van dit land.’
‘Dat hoor jij te zeggen als zijn persvoorlichter.’
‘Ho,’ hij steekt zijn vinger op. ‘Persvoorlichter van de grootste 

partij van Nederland.’
‘Het zijn slechts peilingen.’
Hij lacht. ‘Ja, wij van de politiek schermen daar zelf ook altijd 

mee, dus ik kan je geen ongelijk geven. Maar het ziet er verdomde 
gunstig uit, dat moet je toegeven.’

Ik knik.
‘Heb je het naar je zin?’ vraag ik voor de vorm. ‘Als voorlichter?’
‘Je bedoelt, mis ik de journalistiek?’
Ik haal mijn schouders op.
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‘Nee,’ beantwoordt hij zijn eigen vraag. ‘Niet echt. Ik mis vooral 
het armoedige salaris niet.’

‘Echt, Jens, ben je zo geworden? Voor het geld, en alles?’
Weer die grinnik. ‘Wacht maar tot ik je eens mee uit eten neem, 

je weet niet wat je meemaakt.’
Wil ik ook niet weten.
De koffi  e wordt neergezet. ‘En twee appeltaartjes van het huis,’ 

zegt de jonge ober.
Gespeeld verbaasd kijkt Jens hem aan. ‘Nou, wat aardig.’ En een 

blik naar mij. ‘Ja, je ziet het, ik heb zo mijn vrienden hier…’
Ik drink van de koffi  e. Heet op mijn tong.
‘Stuur je de uitwerking van het verhaal nog even langs?’
Ik knik. ‘Uiteraard. Maar ik heb geen zin in gezeik. Je mag het 

checken op feitelijke onjuistheden, meer niet…’
‘Geen probleem.’
‘Fijn.’
‘Zeg, klopt het wat ze zeggen, Benthe?’
‘Wat zeggen ze?’
‘Is het nu echt helemaal over?’ vraagt hij. ‘Met je man?’
‘Wie zegt dat?’
Hij krijgt een kleur. ‘Ach ja, je weet hoe dat gaat. Je hoort wel 

eens wat.’
Hij heeft zitten vissen.
Ik staar voor me uit.
‘En je woont hier nu?’ vraagt hij verder. ‘In Den Haag?’
Ik knik.
‘Ik durf het haast niet te vragen, maar mag ik je echt eens mee 

uit eten nemen?’
‘Alsjeblieft, zeg…’
‘Nee, serieus, Benthe. Ik weet dat je me een irritant ventje vindt, 

maar denk er eens over, goed?’
‘Nee.’
Hij tuit zijn lippen. ‘Jammer.’
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Ik haal mijn schouders op, eerder onverschillig dan verontschul-
digend.

‘En als je straks na de verkiezingen nou eens als eerste hoort wie 
er op de nominatie staan voor de ministersposten?’

Ik pers er een fl auwe glimlach uit. ‘Dat is alvast een begin, Jens.’
Het donkere scherm van mijn iPhone licht op. Sinds tijden ben 

ik niet zo blij geweest om een telefoontje van Sandra te krijgen. Ik 
trek een ‘deze moet ik echt even nemen’-gezicht. En Jens kijkt terug 
met zijn ‘o ja, dat ken ik’-blik.

‘Sorry, Benthe,’ zegt ze, ‘ik wil je niet storen…’
Mijn ogen volgen een bibberend, geleiachtig stuk appeltaart dat 

per zilveren vork achter de te rode lippen van Jens verdwijnt.
‘Geeft niet,’ zeg ik naar waarheid.
‘Je moet eerlijk zeggen of je het ziet zitten…’
‘Wat zie zitten?’
‘Er drijft een lijk in een Haagse gracht, vermoedelijk van een 

jonge vrouw.’
Ik zucht, net iets harder dan aardig is. ‘Ja…’
‘Het lichaam dreef onder een brug, ter hoogte van de Zuidwal. 

Dat is vlakbij…’
‘De Doubletstraat,’ mompel ik.
‘Haar keel is doorgesneden.’
‘Hoe weet je dat?’ vraag ik.
‘Niets is nog zeker, maar dat gerucht gaat op Twitter. Het is na-

tuurlijk een groot tumult daar op die kade nu.’
Jens kijkt naar me. Op zijn lip glinstert een spuugbelletje, terwijl 

zijn tanden het gebak vermorzelen.
Jezus, ik zou bijna verlangen naar een lijk.
Eigenlijk hebben we afgesproken dat ik me een tijdje zou richten op 

suff e, politieke interviews in plaats van misdaad. Beter voor mijn colle-
ga Jaap, want die heeft dan wat ondersteuning in zijn portefeuille. Beter 
voor mijn hoofdredacteur Stan, want die heeft zo wat meer mensen op 
politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Tot slot schijnt 
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het ook beter voor mij te zijn, omdat ik wel genoeg ellende achter de 
rug heb. Meer dan me lief is. En na een blaatverhaal over wetsvoor-
stellen heb ik tenminste enigszins kans op een fatsoenlijke nachtrust.

Maar goed, die lijken blijven kennelijk aan me trekken.
Routinematig praat Sandra verder. ‘Nou ja, en dit is natuurlijk 

het zoveelste geweldsincident in de Haagse rosse buurt de laatste 
tijd. Plaats dat samen in een kader met de uitgelekte plannen om 
de ramen daar te sluiten, het leek ons een interessant verhaal…’

Ik staar naar Jens, die het vorkje inmiddels speels tussen zijn 
vingers op en neer laat wippen. Hij grijnst naar me.

Ik wil hier weg. Al is het verdomme voor een lijk.
‘Benthe?’
‘Ja, ja,’ zeg ik, terwijl ik opsta. ‘Ik ga al.’
‘Echt?’
‘Jep.’
Ze zucht vertwijfeld. ‘Goed dan, maar is het echt niet te veel voor je?’
‘Sandra, ik ga. Proost maar met Stan, het is je gelukt, ik ga weer 

aan de misdaad.’
Ze lacht. ‘Oké, top. Succes.’
Ik neem met weinig moeite afscheid van Jens en stap op mijn 

fi ets. Ik fi ets langs pop-upkoffi  etentjes, en ruik de geur van oud bier. 
Ik sjees langs winkelende dagjesmensen en driedelig grijs. Ik fi ets 
voorbij een zwerver met een fl es op zijn schoot en een hondje met 
korte pootjes, aangelijnd door een oude dame van stand.

Ik heb dorst gekregen van de koffi  e, dus ik stop abrupt bij een 
kiosk voor een fl esje water. Fiets tegen het paaltje, niet op slot, kan 
wel even. In de kiosk kies ik spa met prik, lekker fris uit de koeling. 
Ik sluit aan in de rij voor de kassa terwijl ik alvast een slokje neem. 
Blik op mijn fi ets, mooi, die staat er nog. Dan kijk ik naar het 
schap vol tijdschriften, met de gedeelde thema’s: bloot, bekend en 
barbie. Ik onderdruk een diepe gaap, maar hij ontsnapt me alsnog. 
De rij blijft onveranderd lang, de vrouw achter de kassa houdt een 
ontspannen monoloog over de weersverwachting.
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Fiets. Is er nog.
Dan bekijk ik het schap met de kranten, het nieuws van de dag, 

waarvoor ik stiekem al een tijdje probeer onder te duiken, ondanks 
de politieke interviews die ik moet voorbereiden. Ik scan de koppen. 
Uitkomsten van commissies, uitspraken van politici, uitspattingen 
van bankiers. Altijd weer hetzelfde liedje. Ik zucht.

En dan ineens een messteek van papier, als mijn oog valt op 
Le Parisien. Dansende letters. Le Parisien. Alleen die twee woorden 
zijn er nog. Le. Parisien.

Ik zie haar even helder voor me, Céline, maar dan glipt ze weg, 
zo ver weg. Ik voel haar van me af kabbelen. Ze is niet hier, niet bij 
mij. Het gesuis in mijn oren kondigt de kortsluiting in mijn hoofd 
al aan. Het suizen gaat over in gesis, van duistere krachten om me 
heen. Ik heb het weer. Verdomme, ik heb het weer.

Paniek.
Het open fl esje glipt uit mijn hand, water, alles nat. Geroezemoes 

om me heen. Handen op mijn schouders. Ik zit voor het schap op 
mijn knieën. Ademhalen gaat moeilijk. Pijn in mijn buik, hartzeer. 
En benauwd, zo vreselijk benauwd. Zwarte vlakken, helder witte 
vlakken, hoge tonen in mijn oor. Mijn handen schermen het geluid 
af en ik sluit mijn ogen voor de fl itsen.

Dan weer licht, ogen open. Geen fl itsen meer, gewoon weer ade-
men. Al die tranen, waar komen ze toch vandaan? Gebogen hoofden 
boven me, bezorgde gezichten naast me.

Een vriendelijke hand rust ineens op mijn schouder. ‘Wie is  
 Céline?’ vraagt de vrouw met zachte stem. ‘Kunnen we iemand 
bellen? Kunnen we Céline voor je bellen, misschien?’

‘Céline?’
‘Je riep om Céline. Zal ik haar bellen?’
Ik schud van nee en staar, inmiddels zittend, voor me uit. Ik heb 

een borrel nodig. Verdoving, was ik even vergeten. Waarom dacht 
ik dat ik zonder kon? Het gemis van Céline sloeg in als een bom, 
die ik keer op keer probeer te ontmantelen. Alsof ze haar van me 
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wegtrekken en ik haar al schreeuwend en spartelend probeer vast te 
houden. Ze zijn sterker, het is sterker dan ik.

Langzaam sta ik op en richt mijn blik op de vrouw achter de kassa.
‘Het spijt me,’ mompel ik. ‘Ik weet niet wat er gebeurde.’
Ze wuift het weg. ‘Lieverd, hier heb je een nieuw fl esje. Krijg je 

van mij. Goed slapen vanavond, rustig aan.’
Ik knik. Goed slapen vanavond. Ja, dat zou goed zijn, goed slapen.
Verdwaasd loop ik naar buiten, waar de wereld me ineens vreemd 

voorkomt. De andere klanten van de kiosk lopen me voorbij alsof 
ik hen bijten zal. Emoties zijn eng, ik weet het en snap het allemaal 
wel. Ik ben dat gekke mens dat huilend op de grond in een kiosk 
gaat zitten. Ik kijk ze na, de andere mensen. Ze gaan hun leven weer 
in, op naar het volgende moment, en ik sta hier maar.

Een slokje spa rood prikt me wakker. Ik moet naar dat lijk. Ik 
denk dat ik het nodig heb, harder dan iemand zich voor kan stellen. 
Als ik maar bezig blijf, met de dingen die ik altijd al deed, dan is het 
leven toch nog een beetje normaal. Dat lijk is voor mij normaal, als 
misdaadverslaggever, het helpt me om in het hier en nu te blijven.

Ik kijk om naar de kiosk, terwijl ik besef dat ik mijn algehele 
functioneren ophang aan een lijk. Nog een slokje spa. Het is niet 
anders, want ik moet die paniekaanvallen de kop indrukken. Het 
begint gênante vormen aan te nemen. En ik pas ervoor om langzaam 
krankzinnig te worden, om vervroegd af te takelen tot een seniele 
versie van mezelf.

Ik moet naar dat lijk in die gracht, maar het enige wat ik kan is 
kijken, en zoeken naar iets waarmee ik weer op krachten kom. Ik 
zie alles, behalve dat. Een Chinees restaurant, een stomerij, gepar-
keerde scooters. Een verwaarloosde plant voor een souterrain. Het 
schreeuwende logo van een massagesalon. Uitgedrukte peuken op 
de stoep, onkruid tussen de klinkers.

Paaltje.
Geen fi ets.
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Ik laat de taxi stoppen op de Paviljoensgracht, vlak voor de samen-
geklonterde troep commotiejournalisten met hun camera’s en mi-
crofoons. Een fl inke hap adem moet me helpen die kant op te lopen. 
Pen en blocnote paraat, even handig als ouderwets.

Ik wurm me tussen mijn collega’s en andere nieuwsgierige men-
sen door, tot aan de rand van de kade. Er zijn witte schermen neer-
gezet, zodat het zicht op het water minimaal is, maar ik zie door een 
kiertje wat bewegingen. Ze wordt waarschijnlijk op dit moment uit 
het water gevist. Een rilling trekt langs mijn rug. Het is een warme 
dag, maar dat water ziet er akelig koud uit voor een naakt lichaam.

‘Lekker op tijd,’ hoor ik naast me.
Even kijk ik geërgerd op, maar de scheve lach zegt dat het een 

grapje was.
‘Ja,’ zeg ik, terwijl ik mijn schouders ophaal. ‘Ik was even met 

andere dingen bezig.’
Hij steekt zijn hand uit. Kin iets omhoog. ‘Liam, verslaggever 

van RT L Nieuwsfl ash.’
Ah, lekker dan. Nog zo’n haantje.
Ik veins een glimlach, want zo doe je dat. ‘Benthe Berg, De Vrije 

Pers.’
‘Aha,’ knikt hij, alsof hij ineens doorheeft wie hij voor zich heeft. 

‘Leuk je eens in levenden lijve te ontmoeten.’ Hij wijst met zijn 
hoofd richting het water. ‘Je treft het. Ze zijn net klaar.’

Dat moet waarschijnlijk ook grappig zijn.
Ik verlang naar de goddelijke verdoving van wijn, rechtstreeks uit 
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de fl es. Naar een sigaret. Ik wil weg van hier, waar ik moet praten 
met pochende collega’s, klaar om zich scherpzinnig te profi leren 
op Twitter, over de rug van een jonge, dode vrouw. Ik wil weg van 
hier, om geen werk te hoeven doen waar ik de kracht niet voor heb. 
Maar datzelfde werk moet me nu juist de kracht geven door te gaan. 
Om niet in verval te raken. Het is kiezen uit twee kwaden, zou 
mijn vader zeggen. De interne strijd brengt een stekende kramp in 
mijn onderbuik teweeg. Alsof mijn baarmoeder me er nog eens aan 
herinnert dat ik een dochter op de wereld heb gezet die ik zomaar, 
doei-doei, heb laten gaan. Zelfs mijn eigen lichaam komt in opstand 
tegen de keuzes die ik maak, stom mens.

Ik wil haar gewoon nu terug, dat is werkelijk alles. Dat is de kern. 
Ook al is ze maar tijdelijk van me weg, ik kan niet langer zonder 
haar. Het voelt alsof ik haar nodig heb om in leven te blijven – ego-
istisch, ja, ik weet het.

Daar zijn ze weer, de hoge tonen in mijn oor. Nee, niet nu. Ik 
schud mijn hoofd, slik de paniek weg, adem diep in en richt me op 
het water. Het lijk. Het lijk dat me redden zal.

Ik kijk naar het haantje, hij bestudeert me irritant aandachtig, 
met hemelsblauwe ogen die licht lijken te geven.

‘Hoelang dreef ze er al?’ vraag ik, in de hoop dat hij ophoudt met 
dat irritante, aandachtige bestuderen.

Hij haalt zijn schouders op. ‘Vermoedelijk al sinds vannacht.’
Ineens vang ik een glimp van haar bleke gezicht op. Keel door-

gesneden, dat zie ik gelijk. Gebonk in mijn borstkas. Jezus, warm. 
Mijn wangen beginnen te gloeien. Wat is dit toch steeds? Ik word 
knettergek van mijn lichaam, dat maar steeds aan de haal gaat met 
mijn emoties.

Benthe Berg, misdaadverslaggever, moeder. En sinds kort: fervent 
paniekvogel.

Ik kijk nog eens naar het lichaam van de vrouw. Ze is gewoon 
dood, is dat wat me zo van slag maakt? Het beëindigde leven en al.

Rick V., die is ook dood.
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Ik staar in het water, terwijl ik denk aan haar laatste momenten. 
En aan zijn laatste momenten. Al dat bloed, al die lelijkheid, de her-
inneringen borrelen boven als luchtbellen in de gracht. Ik zie hem 
voor me, levensecht, in een kabbelende weerspiegeling. Beelden van 
zijn gezicht spatten genadeloos door mijn gedachten.

Daar is de paniek weer, vermomd als een zwarte waas. Even knip-
peren. Niet meer kijken, niet meer denken.

Liam wijst naar links. ‘Ze heeft waarschijnlijk een tijdje onder die 
brug gelegen, totdat ze door de stroming deze kant op is gedreven.’

Ik slik en met gebroken stem vraag ik: ‘Wie heeft haar gevonden?’
Het lichaam wordt ondertussen in een witte zak gestopt, die 

wordt dichtgeritst. Ik moet denken aan de ordinaire eindigheid van 
het leven. Het ene moment loop je nog op straat, het andere mo-
ment lig je in een zak. Zzzzip, rits dicht, dat was het dan.

‘Ik vroeg: wat zeg je?’ hoor ik Liam lachend zeggen. ‘Ben je er 
wel bij?’

‘O, ja,’ zeg ik. ‘Sorry. Ik vroeg: wie heeft het lichaam ontdekt?’
‘Een buurtbewoner die zijn hond uitliet,’ knipoogt hij. ‘Je kent 

de quotes wel.’
‘“Het komt ineens wel erg dichtbij”?’
Hij steekt zijn duim op. ‘In één keer goed.’
‘Hebben we al een identiteit?’
Hij knikt. ‘Ik wel, dankzij mijn contacten.’
‘Aha…’
Hij schiet in de lach. ‘Zei ik dat nou echt? Sorry!’ Hij maakt 

aanhalingstekens met zijn vingers. ‘Mijn contacten!’ En lacht nog 
eens hartelijk om zichzelf.

Ik glimlach een beetje mee en zie ondertussen een paar mensen 
omkijken die zich waarschijnlijk afvragen wat er op een plek als 
deze te lachen valt.

‘Sorry,’ zegt hij, als hij het ook ziet. ‘Ik zal me gedragen, dat is 
een belofte.’

Even kijk ik naar het gerommel bij het water, vervolgens naar 
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hem en dan weer naar het water. Ik weet dat ik dit nodig heb. Ik 
moet een verhaal hebben en niet dat van een politicus met lege plan-
nen. Ik ben toe aan een echt verhaal. Als ik hier niet in duik, blíjf ik 
nog eens in die paniekaanvallen. Voorzichtig kijk ik naar hem op.

‘Mag ik de naam van je?’
Niets voor mij om dat te vragen. Normaal ben ík degene die alles 

al weet. Met de “contacten”.
Hij lacht, draait met zijn ogen en speelt nog even alsof hij twijfelt. 

‘Als ik je op een kop koffi  e mag trakteren, verklap ik alles.’
Alsjeblieft, zeg. Alles behalve dat.
Koffi  e met persvoorlichters, collega’s, met wie dan ook, ik moet 

er op dit moment niet aan denken. Dan moet ik een-op-een be-
wijzen dat ik echt wel kan functioneren in dit leven. Doen alsof ik 
geen knallende koppijn heb, alsof ik mijn voeten niet als loodzware 
betonblokken moet voortslepen om van a naar b te geraken. De 
woorden die maar moeizaam mijn mond uit komen, ik zal door de 
mand vallen, en de afgang zal meedogenloos zijn. Koffi  edrinken met 
iemand als Liam betekent dat ik word geacht gedachten te delen die 
ik niet heb, dat ik scherpte moet tonen die ik verloren ben.

Hij steekt zijn hand uitnodigend naar voren. Ik kijk even naar 
die hand, met zakkende schouders, en zucht. Ik draai me om en 
duw mezelf door de menigte heen, weg van de kade en de dood. 
Als ik omkijk, valt het me op dat Liam ongelukkig ogend blijft 
staan, zijn handen dan maar in zijn zakken gestoken, terwijl hij 
wat om zich heen kijkt. Ik wil helemaal niet met dat soort dingen 
bezig zijn, maar toch heb ik te doen met zijn ongemak. Als ik door 
de drom heen ben, wenk ik hem, vriendelijker dan ik eigenlijk op 
kan brengen.

Binnen een mum van tijd staat hij voor me, zijn mond trekt 
scheef als hij lacht. Hij heeft alleen links een kuiltje in zijn wang. 
‘Als je er geen zin in hebt, hoeft het niet, hoor.’ De blos op zijn 
jukbeenderen verraadt dat hij toch niet zo’n haantje is als ik dacht.

‘Ik, eh,’ zeg ik. ‘Ik geloof dat ik maar ga.’
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‘Tuurlijk.’
‘Succes, met alles.’
Ik draai me om en loop weg.
‘Wacht!’ roept hij dan. En als ik omkijk zie ik hem met een visite-

kaartje in zijn hand staan. ‘Dit is mijn nummer. Voor als je wilt 
sparren, een keer, over deze zaak, of… Of iets anders.’

Ik pak het aan. ‘Th anks.’
Dan wandel ik door, naar het verre, dat me lokt. Het werken 

lukt me niet, ik functioneer niet. Het was zo mooi geweest als het 
lukte, maar ik wil niet hier zijn, ik wil daar zijn, bij haar. Ik wil niets 
weten over lijken in grachten en schrijven over zinloze moorden, 
maar luisteren naar avonturen van knuff elberen en samen lezen in 
de vogelencyclopedie voor kinderen.

Ik wil haar. Haar bewonderen, haar voelen tegen mijn borst en 
in mijn armen.
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Pas bij de grens haal ik mijn voet weer van het pedaal. Ik neem de 
afslag, rijd de beboste parkeerplaats op en stop de auto. Motor af. 
Met gestrekte armen houd ik het stuur nog even vast en kijk zwij-
gend voor me uit, terwijl de leasebakken en vrachtwagens aan me 
voorbij razen. De radio ruist zachtjes. Grauwe lucht voorspelt regen.

Ineens stap ik uit, smijt de deur dicht en zet het op een lopen. 
Gewoon een stuk het bos in, weg uit het hier en nu. Er is niemand, 
en dat is fi jn. Ik wil geen mensen, geen gepraat, geen ogen. Ik snak 
naar niets.

Ik laat me tegen een boom zakken en klem een sigaret tussen mijn 
lippen. Ik steek hem nog niet aan, ik moet niet weer beginnen. Ik 
was al zo lang gestopt.

Het gemis breekt me, put me uit. Het klopt niet, van geen kant. 
Na alles wat er is gebeurd wil ik haar bij me hebben, dicht tegen 
me aan. Ze is mijn kind, mijn alles. De navelstreng is nog nooit zo 
ver uitgerekt.

En nu is de rek eruit. De pijn lijkt ondraaglijk.
Ik word naar haar toe getrokken, ik kan me haast niet meer be-

heersen, maar Raoul zou woedend zijn als ik ineens voor de deur 
sta. De gevolgen zullen voor mijn rekening zijn en dat is wat me 
tegenhoudt. Ik moet blijven nadenken, ook al gaat dat haast niet, ik 
moet blijven nadenken over wat hierna komt. De toekomst.

Co-ouderschap.
Er was een serieus gesprek, voor ze vertrokken. We waren allebei 

kalm, spraken rustig over het plan dat hij had. Hij wil zijn dochter 
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een onbezorgde zomer geven, zonder ruziënde ouders over hoe het 
nu verder moet, en met genoeg afl eiding om wat er is gebeurd voor 
even te vergeten. Hij heeft een punt, een heel degelijk punt.

Maar mijn leven is leeg zonder mijn gezin. Ook als ik eraan 
denk dat ik na de zomermaanden alleen het kind en niet de man 
terugkrijg.

Mijn duim schuift langs het tandwieltje van de aansteker. Ik in-
haleer diep, terwijl ik naar een foto van haar op mijn telefoon kijk. 
Mijn wijsvinger streelt het scherm. En nog eens, en nog eens.

De lieve lach van Céline verandert in een zwart scherm met een 
rode en een groene cirkel. Sandra belt.

Mens. Laat me toch met rust.
‘Waar zit je?’ vraagt ze.
Ik kijk om me heen. ‘Ik sta voor de supermarkt.’
‘Lieg niet.’
Ik zwijg.
‘Waar ben je, Benthe? We proberen je al uren te bereiken. Kun-

nen we nog een stuk verwachten voor de site?’
‘Een stuk?’
‘Over dat lijk in de gracht. Ik dacht dat het wel een mooi klusje 

voor je zou zijn. Heb ik me toch vergist?’
‘Een klusje.’
‘Ja, dat is toch zo? Een overzichtelijk klusje.’
‘Ik ben geen stagiair.’
‘Ach, Benthe, alsjeblieft. En waar zit je nou?’
‘Doet er niet toe.’
‘En hoe ging het eigenlijk met die partijleider? Ik hoorde van Jens 

dat het interview leuk was.’
‘O, Sandra…’ kreun ik.
Ik laat wat rook uit mijn mond ontsnappen. Door de waas heen 

zie ik ineens beweging. Een bruinbehaard beest rent in een rotvaart 
op me af. Luid geblaf. Hangende tong. Hijgende stank. Zijn neus 
trekt snuivend langs mijn broekspijpen.
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‘Waar zit je toch? Heb je een hond?’
Het baasje is een jonge, magere vrouw met kort blond haar. Ze 

knikt als ze langsloopt, klopt een paar keer op zijn rug en lijnt hem 
aan. Samen lopen ze het bos uit. En ik kijk ze na.

‘Benthe?’ roept Sandra. ‘Ben je er nog?’
‘Ja, ja,’ zeg ik.
‘Kom je even naar de redactie? Dat zouden we fi jn vinden, Stan 

en ik. We hebben je hier al zo lang niet gezien. Het zal vast goed 
voelen om even onder collega’s te zijn.’

Ik weet zeker van niet.
Ik schiet de peuk weg en sta op. Frisse boslucht stroomt door 

mijn longen. Met een zucht blaas ik weer uit. Ik haal de telefoon 
van mijn oor en druk het gesprek weg.




