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Met het aanzwellen van het tromgeroffel verstommen de kinderstemmen in de 

kleine circustent.

 ‘Waar was je nou?’ wil mijn nichtje weten. ‘Je hebt de paarden en de clowns 

gemist, en dat mannetje was echt grappig.’ Julia wijst naar een dwerg in de pis-

te, van wie ik nog net de achterkant zie verdwijnen tussen twee hangbuikzwijn-

tjes in. 

 Voor ik kan antwoorden, galmt een stem door de ruimte: ‘Hooggeëerd pu-

bliek!’

 Het blijkt tijd voor het hoogtepunt van de voorstelling, waarvoor in razend 

tempo een heuse kooiconstructie verrijst.

 ‘En dan nu jullie aandacht voor de meest imposante dieren ter wereld… Als 

eerste de driehonderd kilo wegende Simba, een Siberische tijger die met één 

haal van zijn klauw een mens kan doden!’

 De aankondiging lijkt me overdreven, maar de ogen van mijn chipseten-

de nichtje van negen zijn verwachtingsvol gericht op de sluis van netten en ze 

knijpt mijn hand bijna fijn als de tijger zijn entree maakt. Gevolgd door een 

tweede.

 ‘En daar komt Amur. Robuust, eigenwijs… een Bengaalse tijger.’

 Marcel Penninx belde me rond lunchtijd. Hij had nog wat van me te goed, 

zei hij, en dat is waar; ik zou mijn trouwe vriend en patholoog van het Maas-
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trichtse ziekenhuis weken geleden al mee uit eten nemen naar Beluga vanwege 

zijn hulp in een moordzaak, en dat ben ik vergeten. 

 ‘Jessy,’ zei hij, ‘mijn neef is zoek, wil je alsjeblieft gaan kijken bij Wildpark 

Selfkant? Stijn werkt daar en is gisteravond niet thuisgekomen, mijn zwager 

heeft de hele nacht rondgereden om te zoeken en vanmorgen is hij naar het 

park gegaan. Niemand hielp hem daar. Stijn mag dan twintig zijn, mijn zus is 

zwaar overstuur.’ Marcel wist, zei hij erbij, dat de politie niet onmiddellijk in 

actie komt als ze daar geen reden voor ziet en hij smeekte me bijna om hulp. 

‘Als rechercheur kun jij zonder speciale reden wel een kijkje gaan nemen, toch?’

 ‘En tot slot… Luna. Een echte dame, gracieus, sierlijk, maar… vergis je niet 

in de scherpte van haar tanden. Allee… hóp!’ De drie tijgers grommen, halen 

met hun imposante poten uit naar de zweep van de dompteur. Hij laat ze naast 

elkaar rondjes lopen, op hun rug rollen en op de achterpoten zitten; kunstjes 

die veel tijd vergen. Ik vraag me af of de dieren weet hebben van een ander leven 

dan hun eigen, gekooide bestaan. 

 Het minicircus maakt deel uit van het wildpark en trekt elke zaterdagmid-

dag extra bezoekers, volgens mijn zus, die er vaker met de kinderen is geweest. 

Terwijl ik bedenk dat het geheel onnatuurlijk aandoet en me zelfs stoort, pro-

beer ik niet elke keer naar links te kijken. En ik doe het toch. Daar zit een vader 

met een zoontje van een jaar of twaalf… en het jochie lijkt op Nick. Blonde krul-

len, een ontwapenende blik, moeite om stil te zitten. Nick. Mijn zoon die het 

slachtoffer werd van een seriemoordenaar. De gedachte eraan brengt me nog 

steeds aan het wankelen.

 ‘Jessy.’ Julia trekt aan mijn mouw.

 Ik recht mijn rug en dwing mezelf mijn aandacht op mijn nichtje te focus-

sen. Ze lijkt op mij, vroeger, een ongrijpbare dondersteen met valpartijen uit 

bomen, gaten in haar spijkerbroek en modderschoenen. 

 ‘Wat is er, uk?’ vraag ik. ‘Wil je nog meer chips? Cola?’ Ik reik haar het 

vierde en laatste blikje aan, maar ik merk niet of ze het aanpakt. Ineens zie ik 

het. Op het moment dat de dompteur in haastige passen voor ons langs loopt, 

een van de tijgers op zijn kruk bevelend. Erik Hellbaum. De rat. Fuck! De haar-
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tjes op mijn armen staan recht overeind.

 ‘Jessy!’

 ‘Hè?’

 ‘Ik voel me echt niet zo lekker.’

 ‘Wat?’ Mijn nichtje slaat een hand voor haar mond en dan valt me pas op 

hoe bleek ze ziet. ‘Kom,’ zeg ik, en ik steek mijn hand naar haar uit. ‘Gauw naar 

buiten.’

 Terwijl ik Julia’s hoofd ondersteun en ze de longen uit haar sprietige meis-

jeslijf lijkt te kotsen, denk ik aan Hellbaum. Voor de duvel niet bang, kent de 

mazen van de wet, dollartekens in de ogen. In de kindvriendelijke dierentuin 

heb ik even gedacht dat Stijns moeder een hysterische vrouw is die geen weet 

heeft van opspelende jongemannenhormonen, maar daar heb ik nu mijn twij-

fels over.

*

De volgende dag ga ik terug. Alleen. Voor de roofvogelkooien slenteren groepjes 

meiden uit Nederland. Op schoolexcursie, denk ik, er worden vragen ingevuld 

op beduimeld papier en er wordt vooral veel gegiecheld. Ik sluit me onopvallend 

aan bij zo’n clubje, intussen probeer ik onregelmatigheden te ontdekken. Zijn 

er medewerkers die zich schichtig gedragen? Afgesloten, verdachte ruimtes? 

Stijn werkt hier sinds een half jaar als reptielenverzorger, heeft Penninx me 

verteld, en ik trotseer tropische temperaturen bij slangen en hagedissen, die 

niet zijn weggestopt in te kleine kooien, maar zich thuis lijken te voelen in na-

tuurgetrouw nagebootste stukken bos en woestijn.

 Bij de otters is het voedertijd; ik schiet een van de medewerksters aan, stel 

me voor als Jenny de Koningh en zeg dat ik van de regionale krant in Limburg 

ben.

 ‘Werk je hier al lang?’ vraag ik.

 Ze knikt. ‘Een jaar of vier. Onregelmatige uren, maar ik heb tenminste 
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werk.’

 ‘Bevalt het een beetje?’

 ‘Ja hoor, alleen, nou ja, ik ben niet echt dol op tijgers, dus daar blijf ik uit de 

buurt.’

 ‘Maar je verzorgt dus ook andere dieren?’

 ‘De herten, bokjes… Zo’n beetje alles hier in deze hoek.’ Ze gooit een vis 

uit haar emmer naar een otter, die het lekkers handig opvangt.

 ‘Je komt nooit bij de reptielen?’

 Ze kijkt me met half dichtgeknepen ogen argwanend aan. ‘Hoezo?’

 ‘Ken je Stijn Willems? Een collega van je?’ Haar schielijke blik zegt me ge-

noeg.

 ‘Eh… St-stijn?’ zegt ze. ‘Heeft die geen vakantie of zo? Zeg, bent u wel van 

de krant?’

 Ik laat haar mijn politielegitimatie zien en fluister haar toe dat ik in het ge-

heim onderzoek doe naar het park. ‘Je kunt me alles vertellen, het blijft onder 

ons,’ verzeker ik haar. Ze bijt op een nagel met korte, nerveuze bewegingen. 

 ‘Ik weet niks,’ zegt ze dan, ‘sorry, ik moet aan het werk.’ En weg is ze.

 Tegen sluitingstijd heb ik nog geen enkel vlekje op het smetteloze imago 

van het park kunnen ontdekken en verstop ik me achter een houten keet met 

souvenirs en snuisterijen. Van hieruit heb ik overzicht over het kantoor, een 

witstenen gebouw ernaast en een privéparkeerplaats. Het is inmiddels donker, 

maar de verlichting zet mijn omgeving in een geeloranje licht. Ik blaas warme 

lucht in mijn handen. Net op het moment dat de kou tot in mijn botten is door-

gedrongen en ik naar een glas whisky en een sigaret snak, draait een bestelbus 

achterwaarts de parkeerplaats in. Even later worden er kratten en dozen uit de 

bus geladen; ze verdwijnen het gebouw in. Ik sluip dichterbij en herken de pe-

zige man met een staart in zijn vlasblonde haar die dozen sjouwt: Hellbaum.

 Bij de ingang van het gebouw staat een iets langere man met gitzwart haar, 

die lijkt te observeren of alles naar wens gaat.

 Ik laat mijn hand over het koude staal van de Glock achter mijn broekriem 
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glijden.

  De twee mannen gaan uiteindelijk het kantoor binnen, ze laten de deur 

half openstaan. Ik beweeg me zo stil mogelijk over het grind naar de ingang 

van het witte gebouw en glip behoedzaam naar binnen. Het is er donker. Ik ben 

een ervaren rechercheur, maar nu voel ik me kwetsbaar. Een geluid vlak naast 

me doet me verstijven en dan, eindelijk, vormen zich contouren in het duister. 

Tegelijkertijd klinkt er een schrapend geluid en terwijl ik het deksel van een 

doos optil, dringt het tot me door waar ik hier mee te maken heb. De kop van 

een roodwangschildpad strekt zich traag naar me uit, een tweede volgt, en een 

derde. De blik in de ogen, waar de dood al doorheen schemert, gaat me door 

merg en been. Tientallen vuistgrote dieren, van minstens de helft hangt de kop 

slap. Ik laat mijn mobieltje filmen: kleine slangen en papegaaien in afsluitbare 

potten met luchtgaatjes en apathisch ogende eekhoorns in kratten. Mijn woede 

groeit met elk dier dat ik zie.

*

Als ik het gebouw uit loop, trilt mijn mobieltje. Ik druk de oproep weg en blijf 

intussen geconcentreerd filmen omdat ik in één shot de dode dieren en de naam 

van het park wil vangen. Terwijl ik bedenk dat het bescheiden licht van mijn 

mobieltje geen geweldige kwaliteitsopname zal opleveren, struikel ik plotse-

ling over een fietsrek. Ik kan een vloek amper onderdrukken en duik achter de 

houten keet weg, net voordat er voetstappen op het grind knerpen. 

 Het geluid van ruziënde stemmen en dan Hellbaums nasale stem: ‘Ver-

dammte Scheisse, ich hörte etwas…’

 Ik overweeg de strijd aan te gaan, gesteund door mijn Glock, maar besef 

dat ik daar Stijn niet mee zal vinden. Bovendien is Hellbaum een marionet. Een 

te magere score. Voorzichtig trek ik me verder terug en beland achter een half-

open schuurtje. Ik ruik hooi. Een paar meter verderop is het bakstenen gebouw 

dat ik herken als het verblijf van de exotische dieren. De ingang is dicht, maar ik 

sluip eromheen en dan blijkt een deur aan de achterkant niet op slot. Ik ga naar 
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binnen, hoor nog steeds stemmen, maar ze zijn op afstand. Op de tast beweeg 

ik me langs de muur tot ik opnieuw op een deur stuit, die weliswaar dichtzit, 

maar ik kan een schuif opzij duwen en wring me alsnog naar binnen. 

 De stemmen klinken opgewonden, nu, alsof ze ruziemaken, en ik vang iets 

op over tijgers… Ik kruip in elkaar, voel dat ik op een zachte ondergrond zit van 

fijn zand, en houd me zo stil mogelijk als er plotseling iets op de rug van mijn 

hand kriebelt. Mijn ogen raken gewend aan de duisternis en dan moet ik een 

schreeuw onderdrukken; op mijn hand zit een bruinzwarte, harige spin met po-

ten zo lang als mijn vingers. Ik heb een gruwelijke hekel aan beesten waarbij ik 

geen idee heb wat de voor- en achterkant is. Even later voel ik ook gekriebel in 

mijn nek, spinnenpoten die zich traag tussen mijn haar bewegen. Ik moet me 

tot het uiterste beheersen om stil te blijven zitten. Zijn die beesten giftig? Ze 

zijn banger voor mij dan andersom, prent ik mezelf in, maar van binnen hou ik 

het niet meer.

 ‘Het was een van de beesten die herrie maakte, kom, we moeten gaan.’ 

Hellbaum. 

 Hij klinkt niet verontrustend dichtbij, ik versta amper wat hij zegt maar 

zijn woorden geven me hoop, vooral omdat de voetstappen verdwijnen. Met 

een engelengeduld dat ik uit mijn tenen moet halen, laat ik de achtpotige mon-

sters hun gang gaan, tot ze schijnbaar genoeg van me hebben en hun geluk el-

ders gaan zoeken. Dan kom ik in beweging. Langzaam, langzaam, Haider, blijft 

alert, misschien is het een val. Ik zet de deur op een kier, hoor of zie niemand 

en slaak een zucht van verlichting.

 Als ik eindelijk in mijn auto zit, zie ik dat het mijn zus was, die belde. 

 Ik bel haar terug en ze vertelt dat ze bezorgd is geweest om haar jongste. 

‘Julia was laaiend enthousiast over jullie uitje,’ zegt ze, ‘maar ze was vandaag 

niet lekker en wilde niet eten. Wat ben je aan het doen, trouwens? Ik heb je net 

ook al gebeld.’

 ‘Ik had even geen tijd, ik had last van een stelletje uit de kluiten gewassen 

vogelspinnen.’

 ‘Hmm, je zit dus aan de whisky,’ zegt mijn zus. ‘Wat ik wilde weten… Is er 
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gisteren iets gebeurd met Julia?’

 ‘Misschien vond ze de tijgers enger dan ze wilde toegeven,’ antwoord ik.

*

Furieus ben ik. Hels! Er is een stoel in mijn kantoor gesneuveld; ik heb hem kei-

hard tegen de muur gegooid. Mijn woede verdween daarmee niet en ik ben naar 

de toiletten gegaan. Ik heb de ruimte afgesloten voor ik uit een binnenzakje van 

mijn leren jas een kleine dosis coke tevoorschijn haalde en nu snuif ik het witte 

poeder mijn neus in, hopend dat het zijn verlichtende weg naar mijn hersens 

snel zal vinden.

 Terwijl ik in de spiegel controleer of ik geen sporen achterlaat, voel ik op-

nieuw de onmacht. Volgens mijn chef hebben wij vanuit het verre verleden goe-

de banden met onze oosterburen. Hij had het over boternachten en ik heb hem 

gezegd dat het hoog tijd is om het verleden diep te begraven. Belangrijk vond hij 

ook dat de dierentuin voor werkgelegenheid zorgt. Ik liet hem de opnames zien 

en zei dat ze waarschijnlijk per schip via Maasbracht ons land binnenkomen en 

dat ik er verder onderzoek naar wilde doen. Mijn chef zuchtte vermoeid.

 ‘Je vermoeden is juist,’ zei hij, en hij vertelde dat er eerder onderzoeken 

zijn geweest. ‘Het is vechten tegen de bierkaai. Er wordt met papieren gesjoe-

meld en de corrupte havenmeester knijpt al jaren een oogje toe voor een paar 

ruggen. Maar het ontbreekt de regering aan daadkracht, aan geld, mensen en 

internationale samenwerking om deze misdaad echt aan te pakken.’

 ‘Die dieren kwamen daar ’s avonds aan,’ hield ik vol, ‘en Hellbaum is er-

bij betrokken. Die uitgekookte klootzak heeft jarenlang rondtrekkende circus-

sen gebruikt voor zijn drugssmokkel, maar we konden het bewijs nooit sluitend 

krijgen, herinner je je die zaak niet meer? Jaartje of wat, vijf, zes geleden?’

 ‘Natuurlijk wel.’

 ‘Nou dan! Ze hadden me verdomme aan de tijgers gevoerd als ze me had-

den ontdekt!’

 ‘Dan zijn het niet deze dieren, de schildpadjes en eekhoorns, waarover ze 



9 / 18

zich druk hebben gemaakt, Jessica, dan is daar ook iets anders geweest.’

 ‘Dat weet ik wel zeker,’ mompel ik tegen mijn spiegelbeeld. Ik werk mijn 

make-up bij en haal een hand door mijn haar. Dan ga ik een van de wc’s in. Als 

ik mijn broek heb laten zakken en boven de rand hang om te plassen, streel ik 

de schorpioentatoeage op mijn heup. Ik koester het teken van mijn eeuwig-

durende verbondenheid met elitekorps Saligia, een geheime organisatie die in 

actie komt als de rechtsstaat faalt en die mij de zin van het leven opnieuw heeft 

doen inzien.

 Fuck! Het meest irritante is dat mijn chef gelijk heeft: veel illegale die-

ren komen uit landen die papieren verschaffen waaruit moet blijken dat ze ge-

fokt zijn; in werkelijkheid zijn ze echter in het wild gevangen. En ze rommelen 

met hun cites-exportquotum, zodat dieren die bijvoorbeeld in Congo gevangen 

zijn via Zuid-Afrika legaal worden uitgevoerd binnen het exportquotum van 

Zuid-Afrika naar Nederland. Alle rapporten druipen van de frustratie. Ik las 

zelfs iets over een nieuwe hype in Rusland: de rijken in dat land willen opgezet-

te panters en tijgers in hun woonkamer en betalen daar grof geld voor. 

 Met een geïrriteerd gebaar spoel ik de wc door. Wat bezielt zulke mensen? 

In mijn slapeloze nachten prepareer ik verongelukte vossen en Vlaamse gaaien 

en mijn vader oefende zijn leven lang dat vak uit, maar een bedreigde diersoort 

áfmaken ter verfraaiing van het interieur? 

 Waar ik mijn hoop op richt: een exclusieve feestavond in Wildpark Selfkant 

voor genodigden, onder wie mijn chef, die niet fit is, de uitnodiging al in de 

prullenbak had gegooid maar die alsnog aan mij gaf. Op de kaart staat de eige-

naar afgebeeld met een vriendelijke glimlach, een glas champagne in zijn hand. 

Zijn naam is Lennard Düvelsmeijer, hij oogt als een gentleman. En hij heeft git-

zwart haar.

 Ik was mijn handen en kijk in de spiegel, zegen mijn donkere ogen en strijk 

voor de zekerheid even met mijn vingers onder mijn neus.

*
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Al voor het feest krijg ik de kans kennis te maken met Düvelsmeijer: op een 

avond zie ik hem bij Da Vinci naar binnen gaan. Ik draai mijn haar in een kun-

stige coupe, veeg met wat spuug over mijn hooggehakte leren laarzen tot ze 

weer glimmen en loop dan met zelfverzekerde passen het sterrenrestaurant in, 

dat bol staat van het design.

 ‘Ik heb twee weken geleden al gereserveerd,’ lieg ik tegen de gastvrouw. 

‘Eh… ik zou hier iemand voor het eerst ontmoeten, gaat u me de kans op nieuw 

geluk ontnemen?’

 Dat wil ze niet op haar geweten hebben en ik mag mee naar de aperitiefruim-

te voor een glas champagne.

 ‘Van het huis,’ zegt ze, ‘en intussen zal ik een tafeltje voor u klaarmaken.’

 ‘Graag een beetje romantisch,’ geef ik haar mee. Dan bel ik Penninx. Ik 

vertel hem dat ik helaas nog geen nieuws over Stijn heb maar dat ik mijn best 

doe hem te vinden en dat hij zich nu moet haasten. ‘Je wilde toch graag een 

etentje? Kom als een speer naar Maasbracht en kijk verliefd als je me ziet.’

 De gastvrouw begint me net wel erg meewarig aan te kijken als Marcel ein-

delijk tegenover me aan mijn tafeltje schuift. 

 ‘Niet meteen kijken, maar vanuit mij gezien op vijf over twaalf zit Lennard 

Düvelsmeijer,’ zeg ik, ‘de directeur van de dierentuin. Ik zag hem hier naar bin-

nen gaan en dacht dat het dé kans is een praatje met hem te maken.’ 

 Het is me niet ontgaan dat Düvelsmeijer een paar keer met belangstelling 

naar me heeft gekeken. Terwijl we een cocktail van Atlantische koningskrab en 

kaviaar geserveerd krijgen, leg ik Marcel uit dat na drugshandel de smokkel van 

beschermde exotische dieren en planten de meest lucratieve vorm van illegale 

handel is en dat de directeur zich daar schuldig aan maakt. 

 ‘Ik kan het nog niet bewijzen,’ zeg ik, ‘maar ik vermoed dat Stijn iets op het 

spoor was, betrapt is en als avondsnack bij de tijgers is opgediend.’

 Marcel hapt naar adem en dan besef ik ineens dat we het niet over een wil-

lekeurig slachtoffer hebben, waarbij we op enig moment de organen in kleur-

rijke benamingen over zijn snijtafel zullen laten vliegen.

 ‘Het spijt me,’ zeg ik en ik zie hem denken: hoe ga ik dit aan mijn zus uit-
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leggen. ‘Mijn excuses,’ herhaal ik, ‘voor als ik straks witte wijn over je dure 

overhemd knoei.’

 ‘Wát?’

 ‘Wees blij dat ik geen rode heb gekozen.’

 Marcel zucht. ‘Had ik me verheugd op een zeldzaam etentje met mijn meest 

dierbare vriendin…’

 Even later wil hij een hap nemen van zijn gebakken kalfszwezerik als Dü-

velsmeijers tafelgenoot opstaat. Ik zie hem in het voorbijgaan, een man met 

Slavische trekken. Liever had ik gezien dat de directeur zelf de dinerruimte had 

verlaten, zodat ik hetzelfde had kunnen doen, maar ik gok het erop. Ik sla met 

mijn vlakke hand op tafel en gooi de inhoud van mijn glas naar Marcel.

 ‘Nu moet je heel geagiteerd overeind komen en weglopen,’ sis ik met mijn 

gezicht op drie dagen onweer. ‘Je hebt het he-le-maal verpest, klootzak!’

 Hij kijkt verbouwereerd en onder de kritische ogen van de andere gasten, 

inclusief die van Düvelsmeijer, verlaat hij het restaurant.

 Ik schuif het met zorg opgemaakte bord van me af en trek het weer naar me 

toe, onzeker om me heen kijkend. Er gebeurt wat ik hoopte: hij komt naar me 

toe.

*

De man met het gitzwarte haar neemt Marcels plaats in, schenkt witte wijn in 

mijn glas en reikt me dat aan.

 ‘Lennard Düvelsmeijer,’ zegt hij. ‘Spreekt u Duits?’ Ik knik en stel me voor 

als Jenny de Koningh. ‘Het spijt me dat uw avond zo cru werd onderbroken. Ik 

hoop dat het niet al te teleurstellend was?’

 Ik schud mijn hoofd. ‘Voor mijn zus, misschien, dit is de laatste keer dat ik 

inga op haar zoveelste Cupido-experiment.’ 

 Hij grinnikt en wijst naar zijn eigen tafel. ‘Mag ik u verzoeken… Een mooie 

vrouw hoort hier niet alleen te zijn.’
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 ‘Maar… er is iemand bij je.’

 ‘Zaken,’ knikt hij, ‘maar die zijn geregeld, we vieren een samenwerking en 

mijn tafelgenoot voert even een telefoongesprek.’ Hij steekt een gebogen arm 

naar me uit, zodat ik alleen maar hoef aan te klampen.

 ‘In dat geval, graag,’ zeg ik.

 Na het afscheid van Viktor Kravtsjenko, die zich sinds mijn komst zichtbaar 

overbodig voelde, kan ik tijdens een whisky in de loungeruimte niet anders dan 

ja knikken als Düvelsmeijer me vraagt of ik met hem mee wil gaan. Hij heeft me 

verteld dat hij directeur is van Wildpark Selfkant en trots is op de functie die het 

park heeft voor de omgeving.

 ‘Ik run een bedrijfje dat survivaltochten organiseert voor het management,’ 

zeg ik, ‘maar daar hoort een uitje naar de dierentuin niet bij, het mag wel iets 

gevaarlijker. Jagen op krokodillen, dat werk.’

 Ik daag hem grijnzend uit en zijn helblauwe ogen glinsteren; ze verleiden 

me al sinds het dessert. Speels heb ik zijn zwartzijden vlinderstrik veroverd en 

een paar knoopjes van zijn overhemd losgemaakt zodat ik alvast iets kon zien 

van zijn gespierde borstkas en onder tafel heb ik mijn voet verkenningswerk la-

ten doen waardoor hij zijn soufflé van bramen en blauwe bessen met yoghurtijs 

amper heeft aangeraakt.

 Op de achterbank van de taxi beginnen we een ontdekkingstocht naar el-

kaar, die we in zijn huis, of liever gezegd kasteel, voortzetten. Hij woont in Mil-

len, een gehucht van honderd jaar terug in de tijd op de grens van Nederland en 

Duitsland, waar bewoners zich niet druk lijken te maken over hedendaagse po-

litiek en waar bij smokkelen overwegend met een glimlach wordt gedacht aan 

’40-’45, schaapskuddes en dronken gevoerde douaniers.

 Terwijl ik besef dat ik moet oppassen, vervaagt alles om me heen behalve 

de man die me overdondert met een krachtige en sensuele warmte, me met elke 

aanraking laat hunkeren naar meer. Ik beleef momenten van totale gelukzalig-

heid voor de open haard, die onze bezwete lichamen in een flakkerende oranje 

gloed zet. We proosten met whisky op dit onverwachte, intieme samenzijn en 

ik complimenteer hem met een kundig geprepareerde Siberische tijger, die ons 
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vanuit een hoek in de kamer lijkt te willen bespringen. Hij heeft meer opgezette 

dieren staan en ook hangen er huiden aan de muur, maar dit moet zijn pronk-

stuk zijn. Ik streel de vacht en bekijk hem nauwkeurig van dichtbij. 

 ‘De verhoudingen kloppen,’ zeg ik, ‘maar het is jammer dat er aan de ach-

terkant een lengtesnede gemaakt moest worden.’

 ‘Een kenner,’ concludeert hij.

 ‘Mijn vader deed dit werk, al betwijfel ik of hij ooit zo’n reus onder han-

den heeft gehad. Hoe kom je daar in vredesnaam aan, zijn die beesten niet be-

schermd in eigen land?’

 Lennard komt achter me staan en legt zijn handen om mijn borsten, neemt 

mijn tepels tussen zijn vingers en masseert ze. Ik kreun.

 ‘Van dit soort zijn er nog duizenden in het wild en ze worden wereldwijd 

gefokt,’ zegt hij, ‘maar als je het niet erg vindt, dan houd ik me nu liever met 

jou bezig dan met een dood dier.’ Ik draai me om.

 ‘Nee, dat vind ik helemaal niet erg,’ zeg ik.

*

De avond van het feest laat ik me met een taxi naar Gangelt brengen. In de au-

toruit check ik of de zwarte pruik nog goed zit. Het ding jeukt, maar voldoet 

perfect. Ruim voor mijn bestemming vraag ik de taxichauffeur bij een woning 

te stoppen die ik willekeurig aanwijs. Het laatste stuk leg ik lopend af en dat is 

geen pretje op stilettohakken en met een zware tas over mijn schouder.

 Marcel belde me, eerder vanavond. ‘Weet je al iets over Stijn?’

 Ik moest hem teleurstellen en hij vertelde me dat de politie ook geen enkel 

spoor heeft. ‘Mijn zus heeft sinds zijn verdwijning niet meer geslapen.’

 ‘Dat begrijp ik,’ zei ik, en ik slikte iets weg.

 ‘Ik weet het.’ Er klonk iets van troost in zijn stem.

 ‘Heb geduld,’ praatte ik hem moed in. ‘Ik heb die directeur onder druk ge-

zet, ik hoop dat ik vandaag of morgen weet waar Stijn is.’
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 Even later kies ik een plekje vlak bij de uitgang van de kleine circustent, die 

ditmaal uitsluitend is gevuld met volwassenen. Naast me zucht een vrouwelijke 

gast. Ze zegt tegen haar man dat ze toe is aan een glas sancerre.

 Düvelsmeijer verwelkomt zijn publiek persoonlijk, uitgedost in galakos-

tuum, met hoge hoed. ‘Zeer geëerd publiek…’

 Zodra de dwerg met zijn hangbuikzwijntjes afscheid neemt en de kooicon-

structie in de piste wordt opgebouwd, glip ik weg. Via een achteringang kom ik 

in de kleedruimte, en even later begeef ik me in een geel-groengestreept pak 

met een roze hoed en een rode dop op mijn neus richting het dierenverblijf. Ik 

ben blij dat het zover is, de geur die uit de tas opstijgt, begint me tegen te staan.

 Hellbaum zwaait naar me. ‘Ludo, nu geen fratsen, ik moet me concentre-

ren.’

 De dompteur voert zijn controle uit: hij checkt of de netten in orde zijn en 

kijkt pas op als ik vlak bij hem ben.

 ‘Scheisse, Ludo, wat zeg ik nou …’

 Voor hij zijn zin kan afmaken heb ik de injectienaald in zijn nek gestoken. 

Zijn ogen worden groot voor ze wegdraaien en dan kan ik hem net op tijd op-

vangen voor hij in elkaar stort. Ik kan hem makkelijk tillen, maar voor het effect 

hijs ik hem in een kruiwagen en schuif de tijgerkooi open. Mijn hart bonst nu 

in mijn keel, dit is het cruciale gedeelte, al heb ik een alternatief: als ze de tent 

niet in willen, laat ik het hier gebeuren. Maar met de zweep en stukjes vlees die 

ik ze toegooi, krijg ik ze in beweging.

 Uit de luidsprekers klinkt het standaard riedeltje. ‘En dan nu jullie aan-

dacht voor de meest imposante dieren ter wereld… de driehonderd kilo wegen-

de…’

 Zodra de drie tijgers de kooi binnen zijn, sluit ik die af. Ik stop de lappen 

rauw vlees uit de tas in Hellbaums broekzakken en onder zijn overhemd, over-

tuig me ervan dat de tijgers zich aan de andere kant van de kooi bevinden. Ik 

druk een tweede injectie in Hellbaums nek en krui hem snel de piste in. Het 

werkt: het publiek lacht en applaudisseert. Ik schud de dompteur met clownes-

ke bewegingen door elkaar tot hij bevreemd om zich heen kijkt. De onrustige 
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stemmen in het publiek dringen amper tot me door, ik haast me de kooi uit en 

doe die op slot.

 Uit het zicht van de mensen werk ik beheerst de laatste handelingen af en 

dan glip ik de tent weer binnen.

 De aandacht van mijn buurvrouw is net als die van iedereen gericht op de 

piste. De dompteur werpt stukken vlees van zich af en de tijgers springen er-

bovenop. Hellbaum lijkt nog niet helemaal te beseffen wat hem overkomt, zijn 

mond staat open en hij lijkt iets te zoeken. Zijn zwepen.

 De angstkreten die de dompteur vervolgens slaakt, overstemmen zelfs het 

gegil van het publiek. Toeschouwers wenden vol afschuw hun blik af van de 

piste, waar Hellbaum aan stukken wordt gereten, de meesten vliegen in paniek 

overeind en proberen de tent zo snel mogelijk te verlaten.

 ‘Dat er iets mis kan gaan,’ fluister ik mijn buurvrouw toe, ‘maakt het juist 

spannend, toch?’

 Ze lijkt nu meer dan ooit hard toe aan een glas wijn en ik verlaat de tent, 

tevreden constaterend dat gebeurt wat ik had verwacht: totale chaos.

*

Het duurt lang voor Düvelsmeijer zich laat zien. Ik wacht hem op in zijn auto: 

sinds ik lid ben van Saligia bezit ik de technische snufjes en nog meer handig-

heid om binnen te dringen waar ik wil. Ik heb overwogen Saligia’s hulp in te 

roepen, maar dan had ik de zaak in stemming moeten brengen en ik weet zeker 

dat ze vervolgens hadden gezegd dat ik me hier wel mee zou redden. Als de di-

recteur nadert, duik ik op de achterbank in elkaar en wacht tot hij is ingestapt 

en de motor heeft gestart. 

 Op dat moment duw ik de loop van mijn Glock in zijn nek. ‘Rijden,’ zeg ik, 

‘je moet alleen zo linksaf in plaats van rechtdoor.’ 

 In de achteruitkijkspiegel zie ik zijn blik, die woede, maar ook wanhoop in 

zich draagt. De wanhoop is goed. 
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 Zodra hij de auto achter mijn huis heeft geparkeerd, steek ik een naald in 

zijn nek en hij zakt vrijwel onmiddellijk in elkaar. Ik draag hem naar de werk-

plaats, die vroeger van mijn vader was, en waar ik sinds de moord op mijn zoon 

de slapeloze nachten doorbreng, leg hem op de tafel en bind hem vast. Ik wrijf 

zijn arm in met siliconenrubber en leg alvast klaar wat ik nodig heb, tot hij bij-

komt.

 Hij reageert voorspelbaar: verwondering, woede, en als de pijn onvermij-

delijk dichtbij komt, uiteindelijk bijna tastbare angst.

 Tegen die tijd heb ik een gipsmal van zijn arm en heeft hij me verteld waar 

Stijns lichaam is gedumpt, nadat hij en Hellbaum de jongen op de avond dat hij 

niet thuiskwam door een boa constrictor hebben laten wurgen; een vreselijke 

verstikkingsdood.

 Ik maak een vilsnede vanaf zijn oksel tot de muis van zijn hand. ‘De doods-

angst van dieren zie je ook in hun ogen,’ zeg ik, terwijl ik voorzichtig de huid 

van zijn arm stroop. ‘Net als bij mensen, wist je dat?’ Ik luister naar Pink Floyds 

The Final Cut, een dreigend en tegelijkertijd ontroerend nummer waarin ik Wa-

ters’ ziel denk te horen.

 And if I show you my dark side

 Will you still hold me tonight

 Ik wacht tot hij zichzelf weer onder controle heeft. ‘Er was een ruzie, de 

avond na Stijns dood,’ zeg ik dan.

 ‘Jij… dus jij was daar…’

 ‘Die ruzie ging over de mogelijkheden om tijgers richting Rusland te smok-

kelen. Ik heb jullie gehoord. Jouw idee?’

 Hij knikt traag en is bijna onverstaanbaar als hij zegt: ‘Hellbaum wilde dat 

niet, maar het zou goudgeld opleveren.’

 ‘Tijgers waarvan er volgens jou nog duizenden in het wild leven en die we-

reldwijd worden gefokt,’ zeg ik smalend.

 Hij vervloekt zijn pijn, en mij, en dan vraagt hij: ‘Wat maakt jou zo veel be-

ter dan mij, Jenny, of wie je ook bent?’
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 Terwijl ik de huid van zijn hand afstroop, merk ik hoe het leven hem ver-

laat en ik werk snel door: leg de huid in een looibad en zijn stoffelijk overschot 

in de vriezer. Met de hand in een klauwachtige graaihouding zal ik de arm in de 

bek van een opgezette vos installeren en die naast het geprepareerde lichaam 

van de moordenaar van mijn zoon neerzetten.

 ‘Gerechtigheid, Lennard,’ mompel ik als ik de deur achter me dichttrek. 

‘Dat is mijn missie, maar het is een begrip waar jij nooit naar hebt geleefd.’

 Ik moet opschieten, ik moet naar het kasteel en ik heb nog een rit richting 

vliegveld voor de boeg.

*

Een maand later wordt het dossier Wildpark Selfkant gesloten. Directeur Dü-

velsmeijer is als dader de boeken in gegaan voor de moord op Stijn Willems en 

dompteur Erik Hellbaum. Düvelsmeijers vlinderstrik is bij de clownskleren ge-

vonden, en bij doorzoeking van zijn kasteel blijkt hij vanaf zijn computer een 

enkele reis Zimbabwe te hebben geboekt. Dat zijn auto bij het vliegveld is ge-

signaleerd, onderschrijft zijn vlucht.

 ‘Dan vrees ik voor de wildstand daar,’ verzuchtte ik tegen mijn chef.

 ‘Als je maar niet denkt dat ik je naar Zimbabwe laat gaan,’ zei hij. ‘In dat 

land loopt niet alleen het wild gevaar.’

 Hij heeft me gevraagd naar de feestavond en ik heb hem gezegd dat ik niet 

ben gegaan, omdat ik het een walgelijk idee vond te profiteren van geld dat is 

verdiend met dierenleed. Of mijn chef me geloofde, weet ik niet, maar hij is er 

niet op teruggekomen.

Hij ligt ziek thuis en heeft wel iets anders aan zijn hoofd. 

 Een paar weken later nodig ik Marcel alsnog uit voor een etentje. Bij Be-

luga. We begroeten elkaar met een warme omhelzing. We proosten op Stijn en 

Marcel zegt dat hij blij is dat ik heb gebeld. 

 ‘Mijn zus en zwager zijn ontroostbaar,’ zegt hij, ‘maar ik heb je advies op-
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gevolgd, ik heb ze verteld dat Stijn een snelle, pijnloze dood is gestorven.’

 Ik leg een hand op zijn arm. ‘Daar heb je goed aan gedaan.’

 Hij haalt een hand door zijn stugge haardos en dan zegt hij: ‘Jessy, ik be-

grijp dat je het jammer vindt dat die directeur is ontsnapt.’

 Hij lijkt even te aarzelen, neemt een kleine hap van zijn met stroop geka-

rameliseerde bresseduif. Ik zwijg. 

 ‘Maar dat kan mij eerlijk gezegd niet schelen,’ zegt hij dan. ‘Mijn zus en 

zwager zullen het op den duur waarderen dat ze hun zoon hebben kunnen be-

graven en daarom ben ik blij dat je die man hier toevallig trof.’

 Nadat ik hem dagenlang had gevolgd en voor zijn kasteeldeur had gepost, 

zal hij bedoelen. ‘Toeval…’ ik kijk hem stoïcijns aan. ‘Jazeker, waar zouden we 

zijn zonder een gelukkig toeval zo nu en dan. Als we het daar toch over hebben… 

Aan dat tafeltje bij de haard zit een aantrekkelijke veertiger met antracietkleu-

rig jasje. Dat is de havenmeester, die sjoemelt met papieren zodat er duizen-

den inheemse dieren ons land in kunnen worden gesmokkeld. Hij eet hier elke 

eerste donderdag van de maand met een zakenrelatie en ik durf te wedden dat 

het iets met dierensmokkel te maken heeft. Ik wil even met de man praten.’ Ik 

strijk over de gladde stof van zijn overhemd. ‘Had je niet beter witte wijn kun-

nen bestellen?’
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