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Proloog 

 

Zijn vuistjes bonsden tegen de geïsoleerde wand van het afgelegen 

tuinhuis. De ijzeren ketting rond zijn nek rammelde, beperkte zijn 

bewegingsvrijheid tot minder dan drie meter. Ethan wilde weg, hij 

wilde roepen om hulp, maar de ducktape op zijn mond weerhield 

hem hiervan. Hij wilde naar zijn ouders, maar hij wist dat hij hen 

misschien nooit meer terug zou zien. Dat hij hier waarschijnlijk 

zou sterven. Hij wist ook dat het niet hoorde   dat knappe, blonde 

vrouwen zevenjarige jongetjes opsloten in hun tuinhuis.  

 Waarom had ze hem meegenomen? Wanneer zou deze 

nachtmerrie voorbij zijn? Zou hij ooit gevonden worden?  

 Er kwam een eind aan de vragen toen hij iemand hoorde 

naderen. Snelle, lichte voeten renden over het stenen tuinpad.  

Dit waren niet haar naaldhakken. Dit waren sneakers. Op zoek 

naar hem? Zou hij worden bevrijd? Zijn hart begon sneller te slaan. 

Hij probeerde om hulp te roepen. De tape op zijn mond verzwakte 

zijn noodkreet tot niet meer dan een kermend, jammerend geluid. 

Met samengetapete handen bonsde hij uit volle macht tegen het 

dikke, zachte isolatiemateriaal dat tegen de houten wand van het 

tuinhuis was bevestigd. Hij hoorde alleen maar het zachte 

gerammel van de schakels aan zijn ketting wanneer hij zijn hoofd 

bewoog.  

 Er ging geen enkele deur open. Er viel geen buitenlicht binnen. 

Er waaide geen frisse lucht door het tuinhuis.  

Hij hield zich stil om te horen wat er buiten gebeurde.  

 Wie was er zo dichtbij? En waarom kwam er niemand naar 

binnen? Waarom werd hij niet gered? 

 Toen hoorde hij haar bellen. Dat deed ze bijna altijd als ze naar 

hem toe kwam. In foetushouding ging hij op het bed liggen. Hij 

trok de zalmkleurige deken met de vieze, roestkleurige vlekken 

strak om zijn schouders. 
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 Hij hoorde haar stem steeds duidelijker. En hoewel ze nog altijd 

buiten was, kwam ze dichterbij. Ze lachte nerveus en ze praatte.  

 Ethans hoop vervaagde. Het was slechts een kwestie van tijd 

voordat de deur van het tuinhuis zou opengaan en ze naar binnen 

zou komen. 

De sneakers hoorden niet bij iemand die hem zou komen 

redden. De sneakers waren van haar. Ze had haar naaldhakken 

ingeruild voor iets wat comfortabel zit wanneer je een last moet 

meezeulen. Zoals een zak aardappelen, of een overvolle 

boodschappentas. Of een kind.  

Want vandaag was ze niet alleen. Ze bracht opnieuw een 

jongen mee. Hij was haar laatste slachtoffer. 
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1. 

 

‘Wanneer laat ze me eindelijk gaan?’ zuchtte Hannah. 

 Ze sleurde zichzelf uit het ziekenhuisbed, glipte in haar 

suikerspinroze pantoffels en slofte loom naar de badkamer. 

 ‘Wanneer je doet wat ze zegt!’ antwoordde Anne-Sophie, haar 

kamergenote. ‘Nee, maar... Op weg naar de badkamer? Ga je 

eindelijk douchen? Vergeet dan voor één keer niet de deur op slot 

te doen, wil je?’ riep ze haar achterna. 

 Hannah kreeg het op haar heupen van haar kamergenote. Die 

had het beste met haar voor, zoals zowat iedereen uit haar 

omgeving. Maar momenteel had ze geen behoefte aan mensen die 

het beste met haar voorhadden. Het enige wat ze wilde was 

ontslagen worden uit dit ziekenhuis. 

 ‘Gewoon even opfrissen,’ riep ze vanuit de badkamer. 

 Ze had de badkamerdeur opengelaten en liet het water in de 

lavabo stromen. 

 ‘Je moet douchen. Douchen! Weet je nog? Die warme 

waterstraal waar je onder gaat staan en die je helemaal nat 

maakt?’ riep Anne-Sophie. 

 ‘Doe ik vanavond wel.’ 

 ‘Leugenaar!’ 

 ‘Ze kent me maar al te goed,’ zei Hannah tegen haar 

spiegelbeeld. Even was ze geamuseerd, maar de glimlach in de 

spiegel vervaagde snel.  

 Het koude water stroomde in het kuipje dat ze had gevormd 

met haar handen. Ze spatte het op haar voorhoofd en wangen. 

Daarna wreef ze de slaap uit haar gezicht. Onder haar ogen hingen 

donkere wallen en ze rook naar oud zweet. Niets wat een vleugje 

deodorant niet kon oplossen.  

 De wc-bril voelde koud aan. Ze plaste, trok door en greep naar 

Anne-Sophies deodorant naast de wasbak. Happy Moments stond 

er op de spuitbus. 
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 ‘Happy Moments? Is dit een grap?’ fluisterde ze cynisch. Ze trok 

haar pyjamahemd omhoog en spoot veel te veel deodorant onder 

haar oksels.  

 Dan stapte ze de badkamer uit en ging terug in bed liggen. 

 ‘Ik hoor gewoon alles wat je in de badkamer uitspookt. Als 

iemand onverwachts onze kamer binnenkomt ziet die je zomaar 

op het toilet zitten. Eén van deze dagen kom je nog eens voor een 

verrassing te staan met die vreemde gewoonte van jou.’ 

 ‘Misschien wordt het wel een aangename verrassing? Zoals een 

knappe vent die plots voor mijn neus staat. Dat zou goed 

uitkomen, want de mijne is er toch bijna nooit. Veel te vaak in het 

buitenland. Missie hier, missie daar... Nu is hij nog in België, maar 

vannacht vertrekt hij opnieuw.’ 

 ‘Alleen maar nadelen, getrouwd zijn met een paracommando, 

je hebt toch niets aan die mannen? Willen vaak ook niet over hun 

werk praten.’ 

 Hannah knikte. ‘Amen. Maar hij heeft me wel leren schieten.’ 

 ‘Echt?’  

 ‘Ik werk in de kazerne te Peutie en ik heb Andy daar ontmoet. 

We waren allebei zevenentwintig – mijn God, wat lijkt die tijd 

intussen ver weg... Maar goed, we waren jong en in plaats van een 

verlovingsring kreeg ik een pistool toen hij me ten huwelijk vroeg.’ 

 ‘Wat vreemd.’ 

 ‘Het was een oude grap die altijd tussen ons in had gehangen. 

Hij had me steeds gezegd dat hij pas met me zou trouwen wanneer 

hij me mocht leren schieten. Ik was er niet zo voor, maar hij wilde 

zijn echtgenote niet hulpeloos en onbewapend achterlaten 

wanneer hij op missie was. Ik snap het wel. Die mannen komen te 

vaak in contact met de slechtste kant van een mens.’ 

 ‘Dat schieten ben je intussen toch al lang verleerd? Of is dat 

zoals fietsen?’ 

 ‘Nee, niet zoals fietsen. Of toch niet voor mij. Maar tijdens de 

jaarlijkse opendeurdagen in de kazerne worden altijd 

schietoefeningen gehouden. Het is intussen een traditie geworden 
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onder de collega’s om eenmaal per jaar ons wapen nog eens boven 

te halen. Ben ik meteen ook van zijn gezeur af dat ik het schieten 

verleer als ik niet genoeg oefen. Twee vliegen in één klap.’ 

 ‘Mis je hem als hij weg is?’ 

  Hannah haalde haar schouders op. ‘Ik ben eerlijk gezegd blij 

dat hij weer vertrekt. Als ik in zijn ogen kijk, dan... Dan zie ik wat 

er is gebeurd. Alsof hij mij een spiegel voorhoudt.’ 

 ‘Wanneer ga je nou eigenlijk douchen?’  

Anne-Sophie probeerde naar een luchtiger onderwerp over te 

schakelen. 

 ‘Ik zei het toch. Vanavond. Hoe heb je geslapen?’ 

 ‘Bwah... Viel wel mee eigenlijk. Jij?’ 

 De deur ging open en twee verpleegsters kwamen de kamer 

binnen. De ene zette dienborden met ontbijt op de tafel bij het 

raam, de andere begon met het opmaken van een van de bedden.  

 Hannah keek hen aan. Zij hadden normale, gelukkige levens. Ze 

benijdde hen. Voor de eerste keer in haar leven wenste ze dat ze 

in hun plaats kon zijn. 

 ‘Woensdag, verwendag!’ zei een van de verpleegsters vrolijk 

terwijl ze naar Hannahs dienblad wees. 

 Daarop stond een plastieken bordje met een croissant, een  

doosje cornflakes en wat halfvolle melk. Ernaast lagen twee  witte 

boterhammen met een kuipje boter, marmelade en aardbeienjam. 

Op het dienblad van Anne-Sophie stond net hetzelfde, alleen had 

zij ook nog een kop koffie. 

 Anne-Sophie begon van haar croissant te eten. ‘Ah... Heerlijk! 

Hier kan mijn warme bakker nog wat van leren. Dit moet je echt 

proeven, Hannah. Het beste ontbijt van de hele week.’ 

 En zij kon het weten. Zij zat hier al langer dan Hannah. 

 Anne-Sophie was gehospitaliseerd geweest nadat ze in de les 

lichamelijke opvoeding plots onwel was geworden tijdens een 

sprong op de grote trampoline. Voor de ogen van haar leerlingen 

was ze bewusteloos neergevallen op de betonnen vloer. Ze had er 
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een hersenschudding en een lichte schedelbreuk aan 

overgehouden. 

 Hannahs verhaal was iets ingewikkelder. Zij had haar zoon 

verloren. Jonas was op 9 september om twee uur 's middags 

gestorven op het asfalt van de verharde weg voor hun huis in 

Vilvoorde. De driejarige jongen was de straat overgelopen zonder 

te kijken. De monsterlijk grote wielen van een vrachtwagen waren 

over hem heen gereden. Ze had nog hoop gehad toen ze naar hem 

toe was gerend en hem in haar armen had gehouden. Maar ze had 

het geweten. Ze wist dat er geen ‘edit/undo’- knop bestond. Niet 

in dit geval. 

 Een paar dagen na zijn crematie, op een hete nazomermiddag 

in september, was ze veel higher geworden dan goed voor haar 

was geweest. Ze had haar polsen overgesneden. Ze was in het bad 

gaan liggen en had zitten wachten tot ze doodbloedde. Haar man 

had haar gevonden. Zelf was hij ook high geweest. Toen hij 

eindelijk doorhad wat er gaande was en hij zich het noodnummer 

herinnerde, had ze al het bewustzijn verloren. Ze werd 

gereanimeerd op de kille tegels van de badkamervloer die 

intussen waren veranderd van melkwit in bloederig rood.  

 En nu zat ze hier. Vast. Overgeleverd aan de genade van dokter 

Kimberley Leeuwaerts, haar psychiater. Haar enige 

toegangspoort tot de buitenwereld. Ze droomde nog van Jonas, 

natuurlijk droomde ze. De pijnlijkste dromen waren die waarin ze 

hem hoorde zoals hij de avond voor het ongeluk had geklonken 

toen hij nog leefde en nog niet levenloos op straat lag. Met 

onherkenbare, roodgekleurde benen, als twee platgedrukte 

bloedworsten.  

 Dat soort nachten waren het ergst. Wanneer haar dromen haar 

een leven toonden met een gezonde zoon. Als een soort van 

duistere spiegel die haar voorhield hoe alles had kunnen lopen als 

hij nog had geleefd.  

 En dan waren er de dromen waarin ze hem opnieuw onder de 

vrachtwagen zag lopen. De dromen, die waren er te veel aan.  
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 Ze had steeds geweigerd om slaapmiddelen en antidepressiva 

te nemen, maar daarover had ze nu haar twijfels. Vorige nacht had 

ze gedroomd over een skivakantie samen met Jonas, die om de een 

of andere reden plots vijftien was.  

 Ze nam zich voor om de pillen nog even uit te stellen. Ze zou 

gewoon proberen om de volgende nacht zo lang mogelijk wakker 

te blijven.  

 Aan dokter Leeuwaerts had ze gevraagd of ze wist of er een dag 

zou komen dat de dromen zouden stoppen. Leeuwaerts had haar 

van kop tot teen getaxeerd met die wat-heb-ik-een-ontzettend-

medelijden-met-je-en-wat-zou-ik-graag-al-jouw-miserie-

ongedaan-maken-maar-hé-ik-ben-maar-een-mens-en-ik-ga-

straks-terug-naar-mijn-gelukkige-leventje-blik die ze intussen was 

gaan haten. Toen had Leeuwaerts haar gevraagd of morgen de zon 

weer opkwam.  

 Misschien. Waarschijnlijk wel. Zeker en vast.  

 Haar gedachten keerden terug naar het heden toen Anne-

Sophie haar aansprak: ‘Wanneer kom je nu uit je luie bed? Kom 

samen met mij ontbijten!’ 

De verpleegsters verlieten de kamer. Buiten op de gang van de 

vleugel van het Vilvoordse ziekenhuis Jan Portaels klonk metalig 

gekletter. Dienborden werden door de verpleegsters van de 

dienkar genomen en uitgedeeld aan de andere patiënten. 

Anne-Sophie zette de televisie aan. Hannah ging aan de 

ontbijttafel zitten, met haar rug naar het scherm gekeerd. Het  

ochtendjournaal. Iets over een verdwenen kind.  

Anne-Sophie kwam erbij aan de ontbijttafel. 

 ‘Denk je dat ze ons volgende week uit het ziekenhuis ontslaan?’  

 Hannah haalde haar schouders op. Een ziekenhuisopname 

hield voor niemand veel goeds in, maar voor iemand als Anne-

Sophie zou het slechts een fait divers betekenen. Die nam nadien 

gewoon weer haar leventje op. Die zou opnieuw beginnen met 

lesgeven. Of met carrière maken en het uiteindelijk tot 

schooldirectrice schoppen. Die kon bereiken wat ze maar wilde. 



8 
  

 ‘Waarom wil je niet meewerken met die psychiater? Die wil je 

toch alleen maar helpen?’ vroeg Anne-Sophie. 

 ‘Hoe help je iemand die haar kind heeft verloren?’ 

 ‘Je moet herbeginnen, Hannah. Je leven weer opbouwen.’ 

 ‘Tuurlijk. Het eerste wat ik doe als ik hieruit kom, is een feestje 

geven met veel eten en veel wijn. Het leven hervatten, dus,’ 

antwoordde ze cynisch. 

 Anne-Sophie legde haar hand over de hare, maar ze balde ze 

tot een vuist.  

 Ze aten in stilte verder. Anne-Sophie at haar volledige ontbijt 

op en stal de onaangeroerde boterhammen van Hannahs bord. 

 Op de achtergrond berichtte de nieuwslezer over de stand van 

zaken na een nieuwe onrustwekkende verdwijning te Vilvoorde. 

Drie dagen geleden was er opnieuw een kind ontvoerd. 

 Uit respect voor Hannah, die nog maar net haar zoon had 

verloren, schakelde Anne-Sophie de televisie uit. 
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2. 

 

 ‘Waarom kijk je zo? Wat is er?’ vroeg dokter Kimberley 

Leeuwaerts. 

 ‘Niks. Ik was in gedachten verzonken.’ 

 ‘Waaraan dacht je?’ 

 ‘Aan het feestje dat ik ga houden wanneer ik hier eindelijk weg 

mag. Met veel drank en lekker eten. Interesse?’ 

 Hannah lachte. Haar opgekropte spanning ontlaadde zich in 

een slappe lach toen ze het gezicht van Leeuwaerts zag. 

 ‘Sorry, mijn excuses.’ 

 ‘Ik ben hier om jou te helpen, Hannah. Maar dat kan alleen maar 

als jij hier ook open voor staat. Een glaasje water?’ 

 De psychiater keek haar medelevend aan en stond op. 

Kimberley Leeuwaerts was zesenvijftig jaar. Ze was lang en te 

mager om slank te worden genoemd. Haar zwarte, kortgeknipte 

haren en donkere mantelpakje gaven haar een sombere indruk. 

 Moederlijk zette ze een glas mineraalwater op tafel. 

 ‘Goed dat humor je helpt om wat stoom af te laten. Ik hoor 

trouwens dat je het recreatieprogramma niet volgt?’ 

 ‘Breien en kleuren interesseren me niet zo. Ik organiseer liever 

feestjes.’ 

 Ze voelde dat er weer een lachbui kwam opzetten. 

 ‘Met drank en veel eten. Ja, dat heb je net gezegd, denk ik. Kijk, 

het is heel simpel. Ik kan je enkel helpen als jij zelf ook wilt 

meewerken. Anders sta ik machteloos.’ 

 Kimberley hief haar handpalmen ten hemel. 

 ‘Ik moet gewoon naar huis, dan komt alles vanzelf weer goed.’ 

 ‘Ik kan je niet laten gaan. Dat begrijp je toch? Ik moet aan jouw 

welzijn denken.’  

 Hannah haalde haar schouders op. 

 ‘Je ziet er moe uit. Slaap je wel?’ 

 Stilte. Maar Hannahs veroordelende ogen spraken boekdelen. 
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 Kimberley zag in dat ze een fout had gemaakt. Door die vraag 

te stellen leek het of ze vergeten was dat Hannah met 

slaapproblemen kampte. Ze herpakte zich en vroeg: ‘Die dromen... 

Heb je er nog steeds last van?’ 

 Ze opende haar dossiermap en begon aantekeningen te maken. 

 Hannah wierp haar een verveelde blik toe. 

 ‘Waarom maak je het jezelf niet makkelijker en neem je 

vanavond geen kalmeringspil wanneer de verpleegster 

langskomt? Gecombineerd met antidepressiva werkt ze prima bij 

patiënten met slaapproblemen.’ 

 ‘Misschien kan ik gewoon genezen door te praten over wat er 

is gebeurd. Ik wil geen medicijnen.’ 

 ‘Dat kunnen we proberen, Hannah,’ zei de psychiater, maar ze 

leek niet overtuigd. 

 ‘Voel je je schuldig om wat er met je zoon is gebeurd?’ 

 Weer haalde Hannah haar schouders op. ‘Wat denk je?’ 

 ‘Het maakt niet uit wat ik denk, Hannah. Van belang is wat jij 

denkt.’ 

 ‘Ik liet de voordeur openstaan. Ik stak de straat over, wilde 

naar mijn auto, en hij...’ 

 Haar lip trilde en ze wreef over haar ogen. 

 Kimberley greep naar het doosje zakdoeken dat klaarstond op 

de hoek van haar bureau. Ze reikte haar een aantal tissues aan. 

 Terwijl Hannah haar ogen droogde, bekeek ze het interieur van 

het kantoor. Er hingen diploma’s aan de muren. Een eredoctoraat, 

uitgereikt door de KU Leuven. Een foto in een goudkleurig 

kadertje van Leeuwaerts in jongere tijden. Die hing aan de arm 

van een politieagent die tijdens een officiële viering handjes 

schudde met de burgemeester. Kimberley was een wandelend 

succesverhaal. Ze zou Hannah nooit ontslaan uit het ziekenhuis 

voor het weer uitstekend met haar ging. Dus besloot ze het 

spelletje mee te spelen. 

 Ze zei: ‘Je kent het verhaal al. Ik stak de straat over en Jonas liep 

me achterna. Natuurlijk voel ik mij schuldig.’ 
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 ‘Ik zou willen dat je probeert  jezelf en de situatie te bekijken 

vanuit het standpunt van iemand anders. Een buitenstaander, een 

willekeurige voorbijganger. Wat zou je zien?’ 

 Ze haalde haar schouders op. ‘Hoe kan ik dat nu weten?’ 

 ‘Doe gewoon even de oefening, samen met mij. We hebben 

hetzelfde doel. Jij en ik, Hannah. Wij hebben één doel. Weet je wat 

dat is?’ 

 Zo snel mogelijk van elkaar verlost raken. 

 ‘Mij genezen.’ 

 ‘Helen. Dat is het juiste woord, Hannah. Jou helen. Jij bent niet 

ziek. Jij rouwt. Jij hebt een depressie opgelopen door wat er is 

gebeurd.’ 

 Kimberleys telefoon zoemde. Ze keek naar het schermpje van 

haar iPhone en dan keek ze weer naar Hannah. 

 Het was in een reflex geweest, maar Hannah had het gezien. De 

plotse afleiding, de lichte aarzeling die erop wees dat Kimberley 

eigenlijk liever de oproep had beantwoord. 

 ‘Doe maar,’ zei Hannah. ‘Ik ga nog wat water halen op de gang.’ 

Snel dronk ze haar glas leeg en stond op. Dit was haar kans om te 

ontsnappen aan haar psychiater, al was het maar voor even. 

 Kimberley keek haar dankbaar aan terwijl ze naar de uitgang 

van de praktijk liep.  

 De deur bleef op een kier staan en Hannah wachtte op de gang 

tot het gesprek voorbij zou zijn. 

 Grijsharige bejaarden sloften heen en weer met slangen en 

buisjes die uit allerlei lichaamsopeningen staken. In hun hand 

hielden ze metalen looprekjes met daaraan een infuus. Elke 

centimeter en elk voorwerp in het ziekenhuis ademden dezelfde 

sfeer uit: steriliteit, ziekte, dood.  

 ‘Dag schat, wat is er aan de hand?’ hoorde ze Kimberley vragen. 

Ze moest niet luistervinken, dat wist ze ook wel. Maar ze was te 

moedeloos en ongeïnteresseerd in sociale etiquette om een paar 

meter verder op de gang te gaan staan. En dus volgde ze het 

gesprek.  
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 ‘Nog steeds geen spoor van dat verdwenen kind…? En de 

moordenaar van die twee meisjes...? Misschien komt dat nog wel, 

geen paniek. Luister, ik ben bezig met een patiënte. Jan weet toch 

nog wel dat hij vanavond verwacht wordt, hé? Of zal ik zijn 

secretaresse bellen, of Agnes...? Nee, ik zeg niet dat ik je niet 

vertrouw. Maar burgemeesters hebben het zo druk en ik wil hem 

vanavond thuis hebben. Die functie bij de Directeur-Generaal is 

echt iets voor jou. En Jan is voorzitter van de Kamer, die kan zijn 

netwerk van politici aanspreken zodat je wordt benoemd... Nee, ik 

weet het, maar wanneer is het moment dan wel geschikt? 

Misschien wordt er volgende maand wel weer een kind ontvoerd 

en voor we het weten is het te laat en kan je met pensioen... Komt 

Gert ook...? Goed, ik moet echt gaan nu. Mensen helpen. Tot 

vanavond? Niet later dan zes, hé? Kus.’ 

 Dus, mijnheer Leeuwaerts was de flik op de foto die ze in 

Kimberleys kantoor had gezien. 

 Hannah besloot om de schijn op te houden, wandelde wat 

verder de gang op en wachtte tot de psychiater haar weer binnen 

zou roepen. 

 ‘Ja? Hannah?’  

 Leeuwaerts' hoofd verscheen in de deuropening. Ze maakte 

haastige, wenkende gebaren naar Hannah. Daarna draaide ze zich 

om en ging weer het kantoor binnen.  

 Het probleem was die vrouw, dacht Hannah. Het klikte gewoon 

niet tussen hen. Ze was te zelfzeker, te zakelijk, te gemotiveerd.  

 Hannah volgde Kimberley naar binnen en ging zitten. 

 Even was het stil in het kantoortje.  

 Toen leunde Leeuwaerts over haar bureau heen naar voren, 

haar ellebogen steunden op het tafelblad. Haar handen waren in 

elkaar gevouwen alsof ze ging bidden en haar grote, bruine ogen 

keken Hannah aan. 

 ‘Ben je bereid om hier samen met mij aan te werken, Hannah?’ 

 ‘Ik heb mijn wake-up call nu wel gehad. Ik heb gewoon rust 

nodig, en mijn vertrouwde omgeving, thuis.’ 
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 Kimberley schudde het hoofd. 

 ‘Je begrijpt dat ik je niet kan ontslaan uit dit ziekenhuis, niet op 

mijn verantwoordelijkheid?’ 

 ‘Ik kan mezelf toch ontslaan? Op eigen verantwoordelijkheid 

vertrekken? Er is niemand die me hier kan houden.’ 

 ‘Oh, daarin vergis je je, Hannah.’ Een venijnig, betweterig 

lachje. Een waarschuwend vingertje in de lucht. 

 ‘Wat bedoel je?’ 

 ‘Als ik oordeel dat je een gevaar bent voor jezelf en ik vermoed 

dat je zonder mijn toelating het ziekenhuis wilt verlaten, moet ik 

je laten opnemen in een gesloten psychiatrische afdeling. Moet ik 

me daarover zorgen maken?’ 

 ‘Nee.’ 

 ‘Bovendien moet je ook aan je echtgenoot denken. Weet je dat 

de verzekering heel blij zal zijn te horen dat je jezelf hebt 

ontslagen uit het ziekenhuis mocht er nadien opnieuw een 

incident gebeuren?’ 

 ‘Je bedoelt poging tot zelfmoord.’ 

 Kimberley knikte.  

 ‘Je echtgenoot kan zelfs verplicht worden om het huis te 

verkopen en op straat komen te staan. Is dat een risico dat je wil 

lopen?’ 

 ‘Ik wil geen pillen.’ 

 ‘Waarom niet? Dat is toch gewoon tijdelijk? Nadien bouwen we 

dat weer af.’ 

 ‘Ik heb daar al genoeg over gehoord. Ik had zo'n vriendin... Ze 

leek wel een zombie nadat ze antidepressiva had genomen. Ik wil 

mezelf blijven.’ 

 ‘Je welzijn begint bij een goede nachtrust. Waarom beginnen 

we daar niet mee, vanavond?’ 

 Hannah twijfelde. Dan schudde ze haar hoofd. ‘Ik denk dat we 

er zonder pillen ook wel uitkomen. Ik voel me in elk geval al een 

stuk beter nu we hebben gepraat.’ 

 ‘Meen je dat echt?’ 
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 Leeuwaerts keek haar wantrouwend aan. Durfde niet te zeggen 

dat ze er eigenlijk niets van geloofde. 

 ‘Goed, we kunnen het in elk geval proberen. Waar waren we 

gebleven?’ 

 Ze keek in haar nota's. ‘Beschrijf mij wat er met je zoon is 

gebeurd alsof je het vanuit de ogen van een buitenstaander 

bekijkt. Kan je dat?’ 

 ‘Ik zou een onoplettende ouder zien. Iemand die te veel met 

zichzelf bezig is, te diep in gedachten verzonken om op haar kind 

te letten. Iemand die zou moeten weten dat voordeuren gesloten 

moeten blijven wanneer er kleine kinderen in huis zijn.’ 

 ‘Is dat wat je zou denken mocht dit een van je vriendinnen zijn 

overkomen?’ 

 ‘Ja. Het is en blijft een ongeval, dat weet ik ook wel. Maar dat 

zou mijn eerste gedachte zijn. Want had die deur niet 

opengestaan... Dan had ik hier nu niet gezeten, dat weet jij ook 

wel.’ 

 ‘Hoe zie je de toekomst?’ 

 ‘Ik denk dat mijn toekomstvisie wel duidelijk was toen ze me 

in bad vonden, die dag.’ 

 ‘Dat was toen. Hoe kijk je nu naar de toekomst?’ 

 ‘Ik moet leren om mezelf te vergeven. En ik denk dat jij mij 

daarbij kan helpen.’ 

 Of ook niet, natuurlijk. Ik wil hier gewoon zo snel mogelijk weg. 

En zonder zombiepillen! 

 Leeuwaerts glimlachte flauwtjes. Toen rinkelde het wekkertje 

op haar bureau dat aangaf dat hun tijd om was. Ze namen afscheid 

en Hannah stapte naar buiten. Sinds het moment dat ze 

gereanimeerd was geweest, had ze zich niet meer zo slecht 

gevoeld. En zo moe. God, wat was ze moe. 
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3. 

 

Die avond vloeide de wijn rijkelijk in het volledig gerenoveerde en 

strakke, minimalistische rijhuis van Kimberley Leeuwaerts en 

Fabian Naegelhout. Er werd gelachen, er werd gegeten en de sfeer 

was hoe hij moest zijn onder goede vrienden die elkaar al jaren 

kenden.  

Ze zaten met vijf aan tafel: Fabian en Kimberley, Jan Bonté en zijn 

echtgenote Agnes en Gert Devriendt. Twintig jaar geleden hadden 

de drie mannen van het gezelschap besloten om hun hobby als 

atleet bij de Vilvoordse rennersclub VIREC in te ruilen voor een 

nobeler doel, namelijk dat van atletiekcoach voor de 

jeugdatleetjes. Dat was in de tijd geweest dat Fabian nog gewoon 

wijkagent was en Jan Bonté nog niet op verkiezingslijsten prijkte. 

Intussen was er voor hen beiden heel wat veranderd. Fabian had 

carrière gemaakt bij de federale gerechtelijke politie te Brussel en 

was jaren geleden gestopt met coachen. Jan had er acht jaar 

geleden de brui aan gegeven, toen hij voor het eerst was verkozen 

tot burgemeester van Vilvoorde. Nu hij ook voorzitter van de 

Kamer was geworden, was vrije tijd een bijna onmogelijke luxe 

geworden. En Gert combineerde zijn job bij de lokale Vilvoordse 

politie met zijn hobby als coach. Maar bovenal waren ze nog 

steeds vrienden en was dit hun maandelijkse bijeenkomst. 

Iedereen had het naar zijn zin. Jan Bonté spreidde zijn uitgebreide 

wijnkennis tentoon en prees de door Kimberley uitgekozen wijn. 

Kimberley bewierookte Gert omdat die als trainer van de VIREC-

miniemen vandaag een historische prestatie had neergezet. Maar 

liefst negen van de atleten uit zijn team waren geselecteerd voor 

het Belgisch kampioenschap.  

 Ze dacht dat een goede sfeer onontbeerlijk was in de aanloop 

naar het gespreksonderwerp dat ze in gedachten had. 

 ‘Op goede wijn en goede carrières!’ toastte ze. 

 ‘Schol,’ zei Jan. 

 ‘Proost!’ antwoordde Gert. 
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 Ze hieven hun wijnglazen. 

 ‘En geen goede carrières zonder verdiende promotie in het 

vooruitzicht! Toch?’ voegde Kimberley eraan toe terwijl ze 

knipoogde naar Fabian en een slokje wijn nam.  

  ‘Volgend jaar gaat André al met pensioen. Wat vliegt de tijd 

toch als je erbij stilstaat, hé,’ zei Fabian.  

 ‘Klopt. Dat merk ik elke dag wanneer ik voor de spiegel sta,’ 

gniffelde Agnes die al wat aangeschoten was na haar tweede glas 

wijn. ‘Wanneer beginnen jullie eigenlijk met de taakoverdracht?’  

 Jan schudde het hoofd. ‘Daarvoor is het nu niet het juiste 

moment, vrees ik.’ 

 ‘Hoe bedoel je?’ vroeg Gert. ‘Jij ging toch die job bij de 

Directeur-Generaal krijgen, Fabian?’ 

 ‘Ach... Die kinderen die verdwijnen... Die jongens...’ zei Jan 

Bonté. Hij leunde met zijn ellebogen op tafel, wreef in zijn handen 

en keek Fabian van opzij aan. ‘Daarvan hebben we er nog niet één 

levend teruggevonden...’ 

 Kimberley keek naar Jan. De glimlach was van diens gezicht 

geveegd. Vrolijkheid had plaatsgemaakt voor bezorgdheid. 

 ‘Wat hebben die vermiste kinderen nu te maken met die 

openstaande vacature?’ vroeg Agnes. 

 ‘Niets. Die hebben daar absoluut niets mee te maken,’ zei Jan. 

‘Heerlijke wijn trouwens,’ voegde hij eraan toe terwijl hij zijn lege 

glas naar Kimberley uitstak. 

 Ze schonk hem in, vulde het wijnglas van Gert en wachtte tot 

Jan vervolgde: ‘Het punt is... Dat het geen goede zet is om nu, op 

dit moment, iemand te benoemen. Om iemand een promotie te 

geven. Dat zou gewoon niet goed zijn voor Fabian.’ 

 Kimberley keek hem vragend aan, maar ergens in de verte ving 

ze een glimp op van wat hij wilde zeggen. 

 ‘Hoe bedoel je?’  

 ‘Het politieke klimaat is momenteel niet gunstig,’ 

verduidelijkte Fabian. 
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 ‘Politieke klimaat? De burger weet toch dat het niet Fabians 

fout is dat die kinderen verdwijnen? Dat begrijpen de mensen toch 

wel?’ vroeg Gert. 

 ‘Dat doen ze niet. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar,’ zei 

Fabian. 

 ‘Jan, dat ligt toch al lang vast? Dat Fabian André binnen een jaar 

gaat vervangen? Dat was toch enkel een formaliteit? Fabian mag 

toch niet worden afgerekend op het feit dat die ontvoerder nog 

niet gevat is?’ drong Agnes aan terwijl ze haar vriendin teken deed 

dat ze haar moest helpen om haar echtgenoot te overtuigen. ‘Dat 

is toch...’ 

 ‘Ik begrijp het wel,’ zei Kimberley en ze hief haar hand op. ‘Ik 

denk dat ik snap wat Jan bedoelt. En ik denk dat hij gelijk heeft. 

Een psychiater is maar zo goed als zijn laatste patiënt. Je kan zestig 

patiënten terug op de rails hebben geholpen, tot wanneer die ene 

langskomt die zelfmoord pleegt...’ 

 Er hing een plotse schaduw over haar gezicht. Een nerveuze tic 

die Fabian al in jaren niet meer had gezien, speelde om haar 

mondhoek. Zijn hart leek even stil te staan toen hij terugdacht aan 

die duistere periode uit Kimberleys carrière.  

 ‘Waar heb je het over? Dit gaat toch niet over psychiaters?’ 

vroeg Agnes, die niets afwist van het incident dat zich jaren 

geleden had afgespeeld.  

 ‘De blaam. De zwarte vlek op de cv. Ik denk dat je dat bedoelt, 

of niet?’ vroeg Jan, in een poging om te voorkomen dat Kimberleys 

verleden zou worden opgerakeld. 

 ‘Dat is precies wat ik bedoel.’ Kimberley keek hem dankbaar 

aan.  

 ‘Maar, schat, het is toch niet Fabians fout dat er kinderen 

verdwijnen en de politie nog steeds niemand op het spoor is?’ 

herhaalde Agnes. 

 ‘Er zijn wel sporen,’ corrigeerde Fabian nukkig. 

 ‘Dan zal de puzzel vroeg of laat wel in elkaar vallen. We zetten 

alles op alles als jouw toekomst hiervan afhangt,’ zei Gert. ‘Aan 
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mijn motivatie en die van de Vilvoordse collega’s zal het trouwens 

niet liggen. Wij houden onze ogen en oren open.’ 

 ‘Met alle respect, hoor, Gert. Jullie kennen alleen maar de 

locatie waar de slachtoffers voor het laatst zijn gezien. Meer weten 

jullie niet!’ zei Agnes. 

 ‘Punt bewezen,’ zei Kimberley. 

 Ze knikte instemmend, terwijl Agnes haar vragend aankeek 

met een blik van Wat doe jij nu? Ik sta aan jouw kant, meid. Ik ben 

jullie zaak aan het verdedigen. 

Hoezeer ze het ook haatte, Kimberley begreep dat aandringen 

geen zin had. Ze ging verder: ‘Laat maar, Agnes. Heel lief van je dat 

je het voor Fabian opneemt. Maar je zei het daarnet zelf. De politie 

is nog steeds niemand op het spoor. En de perceptie is nu eenmaal 

dat er in Vilvoorde kinderen verdwijnen, dat er meisjes vermoord 

worden teruggevonden en dat de flikken de zaak niet opgelost 

krijgen. Het zou niet goed zijn als Fabian in dit klimaat wordt 

gepromoveerd. Een hard werkende hoofdinspecteur is maar zo 

goed als zijn laatste opgeloste zaak.’ 

 ‘Hoe erg ik het ook vind, ik vrees dat ze gelijk heeft. Het is nu 

eenmaal een feit dat binnen het politiekorps promoties en 

medailles bijna altijd prestatiegebonden zijn. Zeker nu. Nu kijkt 

het hele land mee over onze schouder. Ach, het is gewoon een 

slecht moment ,’ zei Jan. 

 ‘Precies,’ antwoordde Kimberley. ‘Het zou het slechtste 

moment ooit zijn om promotie te maken.’ 

 Ze nam nog een slok wijn. En hoewel ze het volledig eens was 

met wat ze net had gezegd, wist ze dat ze vanavond veel te veel 

zou drinken.  

 Het probleem was de verdwijning van jonge kinderen.  

 De wijn was slechts een pleister op een etterende wonde. 
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4. 

 

 

 

Diezelfde avond keek Hannah naar Anne-Sophie. Rond haar hoofd 

zat een dun, wit gaas, met aan de achterkant van haar schedel een 

dik verband waardoor ze op een oorlogsslachtoffer leek. Maar in 

werkelijkheid was het niet meer dan een stuk stof dat een fijn 

barstje in haar schedel bedekte.  

 Hannah wist niet wat ervoor gezorgd had dat Anne-Sophie op 

dat cruciale moment - toen ze boven die trampoline zweefde - het 

bewustzijn had verloren. Maar ze had wel een aardig idee: het 

venijnige lot. Misschien was het lot Anne-Sophie gunstiger gezind. 

Misschien wandelde haar kamergenote straks wel volledig 

hersteld naar buiten. Waarschijnlijk dacht ze dan nooit meer terug 

aan haar val. Waarschijnlijk had ze mazzel.  

 Hannah had, op z'n zachtst gezegd, bitter weinig geluk wat dat 

betrof. Maar ze scoorde des te hoger op de populariteitsmeter van 

het venijnige lot. 

 Wat kon ze eraan doen? Ze kon zichzelf erg zielig vinden. Ze 

kon zichzelf haten, of iedereen haten die haar omringde. Ze kon 

proberen te doen alsof ze zichzelf uit haar depressie had 

geworsteld. Zichzelf uit het ziekenhuis laten ontslaan, naar huis 

gaan en opnieuw high worden. Ze kon eigenlijk bijna doen wat ze 

wilde, niets zou haar verongelukte zoon terugbrengen. Haar 

eerstvolgende kans om Jonas te vergezellen zou ze pas krijgen als 

ze erin zou slagen die zielenknijper een rad voor de ogen te 

draaien. Ze wilde zo snel mogelijk weg uit het ziekenhuis. Ze 

vermoedde ook dat Kimberley Leeuwaerts haar doorzag. En dat 

ze zeker en vast door de mand zou vallen als ze geen slaap kreeg.  

 Nadat het bezoek om acht uur was weggegaan, had Anne-

Sophie de televisie aangezet.  

 Ze keek naar een sensationele reportage over de zaak van de 

verdwenen kinderen. Twee meisjes waren op zes september 
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teruggevonden, drie dagen voordat Jonas was gestorven. Ze 

waren slechts drie en vier jaar oud geweest, vermoord en 

begraven in het bos. Hannah had aan het televisietoestel 

gekluisterd gezeten om de live nieuwsuitzending te volgen toen er 

bericht kwam dat de meisjes vermoord waren teruggevonden. Ze 

had medelijden gehad met de ouders van de meisjes. Slechts een 

paar dagen later zou ze weten hoe het voelde om in hun schoenen 

te staan.  

 Sindsdien had ze in een duistere roes geleefd. Het besef dat ze 

haar zoon had verloren, haar zelfmoordpoging en haar opname in 

het ziekenhuis waren haar leefwereld geworden. De actualiteit 

was aan haar voorbijgegaan, net als de verdwijningen van Franky, 

Ethan en Lukas. Het was de eerste maal in meer dan twee weken 

dat ze de recente gebeurtenissen weer oppikte. 

 In de televisiereportage was een man aan het woord die een 

interview gaf over de verdwijning van Ethan, de jongen die op 

zestien september was verdwenen, nog voor de verdwijning van 

Lukas op vierentwintig september. De man had Ethan zien 

instappen in de wagen van een blonde vrouw op de parking van 

het Vilvoordse warenhuis Colruyt. 

 ‘Op het gele T-shirt van de jongen stond een roze parasol op het 

borstzakje, dat is het T-shirt dat de jongen droeg wanneer hij 

verdween. Net zoals Nancy en Nicolas, zijn ouders, beschreven 

tijdens hun opsporingsbericht.’ 

 De oude man stond zo dichtbij dat zijn lippen bijna de 

microfoon van de journalist raakten. 

 Hannah zuchtte. 

 ‘Die getuige draagt een bril, en hij is oud genoeg om pillen te 

moeten nemen tegen Alzheimer. Ik vraag mij af of hij dat echt wel 

heeft gezien. Misschien wilde hij gewoon graag geloven dat hij iets 

had gezien. Een roze parasol op een borstzak van een T-shirt... Is 

dat iets waarop jij zou letten wanneer je een kind ziet?’ vroeg ze 

cynisch. 
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 ‘Het is in elk geval vreselijk,’ zei Anne-Sophie. ‘Hoe kan een kind 

nu plotseling verdwijnen, van de ene dag op de andere?’ 

 Ze keek Hannah geschrokken aan. ‘Sorry, ik had beter moeten 

weten. Dat was zeer tactloos van me. Mijn excuses. Ik zet de 

televisie wel uit.’ 

 ‘Het leven gaat door,’ antwoordde Hannah. 

 Anne-Sophie greep naar de afstandsbediening en zette de 

televisie uit.  

Er viel een ongemakkelijke stilte. 

 Wat er was gebeurd met Hannahs zoon was geen geheim. Jonas 

behoorde voorgoed tot het verleden, bedolven onder immense 

lagen van spijt, schuldgevoel en wanhoop.  

Sommige dingen zullen nooit tot het verleden behoren, 

hoelang ze ook voorbij zijn. 
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5. 

 

Om drie uur 's nachts werd Hannah bevend wakker. Het was 

donker en ze baadde in het zweet. Anne-Sophies regelmatige 

ademhaling weerklonk door de kamer.  

 Eerst wist ze niet waar ze was, maar dan rook ze de typische 

geur van ontsmettingsmiddel. Het drong tot haar door dat ze in 

het ziekenhuis lag. 

 En dat kon maar één ding betekenen. Dat ze niet met skiverlof 

was. Dat ze zonet niet met Jonas door de sneeuw had geploegd en 

dat ze hem niet lachend omver had geskied. Hij lag niet naast haar 

in de sneeuw, met hun benen en ski's in een verwarde knoop.  

 Jonas was dood. 

 Ze weende in stilte. Dan trok ze haar neus op, deed haar 

nachtlampje aan en glipte in haar pantoffels.  

 Ze wierp een steelse blik op Anne-Sophie, maar die was nog 

steeds verzonken in een diepe slaap.  

 Ze nam de fruitmand die haar echtgenoot Andy de vorige 

avond had meegebracht wanneer hij afscheid kwam nemen. Een 

paar uur geleden was hij op missie vertrokken naar ergens in 

Verwegistan.  

Ze droeg de fruitmand naar de badkamer en sloot de deur 

achter zich om Anne-Sophie niet te wekken. Het doorzichtige 

papier knisperde toen ze het verwijderde. Het gele versieringslint 

gooide ze samen met de verpakking en het wenskaartje in de 

vuilnisbak. Dan haalde ze de fles wijn van onder de bananen, 

appels en ananas. Andy had zoete, witte wijn gekozen. 

Monbazillac, de enige witte wijn die ze lustte. 

 Onder de fles zat een kurkentrekker. Haar man had aan alles 

gedacht. Ofwel voelt hij zich gewoon schuldig omdat hij weer voor 

een paar maanden op missie naar het buitenland moet, ging er plots 

door haar heen. 

 Ze schudde de gedachte van zich af, opende de wijnfles en 

vulde het lege waterglas dat op de lavabo stond. Dan slofte ze de 
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badkamer uit. Zonder morsen zette ze het glas neer op het 

nachtkastje. Ze ging op het bed zitten en met één druk op de knop 

van de afstandsbediening zette ze de televisie aan. 

 Om te voorkomen dat Anne-Sophie wakker werd dempte ze 

het geluid. 

 ‘Wel, heb je ooit...’ fluisterde ze terwijl ze van haar glas wijn 

nipte. 

 Ze herkende hem meteen. Hij was een man van middelbare 

leeftijd die werd geïnterviewd door een journalist van het vtm-

nieuws. Hij frunnikte nerveus aan de kraag van zijn regenjas, maar 

hij had wel uitstraling. Hij zag eruit als een typische flik. Als een 

man die enkel verantwoording aflegde aan Vrouwe Justitia. 

 Nee, deze keer glimlachte hij niet. En hij droeg evenmin de 

officiële, opgeblonken ceremoniekleding die hij had gedragen op 

de foto in het kantoor van Kimberley. Dus dit was de vent van 

Leeuwaerts wanneer hij niet op z'n paasbest was.  

 Ze wilde het volume van de televisie hoger zetten, maar was 

bang om Anne-Sophie wakker te maken. Dus sprong ze op, liep 

naar de tv en leunde tegen het voeteneinde van het bed. Schuin 

boven haar hing de televisie aan de muur. Ze zette het volume een 

klein beetje hoger. 

 ‘Neen, tot op heden hebben we nog geen nieuws. Het 

onderzoek is lopende,’ zei het neukmaatje van Kimberley 

Leeuwaerts tijdens een persconferentie. 

 Wat is er met jou aan de hand, mijnheer de agent? Waarom kijk 

je alsof je net een geest hebt gezien?  

 ‘Extra journaal’ stond er bovenaan in beeld. Ze keek 

waarschijnlijk naar een heruitzending van een extra 

nieuwsuitzending laat op de avond. 

 ‘Hebben jullie al een spoor, hoofdinspecteur Naegelhout?’ 

vroeg een journalist. 

 Naegelhout, zo heet hij dus. Hoofdinspecteur Naegelhout.  

 ‘Wanneer gaan de verdwijningen eindelijk stoppen?’ vroeg 

weer een andere. 
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 ‘Is het toeval dat alles in Vilvoorde gebeurt?’ 

 Journalisten begonnen door elkaar heen te roepen. 

 Fabian Naegelhout hief zijn hand op en nam het woord. ‘We zijn 

al heel erg blij dat dit tienjarige meisje gezond en wel terug bij 

haar ouders is. Ja?’ 

 Hij wees in de richting van een van de journalisten om hem het 

woord te geven. 

 ‘De mislukte ontvoering van... euhm...’ 

 De journalist zocht wanhopig naar zijn woorden. 

 ‘Tessa,’ vulde Fabian Naegelhout geduldig aan. 

 ‘Tessa, inderdaad. De mislukte ontvoering van Tessa was enkel 

te wijten aan het feit dat het meisje karate had gevolgd. Anders 

was er nog een kind verdwenen. Staat de politie machteloos?’ 

 ‘Ik kan enkel zeggen dat het onderzoek lopende is en dat we 

met man en macht werken aan het oplossen van de moord op Britt 

en Katoo. En ook aan het terugvinden van Franky Bogan, Lukas 

Denolet en Ethan Koninks. En als jullie mij nu willen 

verontschuldigen...’ 

 Hij stond op van de tafel en liep de gang in, weg van de 

geïmproviseerde persconferentie. 

 ‘Mijnheer Naegelhout in nauwe schoentjes,’ fluisterde Hannah 

waarna ze de televisie uitschakelde.  

 Het was kwart over vier 's ochtends. Naegelhout lag nu 

waarschijnlijk in bed, naast zijn zielenknijper Kimberley. Die lag 

nu vast naast hem in haar perfecte bed, met haar knokige 

beenderen in een sexy negligeetje. Dromend van hoe ze haar 

patiënten morgen weer beter zou maken. 

 Hannah voelde zich uitgeput en moe, maar te rusteloos om te 

kunnen slapen. Ze greep naar het apparaat dat vasthing aan het 

bed, drukte de knop in en belde de verpleegster. 

 Er klonk een gedempte klik toen de nachtverpleegster een paar 

minuten later de deur van de kamer opende. Hoofdschuddend 

keek die van haar naar het glas wijn op het nachtkastje en terug. 



25 
  

Ze had geluk, het was Natacha die dienst had en die kon wel wat 

hebben. Natacha had humor.  

 ‘Ik zal maar doen alsof ik dat niet heb gezien, zeker?’  

 ‘Het was maar één klein glaasje.’  

 ‘Geen nood, kind. Ik zeg niets tegen Leeuwaerts. Je mag van 

geluk speken dat ik nachtdienst heb. Normaal gezien...’ 

 ‘Moet dit worden gemeld. Ik weet het. Ik zal je bedanken in mijn 

gebeden.’ 

 ‘Heb je iets nodig?’  

 ‘Hmm... Die pillen...’ 

 ‘Die jij nooit wilt innemen? Bixozim en Prozac?’ 

 Ze knikte. 

 ‘Wat doen ze met me? Ik bedoel... Wat zijn de bijwerkingen?’ 

 Natacha kwam naast haar op de bedrand zitten. 

 ‘Ach, wat zal ik zeggen? Je wordt er zo dik van als ik en morgen 

word je kaal wakker nadat je de beste natte droom ooit hebt 

gehad. Dat doen die pillen met je. Ze zijn magisch...’ 

 ‘Jij zit in de verkeerde job, Natacha.’  

 ‘Ach... Op doordeweekse nachten is er op deze hele afdeling, 

sinds de komst van de nieuwe hoofdverpleegster, niet veel meer 

te beleven. Veel verpleegsters hangen maar wat rond en vertellen 

elkaar de laatste roddels, maar ik hou daar niet zo van, ik haal mijn 

kleine geluk uit een grapje hier en daar.’ 

‘Jij had clown moeten worden bij het circus. Had je rijk mee 

kunnen worden.’ 

 Hannah sloeg haar linkerhand voor haar ogen terwijl ze haar 

rechterhand naar Natacha uitstak. Haar geopende handpalm 

wachtte. 

 Natacha legde er twee pillen in: een zware kalmeringspil en 

een antidepressivum. De combinatie van beide zou ervoor zorgen 

dat Hannah zou slapen als een roos. 

 ‘Wacht even,’ zei ze toen Hannah aanstalten maakte om ze door 

te slikken. Ze vulde een glas water en reikte het haar aan. 

 ‘Ik zal het bewijs wel vernietigen,’ fluisterde ze haar toe. 
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 ‘Nee... niet mijn wijn...’ stribbelde Hannah tegen. 

 ‘Alcohol en pillen... geen goede combinatie, meid. Geloof me.’ 

 Ze nam het glas Monbazillac en liep ermee naar de badkamer. 

 Niet veel later viel de kamerdeur achter Natacha dicht. Ze was 

alweer op weg naar een nieuwe patiënt.  

Hannah viel in een diepe slaap. En voor de eerste keer in lange 

tijd droomde ze niet van haar zoon. Ze droomde van iets anders. 

Of tenminste, ze dacht dat ze droomde.  

 Maar ze dacht verkeerd. 
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6. 

 

Die nacht zag Hannah een kleine jongen. Zijn naam was Lukas. Hij 

stond recht op het voeteneinde van het bed. Zijn linkerschouder 

raakte de wand waartegen zijn bed stond. Toch wankelde hij. Op 

de toppen van zijn tenen en met uitgestrekte armen probeerde hij 

bij de metalen koekjestrommel op de kast te komen. Hij kon er 

bijna bij, maar bijna was niet genoeg. Tussen het bed en de kast 

zat vijftig centimeter. Hij probeerde zijn tengere, zesjarige lijfje zo 

veel mogelijk te strekken. Voor even dacht hij niet aan de metalen 

ketting, die vastgeklonken zat rond zijn nek, strak genoeg opdat 

zijn hoofd er niet doorheen kon. Los genoeg om voldoende 

ademruimte te hebben en ervoor te zorgen dat hij 's nachts min of 

meer comfortabel kon slapen.  

 Nee, nu had hij maar interesse in één ding. En dat zat in die 

koekjestrommel boven op de kast.   

  Zijn handpalmen en vingers waren aan elkaar gekleefd, 

omwikkeld met eenzelfde dik stuk tape dat ook op zijn mond had 

gezeten.  

 Hij was hij erin geslaagd om de tape op zijn mond voor de helft 

los te prutsen. Ter hoogte van zijn duimen waren immers scherpe 

vouwen ontstaan in de tape. De vouwen waren niet scherp genoeg 

om een mes te vervangen, maar wel sterk genoeg om de tape op 

zijn mond los te prutsen. Wel een kwartier lang had hij zijn 

ingetapete handen langs de tape op zijn mond gewreven. Tot hij 

had gevoeld dat de rand van de tape los begon te komen. Toen hij 

zijn lippen voor de helft had bevrijd, kon hij niet langer wachten. 

 ‘Honger,’ mompelde hij en hij reikte naar het koekjesblik op de 

kast. Zou hij erin slagen om dat op de grond te laten vallen? Hoe 

zou hij het dan openmaken? Maar misschien was dat niet eens 

nodig? Misschien ging de doos vanzelf open door de val? En nu de 

tape bijna van zijn mond was... 

 ‘Koekjes,’ mompelde hij. 
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 Hij zag maar één ding: de trommel waarvan hij vermoedde dat 

er koekjes in zaten. Hij keek niet meer naar de ketting waaraan hij 

vastzat. En zo gebeurde het dat hij naar de koekjestrommel 

zwaaide, alsof zijn handen een baseballbat waren en het metalen 

blik de bal, maar hij mikte ernaast. Hij raakte de trommel wel, 

maar niet hard genoeg en enkel aan de zijkant. De trommel 

wankelde, meer niet.  

 Lukas viel naar beneden, zijn zwaaibeweging had hem uit 

evenwicht gebracht. Hij zou slechts een veertigtal centimeter 

lager terechtkomen. Niets aan de hand, dacht hij, maar hij was de 

ketting vergeten.  

 Die was vast komen te zitten aan een van de twee metalen 

haken die boven het bed in de wand van het tuinhuis waren 

gevezen. Ooit had er een houten plank op gelegen met 

gereedschap. Maar dat was lang geleden geweest. Nu was er geen 

plank meer. Enkel nog die twee haken, niemand had de moeite  

genomen om ze uit de wand te verwijderen voordat die met 

noppenschuim en akoestische panelen was bekleed. En aan één 

van die haken was de metalen ketting blijven hangen.  

 Lukas viel, het was eerder een ongelukkige sprong dan een val. 

Maar zoals je kan verdrinken in een plas water kan je jezelf 

ophangen, ook al raken de toppen van je tenen de vloer.  

 Net zoals dat bij Lukas het geval was. 

 De ketting zat strak om zijn hals en had hem een stukje omhoog 

getrokken. Hij kon geen kant op en werd met zijn rug tegen de 

wand gedwongen om niet te stikken. Hij slaagde erin zijn 

rechtervoet op het voeteneinde van het bed te zetten. Als hij op 

het bed kon klimmen zou die ketting niet meer zo strak zitten en 

zou hij uit zijn benarde positie bevrijd zijn. Maar wat hij ook 

probeerde, het lukte niet om ook zijn linkervoet naar het 

voeteneinde te brengen. Hij had onvoldoende grip. Als hij 

probeerde om beide voeten van de grond te halen werd zijn adem 

afgesneden door de ketting. 
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 Eerst slaagde hij erin om op de toppen van zijn tenen te blijven 

staan. Zo hield hij het een kwartier vol, terwijl hij riep om hulp. 

Daarna stroomden de tranen over zijn wangen. Zijn rood omrande 

ogen schoten angstig van links naar rechts. De vermoeidheid en 

het huilen zorgden voor diepe wallen onder zijn ogen. Hij bewoog 

steeds nerveuzer heen en weer. Bij momenten leek het alsof hij 

een primaballerina imiteerde. Maar daarvoor stonden zijn ogen te 

paniekerig. Telkens wanneer hij zijn hieltjes op de grond liet 

zakken werd zijn adem afgesneden. 

 Het zag ernaar uit dat hij het gevecht met de ketting zou 

moeten staken. Vroeg of laat zouden zijn voeten het begeven. zou 

zijn strijd gestreden zijn en zou er maar één winnaar zijn. 

 Weer stonden zijn voetjes plat op de grond. De periodes dat hij 

op zijn tenen stond werden steeds korter. Zijn ogen draaiden weg. 

Als een drenkeling die voor de laatste maal zijn weg naar het 

oppervlak zoekt voor die laatste hap adem, vocht hij terug. 

 Op het ogenblik dat hij leek te stikken duwde hij zich af tegen 

de geïsoleerde wand van het tuinhuis.  

 Hij vocht nog een laatste keer terug en ademde razendsnel in 

en uit.  

 In de verte klonk het geluid van naaldhakken op het stenen 

tuinpad.  

 Eerst hoorde hij het niet, zo fel ging hij op in zijn strijd naar 

adem, in zijn gevecht met de dood.  

 De houten deur kraakte, klemde voor ze openging. Er kwam 

verse lucht binnen in het duistere tuinhuis. 

 Toen bevroor hij, zijn ogen schoten naar de deur. Zijn blik hield 

het midden tussen angst en hoop.  

 Hij stootte een hoog, kermend geluid uit en bleef ter plaatse 

trappelen.  

 Ze kwam naar binnen. Haar vettige, blond geverfde haren 

hingen sluik langs haar gezicht naar beneden. Ze was vast ooit 

mooi geweest, maar nu niet meer. Het enige wat mooi aan haar 

was, waren haar roze naaldhakken. Niet haar veel te strakke, 
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okerkleurige jurk met tijgerprint en te diepe décolleté, niet haar 

bleke huid, niet haar door heroïnespuiten doorprikte armen. 

 Haar gedrogeerde ogen panikeerden toen ze hem zag.  

 ‘Wat heb je gedaan? Wat heb je nu weer gedaan? Jij, rotjoch. Jij, 

kleine...’ siste ze terwijl ze naar hem toe liep.  

 De bruine papieren zak in haar handen gooide ze op de grond. 

 Razendsnel maakte ze de ketting los van de metalen haak. Ze 

greep zijn arm vast en duwde hem op het bed. 

 Zijn ademhaling vertraagde en werd rustiger. Hij was uitgeput.  

 Ze trok de loshangende tape van zijn mond, zijn gezicht vertrok 

van de pijn. 

 ‘Geen woord, hoor je?’ snauwde ze hem toe. 

 Ze stapte weg en greep de bruine papieren zak waarmee ze was 

binnengekomen van de grond. Dan haalde ze er een kartonnen 

doosje uit dat ze openmaakte. Er zat een hamburger in met augurk 

en tomaat. Het was de kleinste en goedkoopste hamburger die ze 

verkochten bij de Quick aan de Schaarbeeklei. 

 Ze hield die voor zijn mond en Lukas beet er gretig in. Hij was 

nog steeds niet helemaal op adem gekomen. Zijn buik ging 

onrustig op en neer. Toch schrokte hij alles naar binnen, alsof hij 

bang was dat ze zich plots zou bedenken en hij niet alles zou 

mogen opeten.  

 Maar ze bedacht zich niet. Ze zat naast hem op het bed en 

wachtte tot hij alles had opgegeten.  

 ‘Genoeg ?’  

 Hij knikte. 

 ‘Mooi. Want meer heb ik niet voor jou.’ 

 Maar dat klopte niet. In de papieren zak van de 

hamburgerketen zaten ook nog frieten, maar die zou hij niet 

krijgen. Dat wist hij van vroeger. Hij kreeg enkel de helft van het 

eten dat ze meebracht. 

 Daarna raapte ze een vunzige plastic fles Evian van de grond. 

Die was al zo vaak gebruikt dat de tekst op het etiket bijna was 

verdwenen. Ze gaf hem te drinken en vermeed oogcontact. 
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