
‘God dobbelt niet!’

Albert Einstein

‘En zelfs al zou God dobbelen – we zijn hem op het spoor.’

Rudi Klausnitzer, Das Ende des Zufalls
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Berlijn

Dertien lijken, elf verkrachte vrouwen, zeven verminkingen, even-
veel ontvoeringen en twee aan een verwarmingsbuis vastgeketende 
zussen, die jammerlijk zouden verhongeren als ze niet op tijd gevon-
den werden. Ik was tevreden met mijn balans tot nu toe, en eigenlijk 
had ik er vanmiddag nog een moord aan toe willen voegen, als ik 
niet om 15.32 uur gestoord zou zijn, net toen ik met een weerloos 
slachtoff er op weg naar de Berlijnse riolering was.

Eerst had ik geprobeerd het geluid te negeren – normaal schakel-
de ik mijn mobieltje tijdens het werk uit –, maar vandaag was het 
maandag, en op maandag had ik de rijbeurt voor onze tienjarige 
dochter, zelfs als mijn vrouw bij wijze van uitzondering een keer in 
het land was, wat door haar werk als langeafstandspiloot helaas maar 
zeer onregelmatig voorkwam.

Weliswaar kende ik het nummer in het display niet, toch was het 
ongeveer het juiste tijdstip. Jola’s zwemtraining moest bijna afgelo-
pen zijn, en misschien belde ze met de telefoon van een vriendin. Ik 
besloot dat ik maar beter kon opnemen, met het risico dat ik meteen 
iemand van een callcenter aan de lijn had die me een aanvullende 
tandartsverzekering of een betaal-tv-abonnement wilde aansmeren 
en die het helemaal niet interesseerde dat ik al maanden rood stond.

Dus had ik zenuwachtig met mijn tong geklakt, het hoofdstuk 
van de thriller waaraan ik werkte midden in een zin opgeslagen en 
het zoemende mobieltje op mijn bureau gepakt. Wat, om kort te 
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gaan, de reden was waarom ik nu op de snelweg ter hoogte van de 
Hüttenweg in de fi le stond en vijf euro van mijn dochter verlangde.

‘Dat betaal ik niet.’ Jola schudde haar hoofd en keek koppig uit 
het naar beneden gedraaide zijraam naar het stadsspoor dat hier 
parallel aan de snelweg liep. Het was midden augustus, we stonden 
in de volle zon, voor ons zinderde de lucht boven al het blik op de 
weg, en ik had het gevoel in een snelkookpan en niet in mijn oude 
Volkswagen Kever te zitten.

‘We hebben een afspraak,’ herinnerde ik haar.
Vijf euro voor elke keer wanneer ik voor een ‘oudergesprek’ werd 

uitgenodigd, omdat ze weer wat had uitgehaald.
‘Ik dacht dat dat alleen voor school gold. Niet voor de vrije tijd.’
‘Je vergeet dat meneer Steiner niet alleen je persoonlijke zwem-, 

maar ook je offi  ciële sportleraar is. Dus hier met dat geld!’
Ze keek me aan of ik haar gedwongen had haar donkere krullen 

af te knippen, het enige aan haar lichaam waarop ze trots was. Ver-
der had ze een hekel aan haar scheve neus, haar dunne lippen, haar 
veel te lange nek, haar ‘kreupelvoeten’ (haar kleine teen had volgens 
haar een veel te kleine nagel) en de zachte levervlek op haar wang. 
Vooral aan haar levervlek die ze, als ze haar dag niet had, met een 
pleister afdekte.

‘Dat is niet eerlijk,’ mokte ze.
‘Wat je bij Sofi e hebt gedaan, is niet eerlijk.’
Ik moest moeite doen niet te grijnzen, want eigenlijk vond ik het 

helemaal niet zo erg, vergeleken met wat ik allemaal op haar leeftijd 
had uitgespookt. De herinnering aan het vervelende gesprek op het 
kantoor van de trainer hielp me om boos over te komen. 

‘Ik weet dat Jola met afstand de beste in het team is, en ik zie bij 
haar echt veel door de vingers,’ had zwem-Steiner me bij het afscheid 
meegegeven. ‘Maar als ze nog een keer zoiets doet, dan gooi ik haar 
uit het team.’

‘Sofi e noemde me een bastaard,’ probeerde Jola zich te verdedi-
gen.
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‘En daarom heb je afwasmiddel in haar shampoofl es gedaan?’
Haar teamgenootje had onder de douche een huilbui gekregen, 

omdat haar haren niet wilden stoppen met schuimen, hoe lang ze 
ook onder de douchekop stond. Het schuim had de hele wasruimte 
tot aan de kleedkamer gevuld.

‘Ik heb haar alleen de oren gewassen.’ Jola grinnikte, maar frun-
nikte een verkreukeld vijfeurobiljet uit het voorste vakje van haar 
rugzak, waar ze haar iPod en zakgeld bewaarde.

‘Je weet toch dat je een ruzie beter met woorden kunt oplossen?’ 
vroeg ik haar.

‘Natuurlijk, net als in je boeken.’
1 - 0 voor haar.
Jola wapperde met het biljet.
‘Leg maar in het handschoenenkastje,’ zei ik tegen haar en ik reed 

twee meter verder. Ergens bij de radiomast moest er een botsing zijn 
geweest. Aan de verkeersinformatie had je natuurlijk nog niets, maar 
we gingen al tien minuten met muizenstapjes vooruit.

‘Hé, chips, dat is vet.’
Ze pakte de zak die ik in het kleine dashboardkastje had gestopt 

en ik kon op het laatste moment verhinderen dat ze de verpakking 
openscheurde.

‘Ho, nee! Dat is een cadeau voor mama!’
Ze wierp een sceptische blik naar me. ‘Hoe bedoel je?’
‘Ja. Volgende week, voor onze trouwdag.’
‘Chips?’ Jola hoefde niet naar haar voorhoofd te wijzen om mij 

te laten zien wat ze dacht.
‘Niet zomaar chips.’ Ik wees op het logo van de verpakking. ‘Dat 

zijn Peng-chips.’
‘Aha.’
‘Ja, die zijn er niet meer. De productie is jaren geleden gestopt. 

Heb ik je niet verteld hoe mama en ik onze eerste afspraak hadden?’
‘Maar een keertje of duizend!’ Jola draaide met haar ogen en 

begon de belangrijkste bouwstenen van het verhaal op te noemen.
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‘Jullie wilden naar de drive-inbioscoop. Jij had de kever om de 
hoek bij de Aldi geparkeerd, maar toen jullie weg wilden rijden, was 
de Aldi al dicht en de parkeerplaats afgesloten.’

Knikkend vulde ik aan: ‘Dus toen hebben we het met Peng-chips 
en cherrycola gezellig gemaakt en door de voorruit naar de lege 
winkel zitten staren, terwijl we deden of we Jurassic Park keken.’

Elke keer als ik daaraan terugdacht, verscheen er een onnozele 
grijns op mijn gezicht. Zoals Kim en ik daar innig omstrengeld op 
de autostoelen tegen elkaar aan lagen en ik haar in geuren en kleuren 
het verhaal van een fi lm vertelde die ik ter plekke verzon, behoorde 
tot de mooiste herinneringen van mijn leven. Natuurlijk afgezien 
van de dag tien jaar geleden, waarop Jeugdzorg Jola als pleegkind 
aan ons toevertrouwde.

‘Je moeder is destijds helemaal verslingerd geraakt aan die pepe-
rige Peng-dingen,’ zei ik en ik reed weer een stukje naar voren. ‘De 
dag dat ze uit het assortiment werden gehaald, stortte haar wereld 
in.’

‘Dat moet echt erg voor haar zijn geweest.’
We grinnikten allebei.
‘Ja. Dus ik heb de producent bij Bahlsen opgespoord en hem 

weten over te halen, voor mij nog één keer een zak te maken. Mama 
zal gek worden als ze die ziet.’

‘Vast,’ zei Jola weinig euforisch. Ze stopte het vijfj e weer in het 
handschoenenkastje en deed het dicht.

‘Dat zal zeker voldoende zijn om haar op andere gedachten te 
brengen.’

Ik wilde Jola vragen hoe ze dat bedoelde, maar ik was even afge-
leid, omdat een volslagen idioot in een suv naast ons probeerde van 
baan te wisselen, alsof de fi le daardoor eerder zou oplossen. Boven-
dien was me toch al duidelijk dat Jola veel meer dingen meekreeg 
dan zou moeten. Ze was zo ongeloofl ijk gevoelig. We konden nog 
zo ons best doen niet in haar bijzijn te ruziën. Weliswaar hadden 
Kim en ik, ook als we alleen waren, het onderwerp scheiding nooit 
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open besproken, de subtiele tekenen van vervreemding konden Jola 
niet zijn ontgaan. 

‘Gaan we nu als beloofd pizza eten?’
Voordat ik Jola duidelijk kon maken dat ze dat eigenlijk niet 

verdiend had, ging mijn mobieltje voor de tweede keer die dag af. 
Ik pakte het uit het opbergvak en keek naar het nummer. Alweer 
een onbekende beller. 

Jola deed het handschoenenkastje open en haalde het geld er 
weer uit. 

‘Waarom doe je dat?’ vroeg ik tussen het zoemen door.
‘Mobiel bellen tijdens het autorijden,’ herinnerde ze me aan 

het tweede deel van onze – toegegeven, wat merkwaardige – zak-
geldovereenkomst. Elke keer als ik vloekte, iets deed wat verboden 
was of een afspraak verschoof, had zij recht op betaling. 

‘We staan stil,’ protesteerde ik en ik wees naar de colonne voor 
ons. 

‘Maar de motor loopt,’ reageerde Jola en ze stak de vijf euro 
weer in haar zak. Hoofdschuddend, maar geamuseerd nam ik de 
telefoon op.

Mijn grijns verdween bij het eerste woord dat de onbekende bel-
ler zei.

‘Hallo?’
Pijn. De eerste gedachte die door mijn hoofd schoot.
Deze man heeft pijn.
‘Met wie spreek ik?’
Ik hoorde een elektronisch alarmsignaal op de achtergrond, alsof 

er een wekker afging, daarna was er een langere stilte en ik dacht al 
dat de verbinding verbroken was.

‘Hallo?’
Niets. Alleen een korte ruis. Vervolgens, net toen ik de oproep 

weer wilde wegdrukken, zei de man: ‘Ik lig in het Westend-zieken-
huis op de intensive care. Kom snel. Ik heb niet veel tijd meer.’

Ik kneep mijn ogen dicht, omdat er wat zweet van mijn wenk-
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brauwen liep en op mijn wimpers wilde druppelen. Naast me waai-
de Jola zichzelf met een reclamefolder, die ze op de grond had ge-
vonden, wat koelte toe. 

‘Kan het zijn dat u het verkeerde nummer hebt gekozen?’ vroeg 
ik de man met de broze stem.

‘Dat denk ik niet, meneer Rhode.’
Oké, hij kent mijn naam dus.
‘Met wie spreek ik dan?’ vroeg ik hem nog een keer, nu al wat 

ongeduldiger.
De man hoestte, dan, vlak voor hij ophing, zei hij na een lang 

uitgerekt, moeizaam gekreun:
‘U spreekt met een man die een vrouw, vier kinderen en zes 

kleinkinderen heeft, maar alleen nog de kracht voor één telefoontje, 
voordat hij over een paar minuten sterft. Wilt u niet weten waarom 
ik dat uitgerekend aan u verspil?’
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Een Pools spreekwoord luidt: ‘Nieuwsgierigheid doodt de kat.’
Schrijvers waarschijnlijk ook. Althans schrijvers zoals ik.
Een halfuur nadat de fi le was opgelost, stond ik in het kantoor 

van het hoofd van de intensive care in de kliniek Westend me af te 
vragen of ik mijn verstand verloren was.

Vermoedelijk zou geen enkele normaal denkende huisvader af-
spreken met een anonieme beller die je op zijn sterfbed ontbiedt, 
maar zes jaar geleden had ik niet voor niets mijn baan als rechtbank-
verslaggever bij een commerciële radiozender opgegeven. Het was 
de nieuwsgierigheid naar mensen en hun geheimen die me naar de 
schrijftafel had gedreven en een schrijver van mij had gemaakt, hoe-
wel geen bijzonder succesvolle; afgezien van mijn eerste thriller. Van 
De Bloedschool, strikt genomen horend bij het horrorgenre, waren er 
bijna tachtigduizend verkocht. De eerste van in totaal vijf romans. 
Met plaats twaalf op de boekenranglijst mijn enige bestseller. Voor 
het vervolg interesseerde zich nog maar de helft van de lezers, en 
mijn laatste boek had niet eens meer het voorschot opgebracht. 
Behalve mijn debuut waren mijn werken nu al niet meer leverbaar. 
Als het tot een scheiding zou komen, zou mijn vrouw degene zijn 
die mij alimentatie moest betalen. 

Pijnlijk, maar waar.
Helaas moest ik ervan uitgaan dat ook mijn volgende thriller, 

waarvan de inleverdatum nog maar een paar maanden verwijderd 
was, een fl op zou worden. Ik had al tweehonderdtwintig pagina’s op 
papier gezet en nog steeds geen klik met de handelende personen 
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gekregen. Normaal gesproken gingen ze op zijn laatst na de eerste 
handeling een eigen leven leiden en degradeerden me tot een toe-
schouwer die zelf benieuwd was naar wat zijn helden zouden gaan 
doen. Toch had ik al veertien hoofdstukken getypt en de personages 
deden nog steeds precies datgene wat ik in mijn ontwerp voor hen 
had uitgestippeld. Geen goed teken, en waarschijnlijk de voornaam-
ste reden waarom ik het uitstapje naar het ziekenhuis als een wel-
kome afl eiding beschouwde, dat veel meer opwinding beloofde dan 
wat ik thuis achter mijn bureau uit mijn duim probeerde te zuigen.

‘De patiënt zit in de laatste fase,’ lichtte dr. Anselm Grabow toe, 
meteen nadat ik zijn kantoor was binnengekomen; een met dossiers 
en leerboeken volgestouwde kamer, veel kleiner dan ik in een van 
mijn romans zou hebben beschreven.

De bebaarde arts, die blijkbaar van mijn komst op de hoogte 
was gesteld, deed niet eens moeite me een zitplaats aan te bieden 
en kwam meteen ter zake: ‘De patiënt is nog aanspreekbaar en re-
ageert. Dat is niet ongebruikelijk bij verbrandingen van deze aard. 
Het betreft meer dan tachtig procent van de huid en nagenoeg alle 
zones zijn derdegraads, sommige zelfs vierdegraads.’ Daarmee was 
de vraag naar een prognose overbodig geworden. 

Hij peuterde nerveus aan het knoopsgat van zijn vlekkerige dok-
tersjas en keek me met bloeddoorlopen ogen aan, zo vuurrood, alsof 
de medicus zijn hoofd met wijd opengesperde ogen in een aquarium 
vol kwallen had ondergedompeld. Hij was of hondsmoe, had een 
bindvliesontsteking of hij leed aan hooikoorts.

‘Eigenlijk zouden we hem allang aan de beademing gelegd en in 
een kunstmatige coma hebben gebracht, maar dat heeft de patiënt 
ons uitdrukkelijk verboden. In de fase waarin hij zich nu bevindt, is 
zijn toestand relatief stabiel, maar dat zal zeer snel veranderen. We 
gaan ervan uit dat zijn bloeddruk al gauw zal dalen en een meer-
voudig orgaanfalen zal optreden.’

‘Hoe heet hij?’ wilde ik weten. ‘Ik bedoel, wie is die man en 
waarom wil hij uitgerekend met mij spreken?’ Dr. Grabow trok 
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zijn mondhoeken omlaag en keek me aan alsof hij net in een hon-
dendrol was gestapt. ‘Ik ben niet bevoegd u dat te vertellen,’ zei hij 
en hij voegde er, voor ik kon protesteren, aan toe: ‘Mijn patiënt 
heeft me uitdrukkelijke en niet mis te verstane instructies gegeven 
wat de hoeveelheid informatie aangaat. Ik ben alleen in zoverre van 
het medische beroepsgeheim ontheven dat ik u mag vertellen dat 
hij ongeveer zes uur geleden na een zelfmoordpoging met zware 
brandwonden bij ons werd binnengebracht…’

‘Zelfmoord?’
‘Volgens eigen zeggen, ja.’
Omdat de arts er geen twijfel over liet bestaan dat hij me geen 

verdere informatie wilde toevertrouwen, had ik geen zin kostbare 
tijd en daardoor de laatste fase van de patiënt te verdoen. Vooral 
omdat ik Jola beneden in de auto op de bezoekersparkeerplaats had 
laten zitten, wat me nog eens vijf euro kostte, omdat daardoor onze 
afspraak om pizza te gaan eten, werd uitgesteld.

Dr. Grabow liet me door een Zuid-Europees uitziende verpleeg-
kundige naar de intensive care brengen, waar ik met een groene 
wegwerp-operatieoverall, mondkapje en rubberhandschoenen werd 
uitgerust. ‘Voorschrift is voorschrift,’ zei de verpleegkundige, voor 
ze de deur van de ziekenkamer achter me dichtdeed en ik tegenover 
een man stond die – in tegenstelling tot de fi ctieve personages in 
mijn romans – daadwerkelijk op het punt stond binnen een paar 
uur of zelfs minuten een pijnlijke dood te sterven. 

Aan de telefoon had ik me over zijn schorre, van pijn vertrokken 
stem verbaasd. Nu, drie kwartier later, terwijl ik voor een hydrau-
lisch verstelbaar ziekenhuisbed stond, vroeg ik me af hoe de ster-
vende onbekende op de hemelblauwe kunststof matras erin geslaagd 
was de hoorn te grijpen.

De man zag eruit alsof hij door een geesteszieke chirurg levend 
was ontleed; als ademend studieobject voor anatomiestudenten. 
Niet alleen zijn rechteroog, maar ook de bovenste huidlagen ont-
braken aan zijn gezicht. Het leek of ze er met een slijpmachine vanaf 
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waren gehaald. In plaats van voorhoofd, wangen, kin en slapen zag 
ik een brandwond, waar melkwitte pezen en kloppende bloedvaten 
doorheen liepen. Zijn hele lichaam, van zijn voeten tot aan zijn 
hals, was met steriel verband bedekt, afgezien van de plaatsen waar 
de naalden van het morfi ne-infuus en de elektrolytenoplossing zich 
bevonden, maar verder was de man vrijwel helemaal als een mum-
mie ingepakt. Dat deed vermoeden dat hij er onder het verband niet 
anders uitzag dan in zijn gezicht.

Wat een geluk dat Jola beneden in de auto wachtte. Ik had haar 
verteld dat ik even snel bij een bevriende arts langsging, die ik door 
de slechte verbinding niet aan zijn stem herkend had en die me voor 
mijn research belangrijke informatie wilde geven. Ik loog niet graag 
tegen Jola, maar gelet op die afgrijselijke aanblik, was ik blij dat ik 
een leugentje om bestwil had gebruikt. 

Zo, en nu?
De deur achter me was intussen al een goede twee minuten dicht. 

Twee minuten waarin ik niet wist waar ik kijken en wat ik zeggen 
moest. Ik kuchte verlegen, nadat het slachtoff er, afgezien van een 
zwakke stuiptrekking, geen enkele beweging vertoonde. 

‘Pardon,’ vroeg ik en ik voelde me zelf in de situatie gevangen, 
ook al was die zeker niet zo pijnlijk als die waarin de ten dode op-
geschreven man nu zat. Ik voelde me een indringer. Het feit dat ik 
uitdrukkelijk ontboden was, maakte dat gevoel niet beter, zolang ik 
niet wist om welke reden.

‘Kunt u me horen?’
De man die met het overgebleven oog strak naar het plafond 

staarde, knikte. Een fl uitend geluid ontsnapte uit het gat in zijn 
gezicht waar vroeger ooit zijn mond moest hebben gezeten. Het 
geluid vermengde zich met het geruis van de zuurstofondersteuning 
die in de korstige gaten van zijn neusstomp zat. Ik kuchte opnieuw, 
verlegen en niet wetend wat ik moest doen. Mijn overall ritselde bij 
elke beweging. Het rook naar ontsmettingsmiddel, naar verbrande 
huid en benzine, waarbij mijn zintuigen bij dat laatste waarschijn-
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lijk een macabere streek met me uithaalden. Ik haatte de geur van 
benzine. Sinds mijn jeugd was ik bang voor die vloeistof, een echte 
fobie, waardoor tankstations niet bepaald tot mijn favoriete verblijf-
plaatsen behoorden.

Waarschijnlijk beeldde ik me het ‘aroma van de angst’, zoals ik 
het heimelijk noemde, maar in. Wel zeker was dat het op de ic on-
draaglijk warm was. Buiten was het eenendertig graden, hierbinnen 
was het misschien wat koeler, maar er stond geen wind. Ik merkte 
dat het zweet over mijn rug liep en vroeg me af of een brandslacht-
off er eigenlijk nog hitte kon voelen.

‘U wilde me spreken?’ zei ik en ik klonk als een butler die ge-
hoorzaamde op het belletje van zijn werkgever. Weer een knik. Nog 
een fl uittoon. Ik wilde me krabben. De rubberen lussen van het 
mondkapje kriebelden achter mijn oren, maar om een of andere 
reden wilde ik me niet bewegen. Niet voordat de onbekende mij de 
reden van mijn aanwezigheid had prijsgegeven. 

‘Kom,’ zei de man verbazingwekkend helder.
‘Waarheen?’
‘Hier. Naar mij.’ Hij klopte met zijn omzwachtelde hand op de 

deken.
Alles, maar dat niet.
Ik dacht er niet over naast hem op de bedrand te gaan zitten. Zo 

ver ging mijn nieuwsgierigheid nou ook niet. Wel zo ver dat ik me 
naar voren boog.

‘Het spijt me…’ fl uisterde de stervende man, toen ik dicht ge-
noeg bij hem was om zijn adem langs mijn wang te voelen, ‘… maar 
Joshua heeft u uitverkozen!’




