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Bouw aan deze prachtige wereld waarin je leeft, 
 koester en verzorg haar, 

 in plaats van haar 
 systematisch en permanent te slopen 

 
 

Live well, and prosper 
 

  



  



1 
 
 
De eerste waterige zonnestraaltjes gingen, zoals iedere ochtend als de wolken het toestonden, ijverig op zoek 
naar de bewegingloze nevelsluiers die het bos in hun greep hielden. 
Slechts op plaatsen waar de groen blijvende bomen iets verder van elkaar stonden, slaagden ze er in om zich 
met de sluiers te verenigen, begonnen hun ‘Dans van het Nieuwe Leven’ in het schuingeweven, diffuse, 
driedimensionale lichtgordijn waarin alles te zien was, maar ook weer niets. 
 
Erik de Jager staarde met lege ogen voor zich uit, ongevoelig voor de kou die zich enkele uren geleden over de 
auto had ontfermd. Hij was zich niet bewust van zijn omgeving, had geen enkel besef van het adembenemende 
schouwspel dat zich voor zijn ogen afspeelde….. 
 



Enkele dagen eerder 
 
Nog driehonderd meter tot de moderne vrijstaande villa waar hij al zo lang gelukkig was met zijn lieve vrouw 
Marion en zijn zoons Mike en Patrick. 
Hij had vlinders in zijn buik. Het was te lang geleden dat hij zijn liefste in zijn armen had gehouden, haar 
heerlijke geur had opgesnoven, haar zachte lichaam had gevoeld. En hij zou weer bij zijn twee oogappeltjes 
zijn. Ook al sliepen ze. 
Vertederd glimlachend ‘zag’ hij ze door de tuin rennen, per ongeluk op plantjes staan, schichtig kijken of iemand 
het had gezien en snel verder gaan met hun spel. 
“Donderstralen”. 
De laatste meters. 
Ondanks het late uur reed hij met aangepaste snelheid. Vanaf het begin dat ze hier woonden had hij zich dat 
aangewend omdat er veel kinderen woonden die in hun spel vaak zonder te kijken de straat op renden. 
Hij stopte voor de oprit, pakte de afstandsbediening voor de garagedeur, drukte op OPEN. 
 
Een oorverdovende explosie verscheurde de nachtelijke stilte. De villa veranderde in een vuurbal, het 
demonische geel, rood en zwart de alles omvattende belichaming van dood en verderf. 
 
Met wijd opengesperde ogen zag hij als in een vertraagde opname het puin op zich af komen, zag de garagedeur 
in zijn richting komen buitelen, dook in elkaar om hem te ontwijken. 
 
De totaal verwrongen deur miste de auto op een haar. 
 
De drukgolf verbrijzelde de ruiten. 
Instinctief beschermde hij zich met zijn armen, voelde de scherpe brandende pijn waar hij werd geraakt door 
glas en puin. 
 
De auto werd opgetild, sloeg enkele malen om. 
 
De wereld tolde voor zijn ogen. 
Toen de auto uiteindelijk op de zijkant tot stilstand kwam, had hij het bewustzijn al verloren. 
 
De explosie was zo krachtig dat in de wijde omtrek ruiten sneuvelden. Omwonenden kwamen hevig 
geschrokken naar buiten gesneld, keken vol afgrijzen naar de ramp die zich voor hun ogen voltrok. 
Politie, brandweer en ambulances waren snel ter plaatse. 
 
In een iets hoger gelegen deel van de wijk keek een vrouw vanuit haar donkere SUV onbewogen naar de 
tragedie. Haar opdrachtgever was via een webcam realtime getuige. 
In de late avond had zij haar auto op deze plaats geparkeerd, zo veel mogelijk buiten bereik van straatverlichting 
en uit het gezichtsveld van bewoners, maar wel met optimaal zicht op een specifiek deel van een lager gelegen 
straat. 
Ze had geduldig gewacht tot haar target verscheen, had verbinding gemaakt met haar opdrachtgever en had 
gemeld dat de ‘voorstelling’ ging beginnen. 
 
Al snel verdween de eerste ambulance weer met zwaailicht in de nacht. 
 
Over de scanner hoorde zij dat het ambulancepersoneel het ziekenhuis verzocht om een spoedopname voor de 
enige overlevende. 
Ze mompelde een kort “mission accomplished” in de omvormer van haar mobieltje, verbrak de verbinding, 
vernielde toestel en simkaart, smeet alles in de struiken. Op haar laptop ontving haar bankrekening een nieuwe 
toevloed van overvloed.  
Heel even was er een vage glimlach. 
Na een laatste blik op haar werk startte zij de motor, reed rustig weg. 
Voorbij de bocht die haar aan het gezicht onttrok ontstak ze de lichten, verdween in de nacht. 
 
In het ziekenhuis bleek al snel dat er geen levensgevaar was voor de overlevende. Hij was buiten bewustzijn, 
had een groot aantal oppervlakkige verwondingen en kneuzingen. 



Op aandringen van de politie werd hij apart op een kamer gelegd, waar hij onder permanente bewaking werd 
gesteld voor het geval de mogelijke aanslagpleger de klus wilde afmaken. 
Er was nog een reden voor de afzondering. Bij behandeling van de verwondingen bleek dat de man een masker 
droeg dat als een tweede huid op zijn gezicht zat. Zijn identiteitspapieren kwamen echter overeen met zijn 
‘masker’. 
Logische gevolgtrekking zou zijn dat die papieren vals waren, maar onderzoek wees uit dat daarmee niets mis 
was. Ook de autopapieren waren niet vervalst, stonden geregistreerd op de naam die in het rijbewijs stond. En 
dan was er nog het pistool met geluiddemper in het schouderholster, en een kleine revolver in een beenholster. 
Beiden zonder registratienummer. 
 
De aanslag was uit de lucht komen vallen. De slachtoffers vormden een doorsnee gezin; er was geen enkele 
aanwijzing waarom ze waren vermoord. 
Onderzoek in de dagen daarna leverde geen enkel aanknopingspunt op. Geen geruchten in het circuit, geen 
opvallende geldstromen, helemaal niets. 
Om beweging in de zaak te krijgen verzocht het Openbaar Ministerie de artsen om de onbekende geforceerd bij 
kennis te brengen. 
Die wezen dat resoluut van de hand. Afgaand op wat hem was overkomen voorspelden ze dat hij een diepe 
shock zou hebben, en overwogen zelfs om hem enkele dagen kunstmatig bewusteloos te houden. 
 



Vandaag, enkele uren geleden 
 
…..Verwonderd keek hij om zich heen. 

Hij bevond zich in zijn volkomen vernielde auto, en reed op een weg. Hoewel rijden, het was meer zweven, 
op een eindeloze kronkelige nevelbaan. Er zat geen stuur in de auto, geen gaspedaal, geen rem, niets. 
Naast zijn normale gezichtsveld zag hij als toeschouwer van enige afstand zichzelf achter het stuur zitten. 
Deze dubbele positie voelde vreemd. Maar toch ook weer vertrouwd. Beschermd. Als één geheel. 
De omgeving trok aan hem voorbij. Leeg. En toch gevuld… 
Op de achtergrond ontwaarde hij het zachte lachen van een vrouw, kneep woedend het bloed uit zijn vuisten 
toen hij in die lach Alexandra Carlsberg herkende. 
Bij iedere bocht was er vlak naast de weg een huizenhoge steekvlam. 
Daarna was het alsof de film werd teruggedraaid: de vlam kromp ineen op de restanten van een gebouw, 
terwijl tegelijkertijd brokstukken en puin vanuit het niets naar de ruïne werden getrokken en werden 
samengevoegd. 
“De villa! Ons huis!” 
Na enkele seconden vervaagde het beeld van zijn huis, veranderde in een foto van zijn gezin. 
Hij had deze foto nooit eerder gezien; alleen Marion en de jongens waren er op te zien, met sombere, strakke 
gezichten, vaagrode vlekken op hun kleren. 
Op de achtergrond een onbekend heuvelachtig landschap. 
Zodra de foto volledig zichtbaar was verscheen Alexandra, verscheurde de foto met een sadistische grijns, 
verdween hatelijk lachend weer in het niets. 
Steeds opnieuw wilde hij haar beletten de foto te verscheuren. Maar hij kon zich niet bewegen; zijn 
ledematen wogen als lood. 
Op een gegeven moment werd hij naar het punt getrokken waar de nevelbaan in het niets verdween. De 
steekvlammen werden minder, bleven uiteindelijk weg; het werd volledig donker. 
Hij was rust, vrede, gelukzaligheid. 
 
Na verloop van tijd begon in de verte weer licht te dagen, en zag hij ook zichzelf weer vanuit zijn 
‘toeschouwerpositie’. De nevelbaan was terug, maar nu lag hij in een ziekenhuisbed, droeg een 
operatiehemd. 
Een verpleger duwde het bed uit het zwarte niets. Naast hem op de achtergrond twee korte dikke stokken 
die, als op een Japanse Okedo O Daiko, een irritante monotone dreun sloegen, in het zelfde trage ritme als 
waarin de verpleger zijn voeten verplaatste. 
Het voelde als was hij in de Twilight Zone. Alles bewoog, maar hij ging nergens naar toe, kwam nergens 
vandaan. 
Ineens ontwaarde hij een druk op zijn pols. De verpleger was verdwenen, uit het niets was er een sterke 
vrouwenhand die zijn pols vasthield. Stukje bij beetje werd een arm en de rest zichtbaar…... 

 
Voorzichtig opende hij zijn ogen net genoeg om door zijn oogharen om zich heen te kunnen kijken. Naast zijn 
bed was een verpleegster bezig om zijn pols op te nemen. 
 
De vrouw legde de hand weer naast het lichaam, controleerde de apparatuur naast het bed. 
 
Vaag voelde hij de sondes die op zijn lichaam zaten geplakt, werd zich bewust van het infuus in zijn arm. 
 
Ze noteerde haar bevindingen. De man was bezig om uit zijn coma te ontwaken. Tevreden liep ze naar de deur. 
 
Naast de deur zag hij een man op een stoel met een ongeïnteresseerde blik in een magazine bladeren, en een 
broodje en een beker koffie naar binnen werken. Houding en handelingen kenmerkend voor een doorgewinterde 
ambtenaar in functie. 
 
Rechercheur Chris Dekker keek nadrukkelijk op naar de verpleegster, glimlachte vriendelijk. Ze was een leuke 
verschijning. Hij hield van een beetje stevig. Zijn jongenshart ging er sneller van kloppen. 
 
Net als de voorgaande keren knikte ze afstandelijk. Hij had absoluut niet de uitstraling waar je direct voor viel. 
Door zijn aanhoudende openlijke avances begon hij haar steeds meer tegen te staan. Snel verliet ze de kamer. 
 



Manmoedig nam Dekker zijn verlies, zuchtte, bladerde verder in het magazine dat hem totaal niet boeide, pulkte 
met overgave in zijn neus. 
 
Erik werd zich bewust, begon te beseffen wat er was gebeurd. 
“Ik heb Marion en de jongens de dood ingejaagd…” . 
Verdriet en pijn waren ondraaglijk. Zijn altijd betrouwbare mentale weerstand smolt alsof het niet bestond. 
Steeds sneller gleed hij af naar een definitieve bewusteloosheid. 
Maar vlak voor het point-of-no-return nam zijn instinct de touwtjes in handen. Overleven onder alle 
omstandigheden. Sinds jaar en dag zijn tweede natuur. 
Er kwam wel iets mee terug uit zijn duistere diepten, iets waarvan hij nooit had geweten dat hij het in zich had: 
heel zijn wezen schreeuwde om wraak. Bloedwraak. 
Hij bezwoer zichzelf dat iedereen van wie ook maar het kleinste vermoeden bestond dat er een relatie was met 
SCI-CLOPS, de rekening zou betalen. 
“B.R.I.! Ze zullen weten dat ik hier ben!” 
De aanslag op zijn huis was duidelijk: ze hadden hem gevonden. En ze zouden niet meer loslaten. Er stond te 
veel op het spel. 
“Ik moet terug naar…  ik had Marion en de boys...”. 
Enkele jaren geleden had hij doelbewust een tweede leven gecreëerd, om zich optimaal op zijn opdrachten te 
kunnen voorbereiden. En om te kunnen acclimatiseren voordat hij weer terug ging naar zijn gezin. Om zijn 
privéleven volledig af te schermen. 
Het had niet geholpen. 
“Ik moet hier weg” verdrong hij opkomend verdriet. 
Hij controleerde ledematen en spieren, zorgde daarbij dat de rechercheur niets in de gaten kreeg. 
Alles deed pijn. Ademen, iedere beweging. Maar er was mee te leven. 
Het bevreemdde hem wel dat ze een infuus hadden aangelegd en dat hij was aangesloten op 
bewakingsapparatuur. 
“Ik ben maar een paar uur weg geweest”. 
Lang stond hij er niet bij stil. 
De nietsvermoedende rechercheur, vreemd genoeg niet een van zijn eigen mensen of iemand van B.R.I., was 
geen probleem. Net als het infuus. De bewakingsapparatuur was een ander verhaal. Hij hoopte dat er alleen een 
optisch alarm op de centrale apparatuur zou zitten, en dat de verpleging met andere dingen bezig was. 
Hij kreunde alsof hij net was bijgekomen, opende zijn ogen. 
 
Dekker vloog overeind, had de deurkruk al in zijn hand om de verpleging te roepen. 
“Ze wachten maar even” veranderde hij van mening. 
“Dit is mijn promotie”. 
Niemand wist iets van de onbekende man. Ze hadden alleen twee nergens geregistreerde handvuurwapens, die 
idiote identiteitspapieren en nog enkele zaken die een doorsnee automobilist niet in de kofferbak had liggen. 
De man keek hem aan, bewoog zijn lippen. 
Hij bracht zijn oor naar de mond… 
 
Toen hij veel later weer bij kennis kwam had hij enkele beurse plekken in zijn nek en een stekende hoofdpijn. 
En een danig gekrenkte trots. Het enige dat hij zich kon herinneren was dat hij ineens een zware druk in zijn 
nek voelde. Alles daarna was een zwart gat. 
De beloning voor zijn ‘oplettendheid’ was de garantie dat hij nooit meer in aanmerking kwam voor promotie. 
 
Met het dode gewicht van de rechercheur in alle hevigheid aan zijn hand in diens nek, moest Erik al zijn reserves 
aanspreken. 
“Sh-shit!” hijgde hij met een van pijn vertrokken gezicht omdat de druk op zijn spieren gevaarlijk dicht tegen 
kramp aan zat, en ook de infuusnaald geen vriendjes meer was met de ader waar hij in zat. 
Maar hij moest voorkomen dat het lichaam op de grond zou zakken. 
Ondanks zijn heftig protesterende gekneusde ribben en de beperkte bewegingsvrijheid die de sondes hem lieten, 
hees hij het slappe lichaam op het bed. Maar iedere paar centimeter vordering moest hij stoppen om door de 
pijn te gaan, om zijn ademhaling te reguleren; de signalen op de apparatuur in de controlekamer mochten niet 
te veel afwijken. Hij bad dat de verpleging even niet op zijn monitor zou kijken. 
Met de rechercheur eindelijk naast hem nam hij tijd om op adem te komen. 



Zodra het kon ontdeed hij de man van zijn bovenkleding en zette zo snel mogelijk alle sondes van zijn eigen 
lichaam over op dat van zijn slachtoffer. Na de laatste wachtte hij opnieuw. 
Er gebeurde niets. 
Hij zwaaide zijn benen over de rand van het bed. 
Toen de kamer weer stil stond ging hij voorzichtig staan, wachtte tot hij zijn evenwicht had teruggevonden. 
 
Zijn kleren waren nog te dragen, ondanks flinke beschadigingen. Van zijn overige bezittingen ontbraken zijn 
papieren, creditcards en wapens. 
In de wasgelegenheid inspecteerde hij zijn uiterlijk. 
“Hm. Fraai is het niet”. 
Toen hij de verwondingen op zijn gezicht wat beter bekeek sloeg de schrik hem om het hart. 
“Ze hebben het masker verwijderd!” 
Er was geen tijd meer te verliezen. Geroutineerd efficiënt doorzocht hij de zakken van de rechercheur, leende 
ID, dienstpistool en autosleutel. 
Na een laatste controle van kamer en nieuwe bewoner opende hij de deur op een kier.  
Op enkele passen nodigden de dubbele deuren onder het bordje NOODUITGANG hem heel nadrukkelijk uit. 
Hij opende de kamerdeur iets verder, inspecteerde het andere deel van de gang, zag een meter of twintig 
verderop de afdelings-balie. De dienstdoende verpleegster zat half met haar rug naar hem toe, was in gesprek 
met iemand die hij niet kon zien. Ze hoefde zich niet eens om te draaien om hem in de gaten te krijgen als hij 
de kamer verliet. 
 
“Kom je Anja? De koffie is doorgelopen”. 
De verpleegster stond op, geeuwde, rekte zich uit. 
“Ja lekker. Maar we moeten wel 801 in de gaten houden. Hij is al een flinke tijd behoorlijk onrustig. Het zal 
niet lang meer duren. 
Zeg, hebben jullie gisteren nog...”. 
Ze verdween uit het zicht. 
 
Hij keek op het schildje met zijn kamernummer, wist toen dat ze de onregelmatigheden op zijn monitor hadden 
gezien. 
Zonder geluid te maken ging hij door de deuren, haastte zich naar beneden. 
 
Op de begane grond stopte hij achter de dubbele deuren die hem scheidden van de grote hal met de hoofdingang. 
Door een van de smalle ramen zag hij het laatste obstakel: de nachtwaker die aan de informatiebalie zijn krant 
zat te lezen. 
“Hoe kom ik hier ongemerkt langs?” 
Zijn hand rustte op het dienstwapen van de rechercheur. 
 
De nachtwaker sloeg zijn krant dicht, rommelde wat met papieren, pakte zijn portofoon en verdween zachtjes 
neuriënd in een van de gangen die op de hal uitkwamen. 
 
Eenmaal buiten bewoog hij zich zo natuurlijk mogelijk, maar was er op bedacht dat er mogelijk werd gepost 
door partijen die dat niet in het ziekenhuis konden doen. 
De auto van de rechercheur stond achteraan op de grote parkeerplaats. 
Pas toen hij er zeker van was dat niemand belangstelling voor hem had, stapte hij in. 
De motor sloeg direct aan. Het zachte gepruttel paste niet echt bij de wagen. Het was het geluid van een sterk 
opgevoerde motor die het voertuig bij uitstek geschikt maakte voor het ruigere recherchewerk. Hij glimlachte 
flauw toen hij bedacht hoe Nederlandse rechercheurs hun werk deden. Deze meneer Dekker had te veel naar 
Amerikaanse TV-series gekeken. 
 
Het weinige mobilofoonverkeer was standaard. 
Toen hij de stadsgrenzen al enkele minuten achter zich had gelaten werd ineens zijn adres genoemd. 
De rest van de boodschap hoorde hij niet meer… 
 
Hij kon zich later niet herinneren hoe hij het voor elkaar had gekregen om niet te verongelukken. Wel dat hij 
een toenemende drang had om het gaspedaal steeds verder in te drukken. Dat hij de lichten van de enkele 



tegenligger wel zag, maar niet zag, het getoeter wel hoorde, maar niet hoorde. Dat hij zich vanuit het niets 
hotsend en glijdend op een nauwelijks begaanbaar bospad bevond… 
 



Heden 
 
Steeds opnieuw probeerde hij om alles op een rij te krijgen... 
 
Er stond iemand ritmisch te hameren. Maar hij kon niet ontdekken waar het vandaan kwam, wie het was. Het 
was irritant. Hij begon zich er aan te ergeren. Het was het ritme van een herinnering waar eigenlijk niet mee 
was te leven.  


