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Net wanneer je in slaap valt, schudt het lot je ongenadig wakker

De gepensioneerde mijnheer Adam heeft wat spaarcenten en doet daar niet geheim-
zinnig over. Hij mag graag verkondigen dat hij een levensgenieter is. Alleen, sinds zijn 
vrouw overleden is, heeft hij niemand meer om samen mee te genieten.
Met de economische crisis die verder toeslaat, belastingen die steeds dieper inhakken 
op inkomens en banken die slechts geld lenen aan wie al geld heeft, lijkt de alleen-
staande weduwnaar voor velen een interessant individu. In het schijnbaar slaperige 
stadje zijn een aantal kapers op zijn spaarcenten uit. Alleen mijnheer Adam denkt dat 
ze voor zijn natuurlijke charme vallen.

De zaken worden gecompliceerd als een oude bekende uit het buitenland terugkeert. 
En het wordt helemaal ingewikkeld als er een moord wordt gepleegd. Hoe snel iedereen 
zich ook uit het kluwen van hebzucht zonder scrupules wil terugtrekken, de moordenaar 
moet gevat worden, maar…

Wordt dit thema in handen van Patrick De Bruyn een klassieke whodunit? Wie hem 
kent, weet dat die kans klein is.

PATRICK DE BRUYN is met Slaapwel aan zijn elfde thriller toe. Zijn misdaadromans werden 
genomineerd voor de belangrijkste thrillerprijzen in Vlaanderen en Nederland. Met 
Dodelijk verlangen won hij de Hercule Poirotprijs. Zijn hoofdpersonages zijn gewone 
mensen in een alledaagse werkelijkheid die, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, 
door eigen toedoen of door toeval in een nachtmerrie belanden.

‘Een ijzersterk verhaal. De Bruyn op zijn best!’ – IEDEREENLEEST.BE

‘Doet Stephen King soms verbleken.’ – KNACK

‘Een pareltje, weerom.’ – BOEK.BE

‘Een tergend spannend, noodlottig verhaal.’ – DE VOLKSKRANT
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Mijnheer Adam liep het terras van zijn dakappartement op.  
Iets voorovergebogen zocht hij met beide handen steun op 
de aluminium buizen van de balustrade. Hij keek ogen-
schijnlijk gemoedelijk uit over de daken van het stadje 
waar hij geboren en getogen was.

De wolken hingen laag. De reling was nog nat van het 
beetje miezerregen dat was gevallen. In zijn herinneringen 
hingen de wolken hier altijd laag, liepen de mensen altijd 
gebukt onder de loodzware hemel. En hier had hij – spijtig 
genoeg – altijd gewoond.

De laatste tijd kwam hij wel vaker op zijn terras. Onge-
acht het weer. Zomaar. Gewoon voor het uitzicht, hield hij 
zich voor. Gewoon om hier ongedwongen een poosje te 
mijmeren. Was het dan niet omdat hij nu gauw weg zou 
gaan dat hij hier vaker kwam staan kijken? Waarschijnlijk 
toch wel.

Telkens als hij een voet op zijn terras zette, kwam die 
vraag bij hem op. Maar van het dubbele gevoel dat hem 
daarbij dan altijd bekroop, wilde hij niet weten. Hij wilde 
alleen opluchting voelen, alleen de toekomst, die hem ein-
delijk weer toelachte, tegemoet zien. Alle andere gevoelens 
weerde hij resoluut af.

Was daar dan toch ook niet een beetje de nostalgie die 
haar schaduw al vooruitwierp? Hij schudde zijn hoofd en  
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glimlachte die gedachte laatdunkend weg. O nee, zeker niet. 
Nooit van zijn leven.

In zijn hoofd had hij dit alles al finaal achter zich gela-
ten. Hij kon zich niet indenken waarom hij ooit heimwee 
zou krijgen, laat staan dat hij hier ooit zou willen terugke-
ren. Behalve dan tussen zes planken. Omdat op de begraaf-
plaats, in het betonnen graf van zijn vrouw, al een plaatsje 
voor hem was gereserveerd.

***

Schuin voor hem, pal op het zuiden, markeerde de statige 
toren van de basiliek het oude stadscentrum.

Onbewust volgde mijnheer Adam met zijn blik elke keer 
weer die zelfde gedachten die hem bij dit uitzicht zonder 
mankeren door het hoofd gingen.

Zijn mijmering begon uiterst links. Daar, achter de vaart 
en de spoorweg, was hij op de wereld gezet, in het hoevetje 
van zijn grootouders.

Met zijn ouders had hij daarna in het centrum gewoond, 
daar – zijn blik gleed verder naar rechts, voorbij de kerkto-
ren – waar nu een parkeerterrein lag, en vroeger de ijzeren 
skeletpoten van de stadsgashouder hem als klein jongetje 
doodsbang maakten. Na de oorlog van 40-45 – waarin hij 
als gamin geleerd had om alleen voor mensen bang te zijn –  
was het gezin enkele straten verderop in een eigen huis 
gaan wonen.

Hij keek opnieuw de andere kant op. En later daar – ja, 
in de verte zag hij ook de kerktoren van de andere stads-
wijk, waar hij vijftig jaar met zijn vrouw had gewoond, een 
gezin had gesticht.

En nu sinds vijf jaar hier.
Onder deze kerktorens had hij dus zijn hele leven door-

gebracht.  
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Een leven dat hier voorbij was gevlogen. Een leven dat 
daar aan het eind van de straat zijn finale zou kennen.

Zijn blik ging daarbij als vanzelf verder naar rechts, ook 
al wilde hij daar liever niet heen kijken. Aan het eind van 
de straat maakten de treurwilgen van de begraafplaats, die 
hij van hier kon zien, de dood bijna tastbaar.

Zijn leven en dood lagen op wandelafstand van elkaar.

***

Une terrasse avec vue…
Het zou een wervende zin uit een vakantiebrochure kun- 

nen zijn. 
Maar dit was een terras met panoramisch uitzicht op 

zijn leven. 
Van zijn wieg tot zijn graf in een oogopslag. Net zo snel 

als het in het echte leven voorbij was geweest. Had hij die 
jaren allemaal wel gehad? Waren er niet enkele die hij niet 
had gekregen? Geen idee waar die allemaal dan naartoe 
waren.

Hij zou zich erbij neer moeten leggen: hier waren al die 
jaren van zijn leven voorbijgevlogen.

Ook de jaren waar hij hoopvol naar had uitgekeken: toen 
zijn kinderen eindelijk de deur uit waren, toen hij met ver-
vroegd pensioen kon en verlost was van die nieuwe kerels 
op het werk die hem hartkloppingen bezorgden en hem 
depressief maakten.

Maar er was vanaf zijn pensioen helemaal niets veran-
derd. Zo spijtig. Want hij wist: er bestonden fijnere plek-
ken op de wereld om van het leven te genieten. Ja hoor. 
Dat wist hij al zo lang, en daar was hij het laatste jaar alleen 
maar nog meer van overtuigd geraakt.

Zelf had hij nooit enige verbondenheid gevoeld met 
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deze plek. Dat in tegenstelling met zijn vrouw, die nooit 
het contact had willen opgeven met hun kinderen, die hier 
ook in de buurt waren gaan wonen.

Hij zuchtte. Van ergernis.
Ja ja, contact met de kinderen, beklaagde hij zich in ge-

dachten weer bij haar, en hij liet daar een honend kuchje 
op volgen: daar geloofde je op de lange duur toch zelf niet 
meer in.

Maar hij had toen bij haar niet verder aangedrongen. Hij 
had zijn dromen opgeborgen. Zoals zo vele. Definitief, had 
hij gedacht.

Al was dat uiteindelijk enigszins anders gelopen.
Hij had er nooit aan getwijfeld dat hij al veel langer, vier 

jaar geleden al – toen zijn vrouw pas gestorven was – zijn 
boeltje had moeten pakken en verhuizen.

Maar hij had die eerste jaren na haar dood alleen maar 
zijn hart lopen opvreten. Louter van eenzaamheid.

En nu zijn droom toch leek uit te komen… wat een vre-
selijk vergiftigd geschenk was dit geworden. Pas nadat zijn 
vrouw was gestorven, kon hij zelf vrijelijk beslissen om te 
gaan en te staan waar hij altijd met haar had willen zijn.

Helaas. Daar was niets aan te veranderen. Het was zo.
En daar had hij zich nu helemaal overheen gezet.

***

Amy keek door haar raam naar buiten en zag de scherp 
afgetekende treurwilgen van de begraafplaats die amper 
bewogen tegen het lage wolkendek. Ze had net de woon-
kamer gestofzuigd en dacht na over hoe ze haar dag verder 
zou organiseren. Niet dat ze daar erg lang over kon pieke-
ren. Dat liet haar to do-lijstje voor vandaag niet toe. Haar 
blik op de bomen waren haar enige gestolen momenten 
van de dag.
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Nu eerst en vooral boodschappen gaan doen. Te voet, daar 
heb ik momenteel geen zin in. Met de fiets was al langer 
geen optie meer, want voor een fietsstoel was haar zoontje 
Juul nog te jong. Die deed zijn dutje. Ze zuchtte. Op een 
uur na wist ze nooit wanneer hij wakker zou worden. Toch 
moest ze vandaag nog naar de winkel. Anders was er geen 
avondeten. En bovendien wilde ze dat karwei zo gauw 
mogelijk achter de rug hebben.

Ze keek op haar to do-lijstje: ze kon eerst nog de afspraak 
bij de tandarts maken en daarna zou ze onherroepelijk 
Juul wakker maken.

Ze liep de kamer in en keek naar haar slapende Juul. Ze 
streelde zacht over zijn haar. Hij vertrok aandoenlijk kramp- 
achtig zijn armen en enkele spiertjes in zijn gezicht, maar 
het volgende ogenblik, zodra ze hem niet meer aanraakte, 
sliep hij verder. Ze streelde hem opnieuw:

‘Het is erg. Zo erg. Ik weet het. Maar we moeten ervan-
door, kleine man.’

Ze trok daarbij het dekentje weg. Hij opende kort zijn 
ogen, maar sloot die onmiddellijk weer, met een frons tus-
sen zijn wenkbrauwen.

‘Kom, kleine man’, zei ze, en ze tilde hem uit zijn bed. 
‘Eerst je luier verschonen en dan zijn we weg.’

Maar zo opeens wakker gemaakt worden, zinde kleine 
Juul duidelijk niet en hij zette het op een huilen.

‘Mama weet het, jongen.’ Ze probeerde hem vergeefs te 
sussen. ‘Het is erg. Zo erg om zo uit je slaap gehaald te wor-
den. Maar mama kan niet anders.’

Juul had daar geen oren naar en huilde verder.
‘Welkom in mijn leven, jongen’, zei ze.

***
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Het terras van mijnheer Adam keek uit op de straatzijde. 
Aan de overkant van de straat lag een parkje, met tussen 
het vele aangeplante groen een bejaardentehuis.

Mijnheer Adam had er altijd wat meewarig en vanuit de 
hoogte – vanaf zijn terras – op neergekeken. Daar kregen ze 
hem niet in. Geen sprake van. Pas question! Dat had hij ieder-
een altijd meer dan duidelijk gemaakt. Jamais! Ook zijn kin- 
deren hadden de boodschap klaar en duidelijk gekregen, 
maar ja, die…

Hij zuchtte. Van ergernis weer, en hij liet weer zijn ho-
nend kuchje horen.

Nog liever van de kerktoren springen dan in zo’n bejaar-
denasiel terecht te komen.

Een wanhoopsdaad was wel eens door zijn hoofd gegaan 
toen zijn vrouw nog maar net gestorven was. Maar dat was 
slechts bij hem opgekomen door de eenzaamheid die toen 
bestendig aan zijn hart en aan zijn verstand vrat.

Nu ja, geen van beide opties was vandaag nog aan de 
orde. Daarvoor leefde hij weer veel te graag. 

Sinds een jaar had hij weer zin in het leven gekregen. Zin 
om te leven. Om weer écht te léven!

En dat was allemaal alleen maar te danken aan het heer-
lijke gezelschap waarin hij zich vandaag mocht ophouden. 
Bij die gedachte ging hij spontaan glimlachen en staarde 
wazig in de verte. Daarop zuchtte hij weer. Van genoegen 
nu.

Dat ik zoiets nog mag meemaken, dacht hij vaak. Op 
mijn leeftijd nog wel. Hij schudde zacht met zijn hoofd. 
Dat had ik nu toch niet meer verwacht, en hij glimlachte 
weer voor zich uit, met een omfloerste blik op oneindig.

Ze werden allemaal oud in zijn familie. Hij was vast-
besloten om de volgende jaren van elk moment volop te 
genieten. Ja hoor. Om zo de gemiste tijd te compenseren 
als het ware. Ja, hij zou beslist oud worden.
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***

De bel van haar flat ging. Jeanne hees zich uit haar fauteuil 
en liep naar de voordeur. Simone stond in de gang, gekleed 
om naar buiten te gaan:

‘Komt ge mee, Jeanneke? Ik ga eens tot in ’t stad.’
Jeanne duwde verveeld en boos tegelijk met haar hand 

tegen haar linkeroor.
‘Ja zeg, ik hoor toch zo slecht de laatste tijd. Er is iets met 

dat apparaat.’
Simone, die haar vriendin hier in het home had leren 

kennen, ging daar niet op in:
‘Of dat ge mee naar ’t stad komt.’
Jeanne haalde haar schouders op:
‘Ik weet het zo niet… Ik ben in mijn stoel in slaap geval-

len en ’t is nu precies gelijk dat ik niet goed wakker kom.’
‘Van marcheren wordt ge wel wakker. Kom. Vooruit, trek 

uw gabardine aan, want ’t was hier juist een beetje aan  
’t miezeren.’

‘Dat ook nog. Gij zijt een goeie, gij.’
‘Als ge op de zon moet wachten om buiten te komen, 

dan kunt ge lang wachten.’
‘Naar ’t stad in de regen. Mijn haar is gisteren gedaan. En 

ik zat hier nog zo op mijn gemak.’
‘Ja, dat van mij ook.’
Simone haalde haar opvouwbare paraplu uit haar hand-

tas en legde die met nadruk op de tafel:
‘Ik ben op alles voorzien. Daar kunt gij mee onder.’
‘Ik weet het zo niet. ’t Gaat de laatste dagen al niet zo 

goed.’
‘Jeanneke, houd op, hè. Dat is gewoonweg van te veel 

binnen te zitten dat gij stijf wordt. Ik heb u deze morgen 
ook weer niet in de turnles gezien.’
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‘Maar ik zeg het toch dat het niet gaat. Ik weet niet wat  
ik heb. Ik voel mij drollig de laatste tijd.’

‘Bon, zijt ge van zin om nog meer cinema te spelen? Doe 
dat dan tegen een ander, hè. Ge weet toch dat ik daar niet 
naar luister.’

‘Weet gij, op mijn ouderdom…’
‘Ja Jeanneke, ik weet dat, wat dat is, op uwen ouderdom. 

Ik ben twee jaar ouder dan gij. Zijt ge dat vergeten, mis-
schien? Of zijt ge dement aan ’t worden van altijd in uw 
stoel te blijven zitten?’

‘Ik weet het niet. Ik weet niet of het gaat gaan.’
‘We zullen eerst een toerke in ’t park maken. En dan 

kunt ge nog altijd op uw stappen weerkeren.’
‘Simone, ge zijt een zaag, weet ge dat?’
‘Ja, mijne man zei mij dat ook altijd.’
‘En had ’m geen gelijk, misschien? ’t Is om van uw gezaag 

vanaf te zijn dat ik meega. Maar alleen in ’t park, hè.’
‘Om te beginnen toch, ja. En dan zien we wel.’
‘Als ’t gaat, maar ik peins…’
‘Laat de nonnekes peinzen. ’t Zal wel gaan.’

Simone bood haar arm aan:
‘Kom, Jeanneke, gij geeft aan mij een arm en ik ene aan 

u, en zo komen we getweeën in ’t stad.’
‘Eerst hier in ’t park een toerke, hebt ge gezegd. Om te 

zien of  ’t wel zal gaan.’
‘Om de spieren los te maken, ja.’
Jeanne hing zwaar aan Simone haar arm. De automati-

sche deuren van de hal schoven open en ze liepen samen 
naar buiten. Jeanne bewust krakkemikkig, om haar ver-
weer kracht bij te zetten. En om vooral voor zichzelf niet 
hoeven toe te geven dat ze toch schik had in een wandeling 
naar het stadscentrum.
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Het regende niet en de paraplu’s bleven in de handtas-
sen. Ze konden tweelingzussen zijn, allebei in hun beige 
regenjas en recht van bij dezelfde coiffeuse.

Ze wandelden over het stenen paadje, rond de vijver. 
Jeanne wilde eerst naar de vissen kijken, daarna op een 
bank gaan zitten. Om duidelijk te maken dat ze toch echt 
niet goed ter been was. De verzoeken werden door Simone 
kordaat afgewezen:

‘Ge moet in gang blijven. Als ge een beetje gestapt hebt, 
zullen uw knieën wel vanzelf loskomen.’

Jeanne mompelde iets van:
‘Ja ja, gij zult het wel zeggen.’
‘Maar ge moet zo niet aan mijn arm hangen. Ge loopt 

helemaal scheef. Dat is niet goed voor uwe rug.’

***

Vanaf zijn terras had mijnheer Adam een mooi, weids ver-
gezicht. Niet alleen het terrein waarop de serviceflats waren 
gebouwd was een oase van groen. Verderop in de straat was 
een school. De school waar hij zelf nog zijn broek gesle-
ten had. De gebouwen stonden ver achterin, met vooraan 
een parkeerterrein dat was omrand met groen, waardoor 
het uitzicht vanaf het terras van mijnheer Adam groen en 
natuurlijk was.

Hij deed een stap dichter bij de balustrade en keek naar 
beneden.

Er was de hele dag wel verkeer in zijn straat, maar het 
was nooit echt druk, behalve op de piekmomenten: naar 
de school als die ’s ochtends begon en in de andere richting 
als ze uit was. Dan was het wel extreem druk.

Auto’s van ouders met hun kinderen, fietsende kinderen 
die daar tussendoor raceten, een schoolbus die klem raak-
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te, kinderen die zomaar van het trottoir op straat spron-
gen, en alleen konden roepen, niet op een gewone toon-
hoogte konden praten. Het was een klein wonder dat hier 
nog nooit ongelukken waren gebeurd.

Het was dan wel hopeloos om op die tijdstippen uit de 
garage van het appartementsblok te rijden.

Mijnheer Adam keek op zijn horloge. Hij was eigenlijk 
klaar. Hij kon beter vertrekken.

***

De stem van juf Els kwam amper boven het kabaal in haar 
klas uit:

‘Kindjes! Kindjes! Kan het ook wat stiller!’
Ze klapte in de handen. Dat hielp:
‘Iedereen trekt zijn jas aan voor we naar buiten gaan. Het 

is echt niet nodig dat we daar zoveel lawaai bij maken.’
Er werd hier en daar nog een duw gegeven, getrokken en 

gegrinnikt, maar verder viel het plotseling stil. Gezag had 
ze wel, juf Els.

‘Juf, ik krijg de rits van mijn jas niet dicht’, zei iemand 
zacht.

‘Kom hier, laat eens kijken.’
‘En mijn veter is los, juf.’
‘Mijn rits zit vast.’
Slechts drie van haar rakkers die hulp nodig hadden. Dat 

viel mee.
Als je een klas zesjarigen vertelde dat ze zo dadelijk een 

wandeling zouden maken naar het stadspark, om blade-
ren en kastanjes te zoeken, om daarmee te knutselen, dan 
hoorde je de zenuwen bijna gieren door de kleine lijfjes. 
Alsof ze nooit wat spannenders hadden beleefd dan een 
wandeling in de rij naar het park.
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Juf Els was er nooit gerust op. Met zo’n rij kinderen over 
de straat lopen was altijd een berekende gok. Bijna zeker 
dat er niets zou gebeuren, maar toch, het zou deze keer 
maar die ene keer moeten zijn dat het noodlot meeliep: 
een auto, een onoplettende chauffeur, een van haar kinde-
ren die plotseling de straat op rent. Het kon allemaal.

Maar ze kon haar klas goed de baas, ze luisterden meteen 
en ze deden ook vlot wat ze vroeg. En onderweg zou ze alle 
trek-en-duwwerk in de rij onverwijld een halt toeroepen. 
Het zou haar deze keer ook wel lukken om ze allemaal 
veilig terug te brengen. Ze had ook Jolien, een zorgjuf, 
gevraagd om mee te komen.

‘Kom nu, iedereen in de rij met zijn vriendje.’
Ze klapte weer in de handen:
‘Straks op straat geven we allemaal een hand aan ons 

vriendje.’ Ze wachtte even om dat te laten doordringen. ‘En 
we geven een hand tot we in het park zijn.’ Weer een rust-
moment om dat te laten doordringen. ‘Kom nu maar.’

Ze leidde haar klas over de speelplaats naar de toegangs-
poort.

Jolien, de zorgjuf, wachtte de klas van juf Els op aan de 
toegangspoort. Ze gaf Els hetzelfde oranje fluoresceren- 
de hesje zoals zij zelf ook net aantrok:

‘Daar gaat onze stille hoop om onopvallend door de stad  
te lopen.’

‘Goed dat jij eraan gedacht hebt.’
‘Dit is een vrij rustige klas, toch? Jij houdt ze goed in de 

hand, heb ik de indruk.’
Juf Els knikte:
‘Gaat wel. Al zijn er een paar die moeite hebben om lang 

rustig te blíjven. Waar loop jij het liefst? Vooraan? Achter-
aan?’
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‘Dat blijft mij eigenlijk gelijk. Maar misschien loop jij 
toch beter vooraan. Zo kunnen ze hun vertrouwde juf zien 
en haar volgen.’

‘Geen probleem.’
Juf Els draaide zich om naar haar klas:
‘We blijven we per twee in de rij staan en we geven alle-

maal een hand aan ons vriendje.’
De kinderen gehoorzaamden.
‘Juf Jolien komt ook met ons mee naar het park. Jul-

lie lopen allemaal mooi op het voetpad. Flink meelopen. 
Onderweg niet blijven treuzelen.’

Ze wachtte weer even en zei toen:
‘Volg mij maar.’ Ze gaf zelf een hand aan het eerste paar 

kinderen in de rij en liep het trottoir op, naar de kant waar 
mijnheer Adam in het appartementsblok aan de overkant 
woonde.

***

Mijnheer Adam liet de balustrade los en rechtte zijn rug. 
Hij had het koud gekregen. Zijn handen leken wel ver-
stijfd van het koude aluminium. En de kou had zich tot in 
zijn botten genesteld.

Hij liep handenwringend naar binnen en sloot de schuif-
ramen.

Het voelde telkens aan als een soort bevrijding om dit 
uitzicht op zijn verleden achter zich te laten. Spoedig zou 
hij hier een laatste keer staan en alles definitief achter zich 
laten.

Hij vertrok, maar hij ging niet alleen. Hij had genoeg 
jaren van eenzaamheid gehad. Straks zou hij haar weer-
zien. Waarschijnlijk. Als ze tijdig terug was van haar werk 
in het ziekenhuis dat haar volledig opslorpte.
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Hij voelde zich moe. Hij had niet zo goed geslapen van-
nacht. Was veel wakker geweest, had veel rondgelopen, 
door de kilte in huis. Zelfs een extra deken had niet gehol-
pen.

Het was ook niet verwonderlijk dat hij het niet snel 
warm kreeg, met zo weinig vet om zijn botten. Hij was 
weer afgevallen, terwijl hij toch met smaak en goed kon 
eten.

***

Amy had kleine Juul in de Maxi-Cosi vastgegespt en liep 
met hem naar buiten. Hij was eindelijk opgehouden met 
huilen. Het was nog te vroeg voor zijn flesje. Dat zou ze 
hem pas na de boodschappen geven. Ze klikte de Maxi-
Cosi vast op de achterbank van haar auto. Ze gooide haar 
handtas en de supermarkttas op de passagiersstoel, zette 
de motor aan en reed weg. Hoogstwaarschijnlijk zou Juul 
dadelijk weer in slaap vallen. Een rijdende auto maakte hem 
altijd rustig.

Amy reed door de straat waar aan het eind mijnheer 
Adam woonde. Net voorbij het appartementsblok waar hij  
woonde, was een kruispunt met verkeerslichten. Die wa-
ren noodzakelijk om hier weg te komen als de school in de 
straat begon of uit was.

In de verte zag Amy de rij kinderen rechts op het trottoir 
lopen. Daar zou haar Juul over enkele jaren ook bij lopen.

De verkeerslichten sprongen op groen. Ze gaf extra gas. 
Als ze iets sneller reed, kwam ze misschien nog door het 
groen. Anders verloor ze nog meer tijd.

Maar plotseling hield ze zich in. Kreeg weer de rij kin-
deren in de gaten waar ze zo dadelijk langs zou rijden. En 
als er nu eentje opeens uit de rij de straat op huppelde? Ze 
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verbeeldde zich hoe haar Juul onverwachts zoiets zou doen.  
Geen mogelijkheid meer om dan nog tijdig te remmen.

Amy liet het gaspedaal los, ontkoppelde, en liet de auto 
uitlopen.

***

Mijnheer Adam had het nog altijd koud toen hij in de hal 
zijn schoenen aantrok. Hij zou de verwarming in de auto 
wel hoger zetten, maar trok toch zijn warme overjas aan, 
ook al was het daar de tijd van het jaar niet voor.

Ach, dacht hij met een glimlach, ik ben zonder meer 
iemand die in het Zuiden moet wonen, toch.

Daarbij glimlachte hij onbewust tegen zijn spiegel-
beeld. Het was een gewoonte om altijd even in de spiegel te 
kijken. Maar dat had hij beter niet kunnen doen, want het 
herinnerde hem aan de val die hij twee weken geleden  
’s nachts had gemaakt.

Hij was opgestaan, had geen licht gemaakt, en was ge-
struikeld. Hoe? Wat? Wanneer? Wist hij niet meer. Alleen 
dat hij van de kou wakker was geworden en op de vloer lag, 
en dat hij niet meer overeind kon. Alle kracht leek uit zijn 
lichaam te zijn weggevloeid.

Met zijn monitorsysteem had hij een ziekenwagen kun-
nen oproepen, maar hij kon niet tot aan zijn gepantserde 
voordeur komen om die mannen binnen te laten.

De politie en de brandweer waren gekomen en met hun 
ladder waren ze via het terras en een raam dat op kantel-
stand stond, binnengeraakt. Met de ziekenwagen hadden ze 
hem naar de spoedafdeling vervoerd.

Hij moest met zijn hoofd ergens tegenaan gevallen zijn, 
niets ernstigs, maar de linkerhelft van zijn gezicht kleurde 
nog altijd in alle schakeringen van donkerblauw naar geel.
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