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01.

Kill, kill, kill, kill, kill, kill

This is the end

Beautiful friend

This is the end

(uit “The End”, the Doors)

HEDEN

‘Voor de zon morgen opgaat, zal ik u doden,’ zei de oude man. Hij bleef onop-

houdelijk met zijn benige vingers over de rug van de gitzwarte kat, die op zijn 

schoot zat, strijken. 

  ‘Als passende voorbereiding op uw dood, zult u vanavond het laatste avond-

maal met mij nuttigen. Ik verwacht u om acht uur.’ 

*

‘Felix…?’

  Zo klonk doodsangst dus. Ik zag zweetdruppels naar het doorweekte uiteinde 

van Michelles blonde paardenstaart glijden. De plaatsen waar haar lichte huid 

was verbrand, op haar voorhoofd en rond haar jukbeenderen, gloeiden hevig. 
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  ‘Felix!’

  ‘Ja.’

  ‘Denk je dat ze ons nog zullen vinden?’

  Totaal uitgesloten, dacht ik en zei: ‘Misschien gaat Paul naar ons op zoek.’ 

  ‘Waarom zou hij?’

  Ik kon geen enkele reden bedenken waarom Paul Bigomba van de Uganda Wild-

life Authority, zich druk om ons zou maken. Hij had ons twee dagen geleden af-

gezet aan de voet van het  Virungagebergte. En zou ons na een week daar weer 

ophalen. Hij zou eerst boos zijn dat we er niet waren. Dan zou hij ongerust wor-

den. Gaan zoeken. Maar hoe zou hij ooit bij dat idiote verborgen pad kunnen 

komen? Dat wij erop gestuit waren, was een wonder. Ik was benieuwd of onze 

stoffelijke overschotten ooit gevonden zouden worden. Het leek me logischer 

dat we voor eeuwig als vermist te boek zouden staan. Michelle en ik.

  We zaten op de grond in een kale hut. Handen en voeten vastgebonden, twee 

bewakers met machinegeweren voor de deur. De hitte was ondraaglijk. Mijn 

hart pompte als een bezetene om mijn overtollige lichaamswarmte af te voeren. 

De temperatuur in de ruimte was opgelopen tot ver boven de veertig graden. En 

door de hoge luchtvochtigheid was het zo vreselijk benauwd, dat ik moeite had 

met ademhalen. Ik begreep niet waar al het zweet vandaan kwam dat letterlijk 

over mijn lichaam gutste. Ik moest al lang zijn uitgedroogd. 

  De krampen in mijn buik werden steeds heftiger. Ik verrekte werkelijk van de 

pijn. Weer zo’n steek. Ik kroop instinctief in elkaar, wat de pijn juist verergerde.

  ‘Verdomme!’ schreeuwde ik.

  ‘Felix?’

  ‘Ja?’

  ‘Ik ben zo bang.’

  Dat was ik ook.

  Michelle huilde.

*
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‘Mijn zoon was kennelijk veel forser dan u,’ zei de oude man.

  De tafel waaraan hij ons had neergezet, was perfect gedekt. Het smetteloos witte 

tafellinnen was rijkelijk versierd met borduurwerk. Motieven die terugkeerden 

in de servetten, opgerold in een zwaar verzilverde ring. Handgemaakt servies, 

onderdeel van een uitgebreid Rococo – Louis XIV couvert. Kristallen wijnkaraf en 

dito glazen waren leeg, net als de schalen op tafel en onze goudgerande borden. 

Dit in tegenstelling tot het zilveren schaaltje voor de kat, waar visjes op lagen.

  ‘Was forser,’ mompelde ik, me realiserend wie de veel te grote witte smoking, 

die voor me klaar was gelegd, had toebehoord.

  ‘Dood. Net als mijn vrouw.’

  Michelle schrok zichtbaar. De rode avondjapon die ze droeg slobberde pot-

sierlijk rond haar bovenlichaam en was veel te lang, waardoor ze op weg naar 

de salon twee keer was gestruikeld. De ruimte waar we ons bevonden was een 

macaber hol. Ondanks de beklemmende hitte, werd het vertrek verlicht door 

wild flakkerende fakkels. Ze wierpen grillige schaduwen over opgezette bees-

tenkoppen. Angstaanjagende snijtanden in wijd opengesperde bekken. 

  ‘Dodenmaskers,’ zei de man. Hij had opgemerkt dat mijn aandacht zich ge-

richt had op de muur naast de deur, waardoor we binnen waren gelopen. 

  ‘Ze zijn niet van mensen,’ zei ik met een sprankje hoop. 

  ‘Die hangen achter u.’

   Ik wilde niet kijken, maar deed het toch. Net als Michelle. Wat ik zag had ik 

vaak genoeg gezien, door mijn lens. In massagraven in voormalig Joegoslavië 

en Cambodja. Schedels. Mensenschedels. 

  De man lachte. Zijn ogen leken uitgedroogd. Een paar strengen zilvergrijs haar 

piekten rond zijn magere schedel. Onze aanwezigheid leek hij al vergeten. Hij 

had alleen oog voor zijn kat, die spinnend zijn klauw uitstak naar een visje, dat 

de man voor zijn bek heen en weer bewoog.

  Het oorverdovende geluid kwam onverwacht en zonder aankondiging.
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Boem, beng beng.

  Boem, beng beng.

  Eén doffe slag, twee schelle.

  Boem, beng beng. 

  Het kwam overal vandaan.

  Boem, beng beng. 

  Steeds sneller, steeds harder. 

  Boem, beng beng. 

  Ik durfde niet naar Michelle te kijken. Ik had er voor haar moeten zijn, maar 

was te druk met mezelf. Was uitgeput. Zwaar ziek.

  Boem, beng beng. 

  Het leek wel alsof het geluid bezit van me had genomen, zich in mijn lichaam 

genesteld had. 

  Boem, beng beng. 

  De aarde trilde. Ik voelde me opgejaagd, de volgende trofee aan de muur. 

  Boem, beng beng.

  De man hield heel even op met het aaien van de kat, om ons aan te kijken.

  Boem, beng beng.

  ‘Dodentrommels,’ zei hij zacht.

  Boem, beng, beng.

  ‘Een laatste eerbetoon aan u.’

  Terwijl ik rilde van de koorts hoorde ik naast me een stoel omvallen. Ik zag Mi-

chelle staan, ze greep naar haar borst en zakte in elkaar. 

  ‘Nee,’ brulde ik terwijl ik haar in een reflex opsprong. Voor ik goed en wel 

stond, lag ik alweer op de grond kermend van de pijn.

  Boem, beng beng.

  De bewaker die met zijn zware laars mijn scheenbeen raakte sprong bovenop 

me en sloeg hard mijn hoofd tegen de vloer.

  Boem, beng beng.
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  Michelle, in godsnaam, dacht ik, terwijl mijn hoofd van pijn uit elkaar leek te 

spatten. De bewaker sloeg hard in op mijn nieren. Toen de marteling lang ge-

noeg geduurd had, trok hij mijn gezicht omhoog aan mijn haren.

  ‘Nee,’ schreeuwde ik opnieuw. Door een troebel waas van zweet en bloed, zag 

ik hoe twee bewakers over haar heen gebogen stonden. 

  ‘Michelle,’ kon ik alleen uitbrengen. 

  Urenlang, of waren het minuten, lag ze daar. 

  Boem, beng beng.

  Boem, beng beng.

  ‘Breng haar weg,’ zei de oude man zacht tegen een bewaker. 

*

 

‘Wijn, Kanake,’ zei de oude man.

  Man? Een levend lijk. Hij bewoog af en toe. En maakte geluid. Als dat de criteria 

zijn om leven van dood te onderscheiden, dan leefde hij. En ik ook. Nog. Ik leef-

de want ik voelde pijn. Ondraaglijke pijn. De fysieke pijn was niet het ergste. De 

onzekerheid over het lot van mijn vrouw maakte me pas echt gek.

  ‘Waar is Michelle,’ vroeg ik opnieuw.

  Stilte.

  Een lange zwarte man, geheel in het wit gekleed, schonk een bodempje in het 

glas van de man. Het geluid deed een signaal doordringen tot mijn geest: dorst. 

Vreselijke dorst. Hoe lang hadden we eigenlijk niets meer gedronken? Mijn tong 

leek vastgeplakt aan mijn huig. Hoe wrang. Waar ik normaal vochtig was, was ik 

nu kurkdroog. En waar ik normaal droog ben, over mijn hele lichaam, stroomde 

nu uit elke porie zweet. Ik was murw en zou gek worden, dat stond vast. Hoewel 

ik het bloed een beetje van mijn gezicht had kunnen vegen, bleef het langzaam 

vloeien uit een diepe snee boven mijn wenkbrauw. Af en toe gleed een druppel 

(straaltje?) vermengd met zweet mijn oog binnen. 

  ‘Waar is Michelle?’ 
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  Stilte.

  ‘Michelle…’

  Stilte.

  Ik stond met een ruk op en liep instinctief naar de deur in een poging om, ach, 

wat voor poging eigenlijk? De bewaker sloeg met zijn elleboog in mijn gezicht 

en ik zakte door mijn knieën. En moest overgeven. Vier keer. Vijf keer. Slijm-

draden hingen uit mijn mond. Ik kreeg geen lucht meer. Wilde niet meer ade-

men. Of toch. Als ik nog een restje leven in me had zou ik dat willen gebruiken 

om de man te vernietigen. De oude man met zijn kat. Maar ik wist niet hoe. Ik 

had geen idee hoe. Waar is Michelle, dacht ik. Toen werd alles zwart.

  

02.

The blue bus is calling us,

Driver, where you taken us

(uit “The End”, the Doors)

VERLEDEN

Ik had haar ontmoet in New Orleans, kort nadat orkaan Katrina grote delen van 

de stad en vele levens had verwoest. Ik had een bootje weten te ritselen en voer 

door de French Quarter, of wat daarvan over was. Nadat ik een aantal foto’s had 

genomen was ik richting Superdome gegaan, normaal gesproken het stadion van 

de New Orleans Saints, nu opvangplaats voor slachtoffers. Ik hoopte er een plek 

voor de nacht te vinden tussen 20.000 daklozen. Maar het eerste dat ik te horen 

kreeg, was dat het dak van de Dome het dreigde te begeven. Er was een groot-

scheepse evacuatie op til. Ik stond wat hulpeloos om me heen te kijken, toen 

ik haar zag. Omringd door een enorme groep kinderen. Ze veegde snotneusjes 

af, streek liefkozend haar hand door haren, knuffelde en troostte. En geen kind 
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was bang. 

  Na een tijdje draaide ze zich om en kwam mijn richting uit. Ik stond bijna te 

trillen op mijn benen. Donkerbruine ogen. Blond haar in een paardenstaart. 

Mond een klein beetje scheef. En een hoop sproetjes. Rood T-shirt, korte af-

geknipte jeans. All*Star gympen onder lange bruine benen. Ze wees naar het 

pakje sigaretten dat uit mijn borstzak stak.

  ‘Can I have one?’

  ‘You bet!’ zei ik.

  Ze grinnikte. ‘Where are you from?’

  ‘The Netherlands.’ Ik tikte even op de Nikon die om mijn hals ging. ‘Ik ben free-

lance fotograaf. Kom jij uit de Big Easy?’

  ‘Ja.’

  ‘Was je hier toen de storm begon?’

  ‘Ja. Ik heb een etage vlakbij Bourbon Street. Of beter gezegd ik hád daar een 

etage.’

  ‘Wat een geluk dat je zelf gespaard bent gebleven.’

  ‘Volgens mijn oma, die aan Voodoo doet, word ik honderd,’ zei ze. ‘Dus ik heb 

nog wel even. Trouwens ik heet Michelle.’

  Ze bleek journaliste te zijn voor de National Geographic. En nam me mee naar 

Ponchatoula, zelfverklaarde Strawberry Capital of the World, het dorpje even bui-

ten de stad, waar haar moeder woonde. We bekeken de foto’s die ik genomen 

had en ik kon alleen maar hopen dat ze half zo verliefd was op mij als ik op haar. 

“De aarde geeft en de aarde neemt,” zei Michelle vaak. Ik hoorde het voor het 

eerst tussen Kerst 2004 en nieuwjaarsdag 2005. We bevonden ons in Banda 

Atjeh. De tsunami die dood en verderf zaaide door heel Azië, had zestig procent 

van het land weggeslagen. 

  Ze zou het vaak herhalen. In Bangladesh, in Australië tijdens angstaanjagen-

de bosbranden en in Sichuan (China) bij een grote aardbeving. Want waar zich 

een natuurramp voordeed, daar waren wij. We traden in het spoor van cycloon 
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Nargis, die toesloeg aan de kust van Myanmar. We deden verslag van tyfoons en 

aardbevingen op de Filippijnen. Zagen hongersnood in Afrika. En altijd schreef 

Michelle en fotografeerde ik.

  Ze zei het voor het laatst in januari 2010. In Port au Prince, Haïti. Kort daar-

voor hadden de Verenigde Naties verklaard dat er nooit eerder een catastrofe 

van deze omvang had plaatsgevonden. Het was dáár, dat ze, gezeten op een laag 

muurtje, omringd door de stank van rottende lijken, de brui eraan gaf.

  ‘Felix?’

  ‘Ja.’

  ‘Ik ben het zat.’

  ‘Wat?’

  ‘Dit. Dit leven. Het continu omringd worden door dood, epidemieën, ontroost-

bare slachtoffers. Het leed, ik wil dit niet meer. Of nee, ik kan dit niet meer. Het 

is genoeg, zes jaar is genoeg.’

  ‘Meen je dat nou?’ vroeg ik verbaasd.

  ‘Ja. Het gaat niet meer.  

  De waarheid was dat ze me niet gelukkiger had kunnen maken dan met deze 

boodschap. De twijfel over de aard van ons werk, woekerde al een paar maanden 

in mij. Alleen had ik het niet aangedurfd het ter sprake te brengen, bang als ik 

was dat ik haar leven zou verpesten. 

  

  De weken nadat we hadden besloten alle ellende achter ons te laten, waren 

een groot feest. Omdat we allebei jarenlang zo hard gewerkt hadden en nooit de 

tijd hadden genomen geld uit te geven, waren we in staat geweest een leuk ka-

pitaaltje op te bouwen. We vonden een fantastisch houten peperkoekhuisje op 

Key West, het Zuidelijkste puntje van de Verenigde Staten, onder Florida. 

  Het leven lachte ons toe. We genoten van de zon en terwijl Michelle een lang 

gekoesterde wens vervulde, schilderen, bekwaamde ik me in het diepzee vissen. 

We werden regelmatige bezoekers van Captain Tony’s Saloon (voorheen Sloppy 

Joes) en dankzij het heerlijke eten dat in de meest schilderachtige restaurantjes 
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in overvloed aanwezig was, kreeg ik een aardig zwembandje. 

  Van mij had het eeuwig mogen duren, maar hoewel ze er niet over sprak, voelde 

ik na een tijdje al dat Michelle niet lekker in haar vel zat. Toen ik op een middag 

de zeventenige kat van de buren, die vaak bij ons aankwam, een visje voerde in 

de tuin kwam het hoge woord eruit.

  ‘Felix?’ 

  ‘Ja.’

  ‘We moeten praten.’

  ‘Waarover?’

  ‘Zeg eens eerlijk, ben jij gelukkig?’

  ‘Ja,’ zei ik. ‘Veel gelukkiger dan ik nu ben kan ik niet zijn.’

  Dat was geloof ik niet helemaal wat Michelle had willen horen.

  ‘Verveel jij je niet af en toe?’

  ‘Nee,’ zei ik. ‘Ik zou dit leven tot mijn dood kunnen volhouden.’

  Michelle glimlachte en porde met haar vinger in het vetrandje rond mijn navel.

  ‘Luiaard,’ grinnikte ze. ‘Je wordt vadsig. Het wordt tijd dat we weer eens iets 

gaan doen.’

  ‘Maar schat, je wilt toch niet ons oude leven weer oppakken?’

  ‘Nee, dat ligt achter ons. Maar er is meer moois op de wereld dan Key West!’

  ‘Hoe bedoel je?’

  ‘Ik zou zo graag weer op pad willen. Even weg van hier. En dan weer terugko-

men. Zodat ons huisje een heerlijke plek blijft om bij te komen. Ik ben bang dat 

als ik hier nog lang blijf, dat dan het huis een soort gevangenis wordt.’

  ‘En waar wil je naartoe dan?’

  ‘Dat maakt niets uit! Laten we een bus nemen en dan zien we wel waar de 

chauffeur ons afzet.’

  ‘Please…’

  ‘Schat, ik meen het!’

  Ik beloofde Michelle na te denken over het voorstel, waar ik helaas weinig voor 
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voelde. Tot mijn grote tevredenheid roerde ze in de weken na ons gesprek het 

thema niet meer aan. Ik verkeerde al bijna in de veronderstelling dat ze einde-

lijk rust had gevonden, toen op een avond, waarop ze me uitnodigde voor een 

lekker etentje, het hoge woord eruit kwam.

  ‘Felix,’ zei ze, nadat de ober onze tafel vol verse heerlijkheden had gezet, ‘weet 

je wie me onlangs gebeld heeft?’

  ‘Nee, natuurlijk niet.’

  ‘Dat was Harold. Harold Parker.’

  Harold Parker was haar contactpersoon bij de National Geographic. 

  ‘Wat wilde hij?’

  ‘Hij heeft een fantastisch aanbod,’ zei Michelle, die blosjes op haar wangen 

had. ‘Hij wil dat wij een reportage maken over gorilla’s in het Virungagebergte 

in Oeganda.’

  Ik kreunde. ‘Oeganda?’ 

  ‘Ja, Oeganda. Dat is tegenwoordig een heel stabiel land.’

  ‘Lieve schat, geen enkel land in Afrika is stabiel…’

  Michelle grinnikte. ‘Je bent een zeurpiet aan het worden, weet je dat? Maar ik 

heb er echt heel goed over nagedacht. Zou het niet geweldig zijn? Een reportage 

over gorilla’s. We krijgen hulp ter plekke van de Wildlife Authority. We krijgen 

een gids mee, we gaan de bergen in en dan op zoek naar de gorilla’s. Ik maak 

een reisverslag, jij fotografeert. Net als altijd, maar nu zonder ellende.’

  Het waren precies die twee woorden waardoor ik me liet overhalen. Geen el-

lende, dat leek me wel wat.
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03.

This is the end

Beautiful friend

This is the end

My only friend, the end

(uit “The End”, the Doors)

HEDEN

Betekent hoop niet: goede verwachting? Dan had ik geen hoop meer. Ik kon 

nauwelijks meer ademen door mijn gebroken neus en als mijn scheenbeen niet 

gebroken was, was het in elk geval zwaar gekneusd.

  Ik zat nu inmiddels een dag of vier in een donkere ruimte opgesloten, met mijn 

handen achter mijn rug vastgebonden aan een paal. Ik wist niet waar Michelle 

was. Erger nog, ik wist niet eens of ze nog leefde. Die onzekerheid maakte me 

zo krankzinnig dat ik af en toe als een bezetene probeerde mijn handen los te 

maken van de paal. Maar hoe ik ook rukte en tekeer ging, het baatte niet. De 

boeien leken allen maar strakker te gaan zitten. 

  Op gezette tijden kwam de in smetteloos wit gestoken Kanake mijn hut binnen 

en zette dan een schaaltje water aan mijn lippen. Langzaam, met kleine slok-

jes dronk ik het leeg. Een keer per dag werd ik gevoerd. Zelfs als ik iets te eten 

kreeg werden mijn handen niet losgemaakt. Kanake bracht geduldig de ene le-

pel na de andere, met een substantie die ik niet kon thuisbrengen, naar mijn 

mond. Tot de kleine portie die voor me gereserveerd was op was. Maar goed, 

in elk geval leefde ik nog, iets wat ik vier dagen geleden niet voor mogelijk had 

gehouden. Zou de oude man me… Nee, natuurlijk zou hij me niet laten gaan. En 

waar was Michelle? Was ze er nog? Gelukkig had ik vaak zoveel pijn dat ik niet 

kon denken. Dat was misschien maar het beste. 

  Van de oude man ontving ik taal noch teken. Maar dat zou veranderen. Dacht 
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ik tenminste toen een gewapende bewaker binnenkwam en zonder iets te zeg-

gen aan mijn boeien begon te morrelen. Plotseling voelde ik dat ik mijn handen 

kon bewegen. Al verging ik van de pijn, ik was voor even los! 

  De bewaker trok me vrij abrupt omhoog, maar ik zakte meteen weer door mijn 

knieën en viel met mijn hoofd op de grond. Ik had niet genoeg kracht in mijn 

armen en handen om de val te breken. Een tijdlang bleef ik wat versuft op de 

grond zitten en terwijl de loop van een AK-47 op me gericht bleef, lukte het me 

uiteindelijk om me zodanig op te richten dat ik in elk geval in een soort hurkzit 

terecht kwam. Weer enige tijd later schuifelde ik richting muur en langzaam 

kwam ik omhoog. 

  Toen het me eenmaal gelukt was te gaan staan, beduidde mijn bewaker me met 

de loop van zijn machinegeweer richting deur te lopen. Ik opende die voorzich-

tig waardoor ik voor mijn gevoel een keiharde klap in mijn gezicht kreeg. Het 

kostte me ruim twintig minuten voor ik iets kon zien. Met één oog. Ik vreesde 

dat mijn rechteroog blijvend beschadigd was. Terwijl ik een pas probeerde te 

maken zakte de broek van mijn smoking naar benden, waardoor ik opnieuw 

viel. De bewaker grijnsde en wierp me een stuk touw toe, dat ik als provisori-

sche riem kon gebruiken. Hij beduidde me toen ik klaar was opnieuw te gaan 

lopen.

  ‘Where are we going,’ probeerde ik.

  Stilte. 

  ‘Michelle…’

  Stilte.

  We hadden een klein stukje gelopen toen ik doorkreeg dat we niet richting het 

huis van de oude man liepen. Ik werd naar een open plek aan de rand van de 

jungle gedirigeerd, waar een stapel hout lag. Daarnaast stond een bijl, die hard-

handig in een hakblok was gedreven. De bewaker knikte naar de bijl. Toen naar 

mij. Ik keek hem vol ongeloof aan.

  ‘Nee!’

  Hij knikte opnieuw, eerst naar de bijl, toen naar mij.

  Aanvankelijk lukte het me niet eens de bijl uit het hakblok te krijgen. Bij de 
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tweede poging viel ik opnieuw languit op de grond. Ik trachtte te gaan staan, 

maar de pezen konden ieder moment van mijn botten scheuren. Mijn ge-

schreeuw, toen ik keihard de loop van de AK-47 tegen mijn ribben voelde slaan, 

moet mijlenver te horen zijn geweest. 

  Uiteindelijk lukte het. En ik begon hout te kloven. In de vochtige hitte, onder 

de muskietenbeten. Ik hakte. En hakte. Zeven uur lang. Steeds dezelfde ge-

dachte flitste door mijn hoofd. De oude man zou ons toch niet als slaaf willen 

gebruiken? Hoewel, ons… Was er nog sprake van “ons”, of was het “ik”? Hoe ik 

weer in de hut ben gekomen weet ik niet meer.

De volgende dag werd ik opnieuw gehaald. Ik werd meegenomen naar een plek 

in het oerwoud, waar een lange boomstam met een gigantische diameter geveld 

was. Ernaast lag een handzaag.

  ‘Ik kan niet meer,’ zei ik wanhopig. De bewaker gaf geen krimp en knikte naar 

de zaag. De blaren op mijn handen die nog heel waren knapten één voor één 

open toen ik begon te zagen. Hoezo slaaf? Ik was in handen gevallen van de 

duivel, dat kon niet anders. Geen genade. Ik had nog net genoeg kracht om me 

te realiseren dat als ik de kans kreeg mezelf van het leven te beroven, ik dat zou 

doen. Leve de dood.

  Ik had niet kunnen slapen, ik was te moe. Mijn lichaam stond op het punt het 

te begeven en ik juichte dat van harte toe. Maar ook de derde dag op rij moest 

ik kennelijk boeten. Waarvoor in Godsnaam? Ik werd nu naar een plankier ge-

bracht, waar grote benzinevaten voor stonden. Mijn taak was het de volle tanks 

op het plankier te rollen. Waarom? Waarom? Waarom?

*

‘Mijn kat is weg,’ zei de oude man hees. Zijn huid leek wel doorschijnend. Zijn 

hoofd was gereduceerd tot een schedel met een vel erover. Zijn uitpuilende ogen 

waren volstrekt uitdrukkingsloos. Hij stond recht tegenover me, één bewaker 

hield mijn arm op mijn rug gedraaid, de andere had zijn AK-47 voortdurend op 
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me gericht.

  ‘Waar is Michelle,’ fluisterde ik. Dat was het enige dat me nog interesseerde. 

Maar mijn stem was mijn stem niet meer, kraakte, sloeg over en had geen enkel 

volume. 

  De oude man zweeg en liep plotseling weg. Eén van de bewakers porde in mijn 

rug, als teken dat ik moest volgen. We liepen in een rij achter elkaar. De man, 

ik, vier bewakers en Kanake. Onvast op mijn benen als ik was, struikelde ik 

regelmatig, maar dan werd ik hardhandig overeind geholpen. Op een gegeven 

moment stak de oude man zijn hand op en we hielden stil. Dat was het teken 

voor Kanake me een blinddoek om te doen. Ik gok dat ik zo een minuut of tien 

heb gelopen.

  ‘Genoeg,’ zei de oude man.

  Iemand greep me bij mijn schouders en draaide me 180 graden rond. Daarna 

werd de doek voor mijn ogen verwijderd. Ik kon nog slechts met één oog zien, 

maar ik wou dat ik stekeblind was geweest. Wat ik zag, maakte alles duidelijk. 

Als ik nog twijfel had gehad, was de geur doorslaggevend geweest. Ik begreep 

het ineens allemaal. Het was over. Uit. Helemaal voorbij. 

  De houtblokken. De boomstam. De vaten. Slaaf? Niets slaaf. Was ik maar slaaf 

geweest. Maar het werk dat ik had verricht was niet voor niets geweest. Het 

diende een gruwelijk doel. Ik had mijn eigen einde bewerkstelligd. Ik was mijn 

eigen beul geworden. 

  De boomstam die ik zelf op maat gezaagd had, stond rechtop midden op het 

plankier. Rondom de paal lagen de houtblokken opgestapeld. Doordrenkt met 

benzine uit de vaten die nu, grotendeels leeg, naast het plankier stonden. Had 

ik de man een duivel genoemd? Hij was erger. Veel erger. Hij had me mijn eigen 

brandstapel laten maken.

  Toen het tot me doordrong dat het definitieve einde was gekomen, wilde ik 

huilen. Het laatste restje vocht uit mijn uitgeputte lichaam kwam door mijn 

ogen naar buiten.

  ‘Nee,’ snikte ik zacht. ‘Waarom?’

  Stilte.
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  Een van de bewakers stak een fakkel aan.

  ‘Waarom?’

  Stilte.

  ‘Alsjeblieft, waarom’

  Twee bewakers pakten me vast en duwden me richting plankier. Langzaam 

stapte ik op. Moest over de houtblokken lopen, tot ik bij de paal kwam. Waarom 

mocht ik niet gewoon doodgaan? Was dat teveel gevraagd? De stekende pijn in 

mijn schouders bevestigde dat de bewakers mijn handen achter de paal, waar 

ik met mijn rug tegenaan stond, hadden vastgemaakt. Ook mijn enkels werden 

vastgebonden. Ik kon geen kant op.

  ‘U heeft bemerkt wat u gemaakt heeft?’ vroeg de oude man die naar het plan-

kier was gelopen en nu recht voor me stond.

  ‘Monster,’ stamelde ik zacht. Ik probeerde speeksel in mijn mond te verzame-

len om het enige te doen waartoe ik nog in staat was: hem in zijn gezicht spu-

wen. Maar ook dat was me niet gegeven.

  ‘Bent u niet benieuwd naar uw vrouw?’

  Ik was iedere controle over mijn ademhaling en hartslag kwijt. Vanuit het 

diepst van mijn lichaam produceerde ik een soort rauwe kreet. Ik zou Michelle 

niet weerzien, dat stond vast. Ik zag het aan de man. 

  ‘Schoft, wat heb je met haar gedaan,’ bracht ik uit. 

  De man glimlachte.

  ‘Schoft!’

  Weer die glimlach.

  ‘Je hebt haar vermoord. Zeg het dan, lafbek. Je hebt haar vermoord, zwijn!’

  De man zweeg.

  ‘Schoft,’ brulde ik, ‘waar is ze dan?’

  Stilte.

  ‘Waar is Michelle, waar is ze? Wat heb je met haar gedaan?’

  De man glimlachte opnieuw. ‘Niets.’

  ‘Niets, hoezo niets? Waar is ze?’
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  ‘Uw vrouw is dood, wat had u dan gedacht?’

  Even dacht ik dat mijn hart het begaf. Wat zou dat mooi zijn geweest. Maar 

opnieuw bleek ik sterker dan ik had kunnen denken. Ik kon alleen niets meer 

zeggen. 

  ‘Ze is dus dood. Maar als u zegt dat ik haar heb vermoord, dan heeft u het mis. 

Helemaal mis.’

  Ik hijgde. 

  ‘Ik heb haar vastgebonden, dat wel.’

  God, laat me dit niet hoeven meemaken.

  De man glimlachte.

  Schoft, wilde ik zeggen maar het ging niet.

  ‘Nadat ik haar had vastgebonden heb ik haar onder het plankier laten leggen. 

Het plankier, voor de goede orde, waar u al die zware benzinevaten op heeft ge-

zet.’

  Waarom ging ik niet dood? Waarom ging ik maar niet dood? 

  ‘U,’ schreeuwde de oude man ineens, ‘u heeft haar vermoord. Verpletterd. On-

der het gewicht van de vaten. Hoorde u haar schedel niet kraken? Hoorde u haar 

botten niet versplinteren?’

  Dood. Ik wilde zo graag dood.

  De man leek nu buiten zinnen. 

  ‘Begrijpt u het nu? U had hier weg moeten blijven. U had mijn koninkrijk niet 

mogen binnendringen. Maar u deed dat wel. Daarvoor heeft uw vrouw geboet. 

En zult u boeten. Net zoals iedereen die mij een strobreed in de weg legt. Zoals 

mijn vrouw, die hier weg wilde. En mijn zoon, die ontdekte dat ik zijn moeder 

vermoord heb. Ze liggen hier vlakbij begraven.’

  Plotseling draaide de oude man zich om en knikte naar de bewakers. Ze droe-

gen nu allemaal een brandende fakkel in hun hand. De man hief langzaam zijn 

hand in de lucht en keek me nog een keer aan. Ogen vol waanzin. De hand zou 

naar beneden gaan, ik vroeg me af wat ik zou voelen.

  Ik weet niet waarom het geluid van de mauwende kat zo hard klonk. Was het zo 
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stil om ons heen? Ik zag de verandering op het gezicht van de oude man.

  ‘Stop,’ brulde hij. ‘Mijn kat, waar ben je?’

  Weer klonk klagend kattengejank door de oerwoud.

  ‘Waar ben je, DAAR!’

  Ineens ontwaarde de oude man de fel oplichtende ogen van zijn kat.

  ‘Daar ben je, kom! Kom! Kom dan hier!’

  Tergend langzaam liep de kat naar de oude man toe, maar toen hij vlak voor 

hem stond, draaide het dier zich om en schoot er vandoor.

  ‘Kom hier,’ riep de oude man en hij wilde de kat achterna rennen. Een boom-

stronk. Een ijselijke kreet. De man viel. Het leek of het zich in slow motion af-

speelde. Zijn handen zweefden voor zijn lichaam, alsof hij in zijn eentje de wave 

uitvoerde. Een daverende klap. Een oud lichaam dat leek op te stuiteren. Een 

hoofd in een onnatuurlijke hoek ten opzichte van het lichaam. En een donder-

slag. Een keiharde knallende donderslag.

  Regen. Regenstralen die zo hard op mijn hoofd terechtkwamen dat het pijn 

deed. De grond veranderde in modder. De oude man lag met zijn gezicht in een 

modderpoel die steeds groter werd rondom hem. Vanuit de verte zag ik een wit-

te gestalte aankomen. Weer geknal. Geen donder dit keer. Geknal, gepaard met 

vuurtongen. Geknal. Uit de loop van een AK-47. Ik zag verbazing in de ogen van 

de bewakers. Een voor een vielen ze om. Kanake!
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04.

And all the children are insane

All the children are insane

Waiting for the summerrain, yeah

(uit “The End”, the Doors)

Inmiddels gaat het redelijk met mij. Ik heb eerst een half jaar doorgebracht in 

een ziekenhuis in Oeganda. Daarna volgde een periode van revalidatie. Ik ben 

definitief blind aan één oog. Voor de rest zitten de wonden vooral van binnen.

  Kanake kwam me regelmatig opzoeken. Hij vertelde me hoe hij behekst was 

door een Sangoma, een medicijnman. De oude man had zijn medicijn, een haar 

die hij in een leren zakje met kruiden bewaarde,  gestolen en had Kanake daar-

mee volledig in zijn macht. Toen die zich realiseerde dat de man zijn nek ge-

broken had voelde hij dat de betovering verbroken was. Hij nam zijn medicijn, 

waarmee hij zijn ziel en zijn vrijheid herkreeg, pakte een Ak-47 en redde mij.

  Aan Michelle denk ik nog iedere dag. Ons huis op Key West heb ik van de hand 

gedaan. Ik ben teruggekeerd naar Nederland en heb een hutje op de hei gekocht 

in Drenthe, waar ik van niemand last hoopte te hebben. Maar nee. Mensen kon-

den me niet met rust laten. Ze vonden me een zonderling. Begrepen niet dat ik 

vrijwillig voor meer dan honderd zwerfkatten wilde zorgen. Ze vonden het ook 

maar raar dat ik de poezen die waren gestorven niet wilde begraven Laat staan 

cremeren. Ze lagen in de logeerkamer. Wat geeft dat nou? Niemand had er last 

van!
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  Ik zit nu alweer een jaar in de psychistrische  kliniek. Soms zie ik het niet meer 

zitten. Dan maak ik een ommetje in de tuin. Ik zorg altijd dat ik wat stukjes 

vlees bij me heb, die ik opspaar bij de lunch. Als ik zeker weet dat niemand me 

ziet loop ik op de heg af. Ze weten precies wanneer ik er ben. De katten. Het 

zijn er nu zes. In het begin waren ze schichtig maar ze zijn al aan me gewend. Ik 

hoop dat ik binnenkort naar huis mag!
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