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1 
 

Verbannen uit het sprookjesrijk

Wie kon nu weten dat ze een fee was geweest?
 Ze was uit het raam van de toren ontsnapt door haar kleren 
kapot te scheuren en als een touw aan elkaar te knopen. Klim-
men feeën op die manier langs kasteelmuren naar beneden? 
Het enige wat ze nog aanhad, was een lang wit hemd dat ze 
later in het maanlicht van een waslijn had gepakt. Ze rende in 
het donker over het zand. Een dag geleden had ze al haar to-
verkracht afgestaan. Nu was ze een gewoon meisje. Alleen iets 
verwarder, iets rustelozer, iets mooier dan de meisjes van haar 
leeftijd.
 Het strand was breed en wit. Erachter lag een donker bos, 
ervoor kwamen de golven aanrollen, met opspattend schuim 
en overal het geluid van de zee, de aangename warmte van de 
nacht, waarin alles meer oplichtte dan overdag.
 Ze rende over het natte zand. Haar voeten zakten er niet in 
weg maar vormden bij elke sprong een kring van water met 
krabbetjes. Ze kon niet meer. Ze wist niet hoe laat het was, ze 
wist alleen dat om middernacht alles afgelopen zou zijn.
 Dan zou hij dood zijn.
 De vorige dag zou ze nog moeiteloos over de golven hebben 
gegleden of over de bomen hebben gevlogen om er sneller te 
kunnen zijn.
 De vorige dag was ze nog een fee.
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 Maar juist daarom zou ze de vorige dag niet hetzelfde lot 
hebben kunnen ondergaan als degene van wie ze hield: samen 
met hem leven of sterven. Dat was de reden waarom ze al haar 
toverkunsten had opgegeven. Iets wat haast nooit gebeurde, 
zelfs niet in de oudste sprookjes: feeën die geen fee meer willen 
zijn.
 In de verte was het schijnsel van het lichtschip nog maar 
flauwtjes zichtbaar. Het lichtte rood op aan het einde van een 
pier van zwarte stenen, die vanaf het vasteland in zee stak. 
In dat schip, dat vanbinnen met koper was bekleed, werden 
hele bomen tegelijk opgestookt om de schepen van andere 
sprookjesrijken te lokken zodat ze tegen de rotsen te pletter 
sloegen. Daar was hij heen gebracht om ter dood te worden 
gebracht.
 De afstand leek oneindig ver, vanaf het uitgestrekte strand 
tot aan het rode oog van het lichtschip.
 Ze rende nu hijgend langs het water, over een smalle strook 
tussen het aflopende strand en de warme wind van zee. Ze ont-
dekte de pijn die een gewoon lichaam kan lijden, zere voeten, 
ademnood, uitputting, het mens-zijn waar ze zo naar had ver-
langd. Ze had pijn, maar geen spijt.
 Ze wilde zijn zoals hij, ze wilde bij hem zijn.
 Was het al middernacht? Hoe moest ze het weten? Ze keek 
omhoog, probeerde aan de lucht te zien hoe laat het was, want 
de legendarische stiptheid van feeën was ze al kwijtgeraakt.
 Toen ze bij de eerste rotsen aankwam, verdween de maan 
net in zee en vielen er net nog een paar laatste strepen licht op 
haar gestolen hemd. Het schijnsel van het lichtschip aan het 
einde van de pier leek nu feller. Het was niet heel ver meer. De 
stenen onder haar voeten werden rond en warm. Ze sprong 
van rots naar rots, een klein, wit zeil dat voortjoeg over de 
zwarte keien, aangetrokken door de gloed van het lichtschip. 
Voor talloze zeilschepen die vóór haar op volle zee waren 
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langsgevaren, was dit licht een hoopvol teken geweest. Ook 
zij hoopte dat ze er haar schat, haar toevlucht, haar leven zou 
vinden. Maar net als al die schepen ging ze haar ondergang 
tegemoet.

Sprakeloos stortte ze zich op het lichaam dat daar was achter-
gelaten. Hij ademde niet meer. Zijn ogen waren wijd open.
 Hij was een jaar of vijftien, net als zij.
 Hij lag alleen op het dek van het schip.
 ‘Liefste...’
 Kermend haalde ze adem en hoopte dat zijn ogen zouden 
oplichten. Ze drukte met haar volle gewicht op zijn lichaam. 
Ze omklemde het gezicht van de jongen met haar handen. 
Haar hart tegen het zijne, bonzend voor twee, in tweeën ge-
broken. Het schip kraakte bij elke golf maar bewoog niet.
 ‘Liefste...’
 Ze fluisterde nog andere woorden in zijn hals, verwijten, 
smeekbedes, woorden van bittere spijt. Ze klampte zich vast 
aan zijn schouders, wreef haar gezicht in zijn haar.
 Langzaam maar zeker werd haar ademhaling rustiger. Ze 
zei minder. Het bed van kolen was een paar meter van haar 
vandaan, maar ze voelde de hitte die over het koperen dek hun 
kant op kwam.
 Ze zweeg. Waarschijnlijk hadden ze cederhout gestookt. In 
het donker steeg een geur van wierook op. Ze vermoedde dat 
deze rust een voorbode was van haar dood.
 Toen ze met een laatste krachtsinspanning opkeek, zag ze 
in de verte tussen de rotsen een lamp heen en weer gaan. Er 
kwam iemand aan. Ze rukte zich los uit haar hartverscheuren-
de omhelzing en rolde in het donker opzij.
 Er gingen een paar minuten voorbij. Stilletjes huilde ze op 
haar gevouwen handen en keek hoe de man dichterbij kwam.
 Aan het einde van de pier was een lange loopplank. Het 
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schip lag vastgebonden aan een dichte haag van geschaafde ei-
kenstammen, die als zuilen in zee waren geplant. De oude man 
liep de loopplank op, die tussen de palen door slingerde. Zijn 
bewegingen waren traag. Hij trok een draagbaar achter zich 
aan, die op een slee van stro lag. De baar werd normaal gespro-
ken gebruikt om de as af te voeren.
 Ze keek naar de man. Was hij degene die haar liefste had 
gedood? Kwam hij terug om het lichaam te laten verdwijnen?
 Hij liep naar de jongen toe en mompelde iets alsof hij tegen 
hem praatte. Ze zat er vlak achter op haar hurken en hoorde 
hem zeggen: ‘Ik zal je dragen. Je hoeft niet bang te zijn.’
 Hij trok de draagbaar naar zich toe totdat hij naast het li-
chaam stond.
 ‘Je moet wachten bij de rots...’ mompelde hij nog.
 Geruisloos sprong ze op hem af en wierp hem op het dek. 
Terwijl hij achteroverviel had ze bliksemsnel het bijltje dat hij 
aan zijn riem droeg weggegrist. Toen hij kreunend op het dek 
belandde, zat ze al boven op hem met het wapen op zijn voor-
hoofd gericht, klaar om het als een walnoot in tweeën te splij-
ten.
 De man staarde doodsbang naar het meisje, naar dat furieu-
ze gezicht, naar die kleine hand die de kling van de bijl tussen 
zijn ogen gericht hield.
 ‘Jij hebt hem gedood,’ zei ze.
 Hij keek nog eens naar het meisje: het haar en het hemd die 
knisperden van het zout, de koraalroze blossen op haar bleke 
wangen, haar blanke schouders. Wie was dit vederlichte maar 
o zo gevaarlijke meisje dat hem met haar puntige knieën op de 
grond vastpinde?
 ‘Nee,’ kreunde hij, ‘ik heb hem niet gedood.’
 ‘Wie dan wel?’
 Een golf van vuurvliegjes die aan de vlammen ontsnapt wa-
ren, werd door de wind hun kant op geblazen.
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 ‘Niemand.’
 De bijl ging omhoog.
 ‘Taåge...’
 Ze hield haar arm stil.
 ‘Taåge had het bevel gekregen om hem hierheen te brengen 
en te doden,’ ging hij verder.
 ‘Waar is Taåge?’
 ‘Terug naar zijn moeras.’
 Ze keek naar het lichaam, aan de andere kant van de slee van 
stro.
 ‘Hij heeft hem gedood,’ fluisterde ze.
 ‘Nee.’
 Ze hief de bijl heel hoog boven het hoofd van de man.
 ‘Ik zweer het je!’ schreeuwde hij. ‘Niemand heeft hem ge-
dood. Niemand.’
 Ze deed haar ogen dicht om niet te zien wat haar eigen arm 
ging doen, maar net op tijd wist de man uit te brengen: ‘Taåge 
heeft niet gehoorzaamd.’
 Ze hield haar arm opnieuw stil.
 ‘Hij heeft hem niet gedood. Ik ben de enige die dat weet. 
Hij zal mij doden als ik mijn taak heb volbracht.’
 ‘Wat voor taak?’
 ‘Ik moet zijn lichaam in de rotswand verbergen.’
 ‘Wie heeft hem gedood?’ vroeg ze nogmaals. ‘Wie?’
 ‘ Taåge wilde niet een koningszoon doden.’
 ‘Hij heeft al zoveel mensen gedood. Ik ken hem.’
 ‘Hij vreest alleen de geesten van de koningen.’
 ‘Wie heeft hem gedood?’ zuchtte ze.
 ‘Ik mag het niet zeggen,’ zei hij huilend. ‘Maar je zult mij 
toch in leven laten. Want als ik doodga, kan niemand je vraag 
beantwoorden.’
 Langzaam liet ze haar wapen zakken en viel naast hem neer.
 Hij had gelijk. Alleen door zelf dood te gaan zou ze verlost 
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worden van de vraag die haar kwelde.
 Ze sloot haar ogen.
 ‘Wat betekent die jonge prins voor jou?’ vroeg hij zachtjes.
 Ze gaf geen antwoord. Ze dacht aan de winterochtenden 
wanneer hij ging zwemmen in het mistige meer. Aan zijn huid 
die dampte als hij uit het water kwam.
 ‘Hij is niet meer in dit lichaam,’ zei de oude man.
 Ze deed haar ogen weer open. De man naast haar praatte. 
Had ze het goed verstaan?
 ‘De jongen is weggejaagd. Hij leeft nog.’
 ‘Waar?’
 ‘Ver van hier,’ antwoordde hij. ‘Ver van ieder rijk dat we 
kennen. Op een plek waarvan je niet terugkeert.’
 Ze kwam overeind.
 ‘Wat zeg je?’
 ‘Taåge heeft hem verbannen om hem niet te hoeven doden.’
 ‘Een banvloek,’ zei hij langzaam.
 ‘Waarheen? Waar is hij?’
 ‘Hij is niet meer in dit lichaam.’
 ‘Geef antwoord!’
 Ze sloeg de bijl in het koper op een centimeter naast het 
gezicht van de man.
 ‘In een andere tijd... een andere wereld...’ kermde hij.
 ‘Waar?’
 ‘Ga weg. Anders zullen we allebei sterven. Ga terug naar 
het bos. Taåge komt er zo weer aan.’
 ‘Wat voor een tijd? Wat voor een wereld?’
 ‘Het is een ballingsoord waaruit je niet kan terugkeren. 
Taåge heeft gezegd dat hij daar is waar geen enkele weg, geen 
enkele zee is die hem bij ons terug kan brengen.’
 De wind ging liggen. De kolen gloeiden haast niet meer. Ze 
voelde hoe de kou zich van haar meester maakte. Ze rilde over 
haar hele lijf.
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 Een laatste opmerking van de man trof haar als een dolk-
stoot: ‘Had je maar de toverkracht van een fee gehad. Dan had 
je die vloek misschien nog kunnen verbreken.’
 Ze boog zich naar de grond om haar tranen te verbergen. 
Langzaam maar zeker voelde ze alle kracht uit zich wegglij-
den. Ze ging op de grond liggen en drukte haar machteloze 
handen op haar hart.
 Ze was dus alles kwijtgeraakt. De toverkracht en de liefde.
 Langzaam kwam ze weer overeind. Ze sleepte zich naar het 
lichaam van de banneling dat een paar passen van haar vandaan 
lag.
 Ze boog zich over hem heen. Was deze jongen, dit geliefde 
wezen, ergens anders opgestaan? Waar was hij? In een ver-
scholen vallei, in een rijk dat van alle sprookjesrijken was afge-
sneden? Stond hij nu ergens de nachtlucht in te ademen?
 Smekend vroeg ze nog een laatste keer: ‘Waarheen is hij 
verbannen? Waarheen?’
 Met de rug van haar hand streelde ze het voorhoofd van de 
prins.
 Achter haar antwoordde de stem van de oude man: ‘Hij is in 
de enige tijd, in de enige wereld waar men niet in sprookjes of 
feeën gelooft.’
 Om hen heen leek de zee rustig te zijn geworden. Het enige 
wat ze nog hoorde was het zachte klotsen van de golven en in 
de verte het geluid van een paard dat in galop over het strand 
dichterbij kwam.
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2 
 

Een spoor van bloed en tranen

Er zat bloed op de bast van de boom. Het was oneindig ver 
daarvandaan, een halve eeuw later. Het bos was dicht en don-
ker. Ik was veertien, ik droeg een schoudertas, mijn haar was 
nat en hing voor mijn gezicht. Ik had daar niets te zoeken.
 Ik was zomaar gaan lopen, almaar rechtdoor, op de vlucht 
voor een verdriet dat te groot voor me was. Ik liep al drie uur 
in het wilde weg door het bos.
 Als ik mijn vingers niet op de boom had gelegd, als ik niet 
naar mijn handen had gekeken, zou er misschien niets zijn ge-
beurd. Dat weet ik nu, terwijl ik dit opschrijf. Ik zou de weg 
terug hebben gevonden, ik zou niet zijn verdwaald. Ik zou een 
paar kilometer verderop weer terecht zijn gekomen op de weg 
die als een streep tussen de bomen oplichtte. Ik zou zijn ont-
snapt aan de nacht.
 Maar toen ik mijn opengesperde handpalmen naar mijn 
ogen toe bracht zag ik die vlek, rood en stroperig als het sap 
van wijnperziken: bloed dat minder koud aanvoelde dan de 
lucht.
 Ik liep een rondje door de dode bladeren. Het was nog licht. 
Daglicht doorkliefde het kastanjebos en bescheen het mos. 
Toen ik me vooroverboog, zag ik daar, op vijf passen van de 
boom, nog een grote druppel bloed.
 Die wees me de weg.
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 Ik voelde dat er ergens tussen de bomen een gewond wezen 
moest zijn dat mij nodig had.
 ‘Wie is daar?’
 Ik had het heel zachtjes gezegd, met een gebroken stem, 
alsof ik het tegen mezelf zei. Ik keek nog een keer naar mijn 
trillende handen. Ik was zonder jas op pad gegaan, met alleen 
die tas en verder niets, ontroostbaar. Ik had mijn fiets in de 
struiken laten liggen om van de weg af te gaan, dat meisje te 
vergeten en de bewoonde wereld achter me te laten.
 Ik liet mijn handen weer zakken. Ik deed alsof ik nog aar-
zelde, maar ik voelde heel duidelijk dat ik door het raadsel het 
donkere bos in werd gelokt.
 En dus zette ik als een wolf de jacht voort. Telkens moest ik 
bukken om ze voor mijn ogen te zien verschijnen, die ronde 
vlekken die me de weg wezen. En dan liep ik weer verder ter-
wijl ik takken opzijduwde en bramenranken vertrapte.
 Soms leek het alsof mijn verdriet op de achtergrond raakte, 
alsof de gedachte aan het meisje moeite had om me in deze 
rimboe bij te houden, alsof het zachte geluid van haar adem-
haling steeds zwakker werd. Dan bleef ik staan om op haar te 
wachten, want het was te vroeg om mijn verdriet nu al op te 
geven. Hoe heette ze? Ze had me haar voornaam niet gezegd. 
Ik gooide mijn hoofd in mijn nek en slaakte een luide schreeuw 
in de lucht.
 Als iemand in gevaar was geweest, zou die hebben geant-
woord. Maar het bleef stil om me heen. Ik had mijn capuchon 
over mijn hoofd getrokken, mijn tas hing nog steeds over mijn 
schouder. Een paar regendruppels ketsten van de takken en 
vielen vlak naast me op de grond. Ik had nog nooit van mijn 
leven staan schreeuwen op een plek waar niemand me kon ho-
ren. Een vreemd soort genoegen vermengde zich met mijn 
angst en mijn tranen. Ik schreeuwde zo hard als ik kon. Het 
werd donker en ik liet alles en iedereen achter me.
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 Plotseling zag ik tussen twee liggende boomstammen een 
ree staan. Het dier staarde me roerloos aan. Even dacht ik dat 
ik het gewonde beest had gevonden, maar zijn vacht was net 
zo gaaf als op de plaatjes van een kinderboek. De onderkant 
van zijn poten was bijna wit. Geen spoor van bloed. Het dier 
leek verbaasder te zijn dan ik. Er viel een dotje regendruppels 
uit een boom, die als een glazen bol op het mos uit elkaar spat-
ten. De ree deed een stapje naar achteren. Zijn warme flanken 
dampten een beetje. Ik hoefde maar met mijn ogen te knip-
peren, of hij was weg. Ik dacht aan het meisje dat ik in mijn 
armen had willen houden en dat een paar uur geleden opeens 
was verdwenen.
 Uiteindelijk deed ik een stap naar het dier toe, en toen het 
verdween werd het pikkedonker in het bos.
 De grond onder mijn voeten knisperde. Ik wilde nog een paar 
meter doorlopen. Mijn handen gingen van boom naar boom. Ik 
zag de bloeddruppels die me de weg wezen, niet meer. Ik voelde 
niets. De kou lag op de loer, wachtend tot ik zou blijven staan, 
klaar om me naar de keel te grijpen. De nacht had er alles aan 
gedaan om te zorgen dat ik vóór haar zou vallen. Maar ik stond 
nog overeind.
 Ik deed nog een stap en toen zag ik in de verte iets schijnen: 
een deinende lichtvlek. Hij was vierkant van vorm en lag in het 
donker op de grond. Een kleedje van vloeibaar goud. Het be-
woog. Ik deed mijn ogen dicht. Toen ik ze weer opende zag ik 
dat het kleedje er nog steeds was. Maar toen ik ernaartoe liep 
zakten mijn voeten weg in de grond.
 Toen pas begreep ik wat er aan de hand was. Vlak voor me 
stroomde een brede rivier. Ik hoorde het water kabbelen. En 
de vierkante, goudgele lichtvlek was de weerspiegeling van een 
verlicht raam in het water.
 Ik tilde mijn tas met zijn kostbare inhoud op mijn schouder. 
Met opgeheven armen liep ik het water in.
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 De stroming probeerde me uit alle macht naar links te du-
wen, maar ik verzette me. Plotseling werd het raam donker. 
Ik probeerde te blijven staan om te zien wat die langwerpige 
donkere massa aan de overkant was. Ja, waarschijnlijk stond 
daar in de duisternis een huis aan de waterkant...
 Ik was nog niet vergeten waarom ik zo wanhopig het bos in 
was gerend. Het verdriet werd een bondgenoot, het volgde me 
in het donker. Het gehoorzaamde me.
 Het water kwam tot aan mijn buik. Het kolkte nu om mij 
heen. Ik wist hoe gevaarlijk het kon zijn om een onbekende ri-
vier in het donker te doorwaden. Mijn voeten zakten weg in de 
modder. Soms werd ik door de stroming bijna omvergeduwd. 
Ik hield de tas nog steeds met uitgestrekte armen vast.
 Ik dacht dat ik het ging halen. Ik was vast en zeker al over 
de helft. Maar toen begon de bovenkant van mijn rug opeens 
te tintelen en voelde ik mezelf draaierig worden. Er liep iets 
nats van mijn voorhoofd in mijn ogen. De duisternis draaide 
ook. Wat gebeurde er? Ik spande mijn lichaam om overeind te 
blijven, maar mijn krachten lieten me in de steek. Ik ging ver-
drinken.
 Even scheen het lichtvenster weer op het water. In mijn 
duizeligheid dacht ik dat ik achter het raam een menselijke 
gedaante zag lopen die naar mij keek. Ik stond stokstijf stil. 
Ondanks de duisternis wist ik zeker dat iemand mij had gezien. 
Ik moest denken aan het bloed dat ik her en der in het bos had 
gezien. Ik wilde rechtsomkeert maken. Maar toen hoorde ik 
drie keer het geluid van iets wat op een meter of tien van mij 
in het water plonsde. Opeens werd de kou me te veel. Even 
later zag ik zwarte vormen die door het verlichte vierkant heen 
zwommen. Drie beesten die tegen de stroming vochten. Hun 
koppen staken maar net boven het water uit. Ik verloor mijn 
evenwicht, de tas raakte het water. Ik kon hem nog net op tijd 
opvangen.
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 De zwarte schaduwen schoten door het water op me af.
 Ik wilde terug naar de andere oever, maar mijn lichaam ge-
hoorzaamde niet meer.
 Eindelijk lukte het me om mijn hoofd om te draaien: de 
beesten waren uit het licht verdwenen. Waarschijnlijk waren 
ze vlakbij. Ik kon geen geluid uitbrengen. Misschien waren het 
muskusratten, of beren, of anaconda’s. Ik voelde eerst een li-
chaam tegen mijn been: een van die beesten zwom onder mij 
door. Ze waren alle drie tegelijk op hun prooi af gedoken. Ik 
begon te wankelen en werd bij mijn schouders vastgegrepen. 
Kaken schampten langs mijn huid, maar ze hapten alleen in de 
stof van mijn sweater. Ik voelde dat ik werd opgetild en verloor 
het bewustzijn.
 Mijn ogen gingen even open toen mensenhanden, die me 
immens groot leken, me uit het water op een steiger trokken. 
Ik had geen kracht meer om tegen te stribbelen.
 Ik viel opnieuw flauw.
 Ik herinner me een vreemde toestand waarin schaduwen 
voorkwamen, nachtvogels, de lach van het meisje om wie ik de 
wereld had verlaten.
 Het was een chaotische droom waarin ik mijn best deed om 
mijn hoofd boven water te houden en adem te halen. Een lan-
ge droom waaraan geen einde leek te komen.

Ik ontwaakte er pas uit toen mijn lichaam de behaaglijke warm-
te van een vuur, het contact met katoenen lakens en de geur 
van verbrande dennenappels opmerkte. Een allesoverheersend 
gevoel van welbehagen na een nachtmerrie.
 In de stilte klonk zo nu en dan gefluit en geknetter. Ik was 
veilig. Buiten regende het. Het zware gewicht van dekens voel-
de heerlijk aan. Toen ik mijn ogen weer opsloeg zag ik ditmaal 
vlak achter de witte bolling van het hoofdkussen een, twee... 
drie zwarte honden die naast een haard lagen. Waar was hun 
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baas, de reus die me uit het water had gehaald? Ik ging met 
mijn hand naar mijn voorhoofd en voelde een verband.
 ‘U bent door de tak van een braamstruik gewond geraakt.’
 De stem kwam van heel hoog, aan het eind van mijn bed, 
alsof het hoofd van de reus de balken van het plafond aanraak-
te. In het halfduister kon ik zijn enorme lichaam niet zien.
 ‘Ik heb de doornen er een voor een met mijn nagels uitge-
trokken,’ zei de man.
 Ik vond de warmte opeens helemaal niet meer behaaglijk. Ik 
dacht aan nagels zo lang als sikkels. Hoe kon ik me uit de voe-
ten maken? Er was me wel eens verteld dat gevangenen altijd 
met spijt terugdenken aan de eerste minuten, waarin ze nog 
hadden kunnen ontsnappen. Ik spiedde rond in het donker, op 
zoek naar de deur. Om die te bereiken moest ik over de hon-
den heen stappen. Een van hen was wakker geworden en likte 
aan zijn poot.
 ‘Waarschijnlijk was u al een paar uur aan het bloeden. Mijn 
honden hebben u net op tijd uit het water gehaald.’
 Op dat ogenblik vatte een dennenappel vlam in het vuur. 
Met mijn hoofd op het kussen zag ik hoe de kamer verlicht 
werd. Ook de man werd zichtbaar. Hij stond boven op een lad-
der en was bruine en rode dozen aan het opbergen. Hij zag er 
helemaal niet uit als een reus of een monster. Hij draaide zich 
een beetje naar me toe.
 Nu herinner ik me dat zijn gezicht uit een andere wereld 
leek te komen. Maar ik werd onmiddellijk afgeleid door een 
gedachte waardoor ik die indruk een tijdlang vergat.
 ‘U hebt flink gebloed,’ zei hij nogmaals.
 Op dat moment besefte ik dat het bloed dat ik vanaf het 
eerste ogenblik had gevolgd, het bloed dat me had geleid naar 
dit haardvuur, naar die honden en naar deze man, mijn eigen 
bloed was. Opeens wist ik dat. Telkens als ik me voorover had 
gebogen, was er tussen mijn tranen door een druppel bloed 
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van mijn voorhoofd gevallen, die samen een spoor hadden ge-
vormd.
 Het gewonde dier dat ik achtervolgd had, was ikzelf.
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3 
 

De schuilplaats

Ik was een paar minuten met mijn ogen dicht blijven liggen 
om na te denken over wat me overkwam. Ik hoorde de ladder 
boven het bed kraken. Ze dachten waarschijnlijk dat ik in slaap 
was gevallen. Ik wachtte het juiste moment af. In mijn hoofd 
vormde zich een plan.
 Plotseling kwam ik als een zombie geruisloos overeind. Ik 
sprong op de grond.
 De slaperige honden zagen hoe ik naar de deur rende, die 
tevergeefs probeerde te openen, toen onder het slaken van in-
dianenkreten terugrende door de kamer en ondertussen een 
pook als wapen meegriste maar die abrupt liet vallen omdat ik 
mijn vingers brandde, in het rond draaide, op een tafel klom en 
een gevechtspositie aannam, het raam opende en mezelf naar 
buiten gooide.
 Tijdens deze hele circusact hadden de drie honden zich niet 
verroerd en hun baasje onderbrak zijn bezigheden misschien 
niet eens, maar ik verstuikte mijn enkel, slaakte nog een kreet 
en belandde met mijn gezicht in het gras.
 Bravo.
 Sommige gevechten zijn echt zielig om naar te kijken.
 Daar lag ik dus, en ik probeerde op mijn ellebogen weg te 
komen. Nadat ik uit het raam was gevallen had ik in tien mi-
nuten tijd anderhalve meter afgelegd. Het ging steeds harder 
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regenen. Ik leek net een paling die in het natte gras probeerde 
te vluchten. Ik voelde dat ik niet veel verder zou komen. Toch 
waren er geen tanden die in mijn kuiten beten of een slagers-
mes dat in mijn rug werd geplant. Ik was weggegaan zonder 
dat het iemand ook maar iets kon schelen.
 Dezelfde reactie wachtte me toen ik uiteindelijk weer in het 
droge huis wist te komen. Er gebeurde helemaal niets. De man 
zat aan zijn tafel en maakte aantekeningen in een schrift. Diep 
beschaamd hinkte ik naar mijn bed. De honden lagen inmid-
dels over elkaar heen aan de voeten van hun baas te slapen. Die 
was verdiept in zijn werkzaamheden en zei nog een paar tellen 
niets. Rillend trok ik de deken over me heen.
 ‘Wat was dat? Een ontsnapping?’
 Het hoofd gebogen over het schrift. Een onzichtbare glim-
lach. Zelfs geen ironie in zijn stem. Ik schaamde me nog har-
der dat ik was gevlucht.
 ‘Wie bent u?’ vroeg ik.
 Hij kneep zijn ogen dicht alsof de vraag veelomvattend en 
onoplosbaar was, alsof ik had gevraagd of God bestond, of dat 
de wereld ergens ophield, bij een rand waar je je overheen kon 
buigen.
 Hij keek me voor het eerst aan. Het duurde eindeloos.
 Waarschijnlijk hingen er vier of vijf mensen zoals ik aan het 
plafond van zijn provisiekast en zat hij zich af te vragen of hij 
mijn schedel als presse-papier op zijn schrijftafel kon gebrui-
ken, of mijn vingerkootjes als bestek voor de slakken die hij als 
avondmaal at, maar toch kon ik er niet meer bang van worden. 
Hij had heel kort, wit haar, een timmermansjas en slanke han-
den als van een borduurster. Ik schatte hem op zestig jaar. Hij 
draaide een potlood tussen zijn vingers heen en weer. Hij nam 
de tijd, concentreerde zich. Zijn grijze ogen deden denken aan 
een kustlandschap in de regen.
 Ik probeerde weerstand te bieden aan zijn blik. Ik bleef te-
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gen mezelf zeggen dat ik niet in slaap moest vallen. Niet in 
slaap vallen. Niet in slaap vallen.
 Maar door dat te herhalen en doordat ik moe was, gebeurde 
het toch.
 Het meisje zag haar kans schoon en belaagde me weer in 
mijn droom. Ze was veertien of hooguit iets ouder dan ik. Ze 
liep in mijn slaap over de brokstukken van wat ze al kapot had 
gemaakt. Ik voelde haar blote voeten op mijn lichaam. Het 
deed pijn, maar ik liet haar begaan. Liever dat dan dat ze weer 
zou verdwijnen.

De volgende morgen vroeg regende het niet meer. Het huis 
leek verlaten. Een zonnestraal naderde het bed. Met mijn ogen 
zocht ik de tas die ik bij me had gehad. Hij was weg. Toen ik 
mijn voet op de grond zette, voelde ik dat ik voorlopig nog niet 
zou kunnen vertrekken. Het deed zo’n pijn dat ik niet eens 
twee stappen achter elkaar kon zetten.
 Zittend op de matras begon ik aandachtig om me heen te 
kijken. Ik had mijn ogen tot dan toe nauwelijks opengedaan, 
want ik was alleen maar bezig geweest met hoe ik kon vluch-
ten, ik had alleen maar oog gehad voor de uitweg en de vijand. 
Maar nu ik eindelijk bleef zitten waar ik zat, ontdekte ik op wat 
voor een bijzondere plek ik terecht was gekomen.
 Het was een groot, vierkant, een beetje rokerig vertrek met 
twee ramen. Het eikenhouten plafond werd gestut door palen. 
Er stonden weinig meubels: de tafel die ik de vorige dag had 
gezien, een langwerpige ladekast en een paar krukjes. Tegen 
een deel van een muur was een voorraad houtblokken tot aan 
het plafond opgestapeld, die met grote metalen ringen op hun 
plek werden gehouden. Er was genoeg hout om het eeuwen-
lang herfst en winter te laten blijven. Verder stond er een krak-
kemikkige leunstoel, aan de balken hingen vier gloeilampen, 
er was een gootsteen, een trap, manden, en tegen een cirkel-
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zaag die als een soort stijlmeubel midden in de kamer troonde, 
stond een oude fiets. Maar wat het vertrek zo vreemd maakte, 
bevond zich achter mij, vlak bij het bed.
 De hele muur ging schuil achter een berg bagage. Honder-
den koffers, niet één hetzelfde, van karton, leer, hout of met 
ijzerbeslag, in alle soorten en maten, al dan niet met linnen 
verstevigd, glanzend en mat, van roodgelakt tot saffraangeel, 
van zwart als ebbenhout tot roomwit, bruin, tabakskleurig of 
koningsblauw, waren over de hele lengte van het vertrek opge-
stapeld.
 Het deed denken aan het bagagedepot van een treinstation. 
Door de rook uit de open haard werd deze mysterieuze muur 
vlak achter mij in een waas gehuld.
 ‘Gaat u op reis?’
 Dat vroeg ik aan de man die zojuist de kamer binnen was 
gekomen. Hij gaf geen antwoord en liep naar de tafel om er 
een tas op te zetten.
 Mijn tas.
 ‘En jij? Wat kwam jij hier doen?’ vroeg hij. Het was de eer-
ste keer dat hij me tutoyeerde.
 Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik was op de vlucht voor 
mijn verdriet, maar wat probeerde ik daarmee te bereiken? 
Schoot ik er iets mee op?
 ‘Was je alleen?’ vroeg hij verder.
 ‘Ja.’
 ‘Hoe oud?’
 ‘Veertien.’
 ‘Gaan ze je niet zoeken?’
 ‘Wie?’ 
 Hij stond in de zonnestraal, in het tegenlicht.
 ‘Heb je familie?’
 Op dat gebied was ik goed voorzien, de hele santenkraam, 
van groot naar klein, maar niemand van thuis zou me gaan 


