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Graf beschadigd

jongen in staat van  
beschuldiging
 Een zestienjarige jongen 
stond gisteren in Southend te-
recht voor de kinderrechter op 
beschuldiging van grafschen-
nis. Verder was in het proces-
verbaal sprake van opzettelij-
ke vernielingen.

politie zet val
 Inspecteur Harry White 
deelde als getuige à charge mee 
dat er klachten waren ontvan-
gen van mevrouw Myra Gor-
man, dat het graf van haar zoon 
Barry, 18 jaar oud, kort na zijn 
begrafenis was beschadigd. 
Mevrouw Gorman meende 
aanleiding te hebben om te ge-
loven dat herhaling niet was 
uitgesloten.
 Na de klachten van me-
vrouw Gorman kreeg een 
agent ’s avonds opdracht het 
kerkhof in de gaten te houden. 

De tweede avond werd de ver-
dachte betrapt en gearresteerd 
bij het bedrijven van wat in-
specteur White beschreef als 
‘rare kunsten op het graf van 
de overleden jongen’.

niet normaal
 De jongen weigerde iets te 
zeggen om zich te verdedigen 
of om uitleg te geven van zijn 
handelingen. Hij woonde de 
zitting zwijgend en onbewo-
gen bij.
 Mr. C. H. Pinchbeck, de kin-
derrechter, zei tegen de be-
klaagde: ‘Dit is een van de on-
aangenaamste zaken die ik 
ooit te behandelen heb gekre-
gen. Ik kan me niet voorstellen 
dat je bij je volle verstand was.’
 De zaak werd verdaagd om 
het bureau voor maatschappe-
lijk werk gelegenheid te geven 
een onderzoek in te stellen.





Deel een

We zijn wat we willen lijken, dus moeten we goed nadenken 
over wat we willen lijken.
 Kurt Vonnegut
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1 – Ik moet gek zijn.
 Dat had ik altijd al kunnen weten.
 Als de dood je hobby is, dan moet je gek zijn.
 Begrijp me niet verkeerd. Ik ben misschien wel gek. Maar ik 
ben niet krankzinnig.
 Ik ben geen griezel, niet een soort psychopaat die links en 
rechts mensen vermoordt.
 Ik ben niet geïnteresseerd in lijken. Ik ben geïnteresseerd in 
de Dood. Met een hoofdletter D.
 Ik ben bang van dode mensen. Daar raak ik vreselijk van in de 
war.
 Herstel: van één dood mens raakte ik vreselijk in de war.
 En daar vertel ik je nu over.
 Als je het weten wil natuurlijk. Als je niet over de Dood wil le-
zen, als je niet wil lezen over een dood lijf dat ik kende toen het 
nog leefde en nog een hij was, en als je niet wil lezen over alles 
wat er gebeurde met die hij en met mij voordat hij een het werd, 
en over hoe hij dat werd, dan kun je maar beter hier ophouden. 
Nu.

2 – Het strand was op die eerste dag een soort lijkenhuis waarin 
zwetende lijven lagen uitgestald op handdoeken als op ontleed-
tafels. Zee en zand in zonnig Southend.
 We hadden zeventien maanden in deze speeltuin voor Londe-
naars aan de monding van de Theems gewoond, mijn vader, mijn 
moeder en ik, en ik was nog steeds niet gewend aan een stad die 
hoofdzakelijk bestond van strandlopers.
 Het was een soort striptease, je keek je ogen uit.
 Herstel: ik kon niet wennen aan een stad die hoofdzakelijk be-
stond van naaktlopers.
 Maar de schoolvakanties begonnen pas over drie weken, dus 
de lijven waren grotendeels oud. Gepensioneerd. Wit vel, haver-
moutachtig vlees.
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 Ik moest over van alles nadenken. Havermoutlijven leidden 
mij vreselijk af, en er waren te weinig werkelijk getalenteerde 
stripteasers om mij echt af te leiden. De weinige aantrekkelijke 
vrouwspersonen hadden trouwens alleen maar oog voor tarzans 
met opblaasspieren en hoogtezonbruin. Ze beleefden er plezier 
aan te doen alsof een zestienjarige niet-naaktlopende strandlo-
per, die nog bezig was zijn pukkels kwijt te raken, niet bestond. 
En mij kon dat totaal niks schelen, want het enige dat ik wilde 
was ergens rustig zitten om te kunnen nadenken.
 Ik kon nog maar één kant op. Ik wou niet thuis zitten met 
mijn koptelefoon op om mijn moeder op afstand te houden. En 
ik was zeker niet van plan naar school te gaan nu ik mijn examen 
net achter de rug had, niet voor de middag dat ik bij Osborn ver-
wacht werd. Dus de enige kant die ik op kon was zeewaarts. Koel. 
Geen mensen. Wat Barry (de hij die een het werd) ‘de vluchtweg’ 
noemde.
 Een eindje van het strand dobberde Spike Woods’ veertien-
voetsjol, de ‘Tumble’ tussen de andere bootjes die daar aan hun 
boeien lagen. Spike was zo stom geweest zijn grootzeil opgerold 
aan de giek te laten zitten. Een wonder dat het niet gegapt was. 
Alles wat niet vastzat werd op zeker ogenblik van het strand ge-
jat. Soms zelfs hele boten.
 Die brave oude Spike, die de dingen maar laat komen zoals ze 
komen, zat die dag op school omdat hij nog niet klaar was met 
zijn examen. Ik was een paar keer als bemanning met hem mee 
geweest, met mijn twee linkerhanden. Ik denk dat hij me alleen 
maar meenam omdat hij om de een of andere reden dacht dat 
hij met mij wel lol kon hebben. En ik mocht hem omdat hij een 
van die mensen is waar je je nooit zorgen over hoeft te maken. 
Hij heeft altijd problemen op school omdat hij nooit iets anders 
wil dragen dan een rafelige spijkerbroek en een sjofel overhemd. 
Soms denk ik wel eens dat er antivries in zijn bloed zit, want hij 
heeft zomer en winter hetzelfde aan, hoe koud het ook wordt. 
Maar er zijn andere jongens die er veel slordiger bij lopen dan 
hij en die nooit zoveel problemen hebben. Ik denk dat ze hem al-
tijd moeten hebben omdat hij het soort jongen is waar de seks 
van afstraalt. Zijn vlees is op de een of andere manier vleziger 
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dan dat van andere mensen. Meisjes die één keer naar hem kij-
ken beginnen te sidderen. Als ik in de juiste stemming ben, sid-
der ik zelf ook een beetje. Spike wordt van een sjofel hemd en 
een versleten spijkerbroek alleen maar sexyer. Ik denk dat hij 
dat zelf ook wel weet. In elk geval buit hij het genadeloos uit. 
En volwassenen, vooral leraren, worden daar nog razender van. 
Hij had die zomer al vijf keer bij de rector moeten komen, zoge-
naamd vanwege zijn kleding. En dat stond dan nog los van zijn 
dagelijkse schermutselingen met de meer autoritaire en sek-
sueel uitgehongerde leden van het lerarenkorps. Maar niets en 
niemand slaagt er ooit in verbetering te brengen in de slordig-
heid van Spikes kleding of zijn biologische straling ook maar één 
ohm zwakker te maken.
 Maar goed, op die dag in juni zat Spike te zweten boven zijn 
examens. En ik dacht dat hij het niet erg zou vinden als ik ge-
bruikmaakte van zijn ‘Tumble’ om even gratis te zeilen terwijl 
ik nadacht. Ik had nooit eerder alleen gevaren met iets dat gro-
ter was dan een luchtbed, maar ik dacht, verrek, zo moeilijk kan 
het niet zijn. Het was rustig weer – een zacht briesje dat niet 
eens genoeg kracht had om een weggegooid ijspapiertje over de 
promenade te blazen, de zon helder en warm, de zee kalm klot-
send. De vloed kwam op, maar het water was nog zo ondiep dat 
ik makkelijk naar de ‘Tumble’ kon waden als ik nu ging. Wat kon 
er eigenlijk misgaan?
 
3 – Omstreeks elf uur op die zonnige donderdagochtend was ik 
op het water, de zachte zeewind kuste mijn wangen en blies een 
mooie, milde bolling in het grootzeil boven mijn hoofd. Roman-
tisch. Net de foto op de vakantiefolder die ze in Southend uitga-
ven. Een Badplaats voor alle Seizoenen. En een seizoen om alle 
badplaatsen te ontvluchten (maar dan dacht ik aan het ontklede 
salamander-strandvolkje).
 Ik kwam al vlug tot de conclusie dat alleen zeilen een fluitje 
van een cent was. Misschien moest ik zelf ook zien dat ik aan een 
zeilboot kwam. Ik leunde tevreden achterover tegen de achter-
wand van de kuip en strekte mijn benen zodat de zon mijn natte 
broek kon drogen. Heer over mijn koers, kapitein op mijn een-
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zame brug, richtte ik de priemende boeg op een punt juist aan de 
zeezijde van de kop van de Pier en liet ik mij klap-klots tegen het 
opkomende tij in naar de strakke horizon dragen.
 Niet dat de horizon vrijheid en lege ruimte betekende, want 
de zee die voor me lag was geen zee maar de wijde monding 
van de Theems. Maar iedereen had me gewaarschuwd voor de 
verraderlijkheid van de getijstromen hier, een doolhof van in-
gewikkelde stromingen en ineens opdoemende onoplettende 
vrachtschepen was het. Even veilig voor een onhandig bestuur-
de zeilboot als een grote autoweg op het spitsuur voor een kind 
op een driewielertje. Maar ik zou teruggaan, beloofde ik mezelf, 
voordat het allemaal te link kon worden. Het enige dat ik wilde 
was een gelegenheid om even op mijn gemak na te denken. Al-
leen.

4 – Als je alleen geïnteresseerd bent in de wat-er-verder-gebeur-
de-brokken van dit verhaal, sla dit dan maar over en ga naar 5. 
Als je wilt weten waar ik zo nodig over na moest denken daar 
op het zilte nat, nog afgezien van mijn gefascineerdheid door de 
Dood, lees dan hier verder.
 Waar ik over na moest denken was dit:
 Moest ik deze zomer van school af gaan en een baantje zoe-
ken? Of moest ik op school blijven?
 Als ik van school af ging, wat voor soort werk kon ik dan 
doen?
 Als ik bleef, wat voor pakket moest ik dan kiezen? En voor 
welke baantjes zou ik geschikt zijn met dat pakket, als ik achttien 
was?
 Of moest ik naar de universiteit gaan als ik achttien was? En 
zo ja, waarom?
 Ik was gespleten over alles. En mijn zwakke rekenvermogen 
deelt mij mee dat ik dan dus uit veertien delen bestond. Pijnlijk. 
(Wiskunde is mijn allerslechtste vak. Ik ben zelfs in Frans beter; 
met andere woorden: hopeloos.)
 De mensen die iets te vertellen hadden omtrent deze wereld-
schokkende vragen en die hielpen om mijn veertien stukken in 
stand te houden, waren:
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 mijn vader (natuurlijk)
 mijn moeder (God zegene haar)
 mijn rector (als hij aan mijn bestaan werd herinnerd, welke 
ramp ik en hij trachtten te vermijden)
 mijn zogenaamde decaan (juffrouw Tyke)
 de beroepskeuze-adviseur (een man die geen gedachten heeft 
maar een catalogus)
 mijn leraar Engels (Jim Osborn, beter bekend als Ozzy, maar 
over hem later meer)
 mijn tante Ethel (zij dacht dat ik ‘voor kok moest leren’, om-
dat ik, toen ik acht was en de eerste en laatste keer bij haar lo-
geerde, haar hielp een koekemannetje voor mij te bakken, door 
krenten voor de ogen, de neus en de mond in het deeg te stop-
pen, een taak die ik met zo veel succes volbracht dat ze me sinds-
dien beschouwt als een culinair genie)
 de televisie (oké, dat is dus geen mens, ondanks het feit dat 
mijn vader er voortdurend tegen praat. Maar zij laat de hele tijd 
zien dat in dit vak en dat vak binnenkort geen werk meer te vin-
den zal zijn, meestal net nadat ik vol overtuiging heb besloten 
dat het voor mij het geschikte vak zou zijn).
 Dat is dan de lijst van officiële deskundigen die mij adviseren 
over mijn carrière. Maar er is ook nog een leger van niet-officie-
le adviseurs dat zich ermee komt bemoeien. Daar heb je bijvoor-
beeld onze melkboer, die mij om duistere redenen die ik nooit 
heb begrepen krachtig aanraadde in de schillenbranche te gaan. 
En mijn tandarts, die ooit suggereerde dat ik met zulke tanden 
een schitterende toekomst voor me had als dress man, mannelijk 
model, en of ik het plezierig zou vinden als hij me daar een beet-
je bij zou helpen. Daarna heb ik hem nooit meer helemaal ver-
trouwd met een boor.
 Een van de dingen waar ik over zat te denken terwijl ik met 
de ‘Tumble’ de rivier af dreef, was dat als het om mijn carrière 
ging iedereen die ik tegenkwam zichzelf scheen te beschouwen 
als een expert die beter wist wat ik wel of niet met mijn leven 
moest doen dan ik het ooit zelf kon weten. Ik formuleerde zelfs 
een bruikbare wetenschappelijke wet op grond van deze erva-
ring. Ik bied hem hierbij gratis aan aan iedereen die zich in een 
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vergelijkbaar wespennest bevindt; hij luidt als volgt: Het zelf-
vertrouwen waarmee Jan en Alleman zijn adviezen voor je car-
rière op je loslaat is omgekeerd evenredig aan het succes dat de 
adviseur zelf heeft gehad in zijn/haar beroep.
 Of, zoals mijn vader zou zeggen: de beste stuurlui staan aan 
wal.
 Eén beslissing had ik genomen. Ik zou een vakantiebaantje 
gaan zoeken.
 Herstel: mijn vader had voor mij beslist dat ik een vakantie-
baantje zou gaan zoeken. Hij had dat besluit in één zin geno-
men: ‘Je gaat niet de hele zomer klaplopen op mij en je moeder, 
dus je houdt maar eens op met op je luie kont zitten en je gaat 
maar eens wat verdienen.’ Mijn vader heeft een innemende ma-
nier van iets zeggen als hij kwaad wordt, een charmante, elegan-
te wijze om je duidelijk te maken wat hij bedoelt, enigszins te 
vergelijken met de manier waarop een lichtgeraakte Ierse boer 
een voorhamer hanteert. Dus moest ik voor de tijd tussen die 
dag aan het eind van juni en de fatale morgen in augustus waar-
op mijn examencijfers ongetwijfeld zouden uitwijzen dat ik voor 
geen enkele baan geschikt was, een passende, betaalde bezigheid 
zien te vinden.
 Maar wat? De gewone tijdelijke baantjes die lieden als ik in 
een badplaats tijdens de zomervakantie konden krijgen, kon ik 
niet uitstaan; je kon hulpje van de strandstoelverhuurder wor-
den, of ezeloppasser op het strand, of verkoper in een haringstal-
letje aan de Gouden Mijl. (De Gouden Mijl is een stukje armoe-
dige en plakkerige promenade ten oosten van de Pier, dat moet 
doorgaan voor Southends poging tot vrolijkheid en toeristen-
vermaak.) Dat was het soort slavenwerk waar ik geen behoefte 
aan had.
 
5 – Dat ging allemaal door mijn hoofd terwijl ik zonder bepaald 
doel op de troebele Theems dobberde. (Zee en zand in het zon-
nige Southend? Hoe durven ze! Modder en rioolwater die da-
gelijks werden weggespoeld door doses Noordzeezout bedoelen 
ze waarschijnlijk.) Mijn spijkerbroek werd almaar stijver in de 
zon, naarmate de natrium-glutamaten uit het Theemswater ver-
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der droogden. Ik had het gevoel dat ik gestolde jus om mijn be-
nen had.
 Ik trok mijn broek uit en schoof hem met mijn voeten onder 
in de boot. Ik had er alleen een rode onderbroek met pikante wit-
te randjes onder aan, maar wie moest daar in deze verlatenheid 
van in opwinding raken?
 Ik had dit jaar zo veel tijd op het strand doorgebracht – ik had 
er zelfs voor mijn examen zitten leren – dat ik voor het eerst 
van mijn leven helemaal bruin was, iets waar ik heimelijk trots 
op was. (Herstel: ik was bijna helemaal bruin.) Dat is natuurlijk 
niets bijzonders in een macho-badplaats als Southend. (Bruin 
zijn, bedoel ik. Er trots op zijn ook, trouwens.) Maar mijn nor-
male huidskleur was tot dan toe iets witter geweest dan kipfilet, 
en daarom had ik altijd alles behalve mijn hoofd en ledematen 
verborgen gehouden voor de ogen van het publiek. Ik hield zelfs 
altijd een trainingspak aan op gym als ik de kans kreeg, om on-
behoorlijk commentaar op mijn dodelijke bleekheid te ontgaan. 
Een geliefd geintje om door de kleedkamer te brullen was: ‘Hee, 
Dracula heeft je flink te pakken gehad vannacht.’ Toen ik pas in 
Southend was, stond ik een tijdje bekend als Bleke Bet en het 
praatje ging dat ik verslaafd was aan bordkrijt.
 Na mijn worsteling met helmstok, grootzeil en fok tijdens het 
uittrekken van mijn broek, vond ik dat ik mijn positie maar eens 
moest controleren. Misschien had ik van mijn (eerlijk gezegd) 
heel sporadische tochten als maatje van de appetijtelijke Spike al 
wel iets geleerd van de voorzorgsmaatregelen die je moet nemen 
als je op zee in leven wilt blijven. Zoals dat je altijd moet weten 
wat je eigen boot, de boten van anderen, het weer en de zee doen. 
Of misschien was er al een onbewust voorgevoel van naderende 
rampen, dat als een zwaailicht in mijn hoofd aan het knipperen 
was. Hoe dan ook, ik keek om me heen.
 Vóór mij was alles in orde. Zonlicht schitterend op bedaarde 
golfjes. Weinig andere schepen in zicht en geen een dichtbij.
 Maar achter me: Grote Ellende. Die snel dichterbij kwam. Er 
werd een zwaar zwart gordijn voor de hemel getrokken. Ik had 
nog nooit zo’n dreigende wolk gezien. Het was een monsterlijk 
gezwel. Een Vreemd Ding uit de Ruimte.
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 In de ene, snel herhaalde blik die ik mijzelf toestond voordat 
mijn lichaam van paniek in stukken viel, zag ik ook dat de zee 
onder de wolk een agressieve glans vertoonde die deed denken 
aan het glimmende metaal van een geweerloop, en dat er een 
rand schuimende witte golven was ontstaan, alsof het monster 
tanden had en grommend hapte naar het opkomend getij.
 Mijn zenuwen sloegen door. Maar ik wist genoeg van het 
weer in Southend om me te realiseren dat de ruimte tussen de 
happende golven en de zwarte wolk gevuld zou kunnen zijn met 
een behoorlijk driftige wind. En ook dat die onwelkome wind-
stoot aan zou komen als een door raketten aangedreven muur 
van piepschuim – zacht en warm voor je gevoel, maar toch hard 
genoeg om je buiten westen te slaan.
 Niet alleen had mijn vader mij van jongs af opgevoed met het 
principe dat een man onder ogen hoorde te zien waar een man 
liever hard voor weg zou lopen, maar bovendien leek het zelfs 
voor mijn verwarde hersens op dat ogenblik duidelijk, dat mijn 
veiligheid ervan afhing of ik Spikes bootje met zijn neus in de 
naderende wind kon krijgen in plaats van erdoor voortgeblazen 
te worden. Daarom moest wat mij nu maar een broos en ontoe-
reikend vaartuigje leek snel gedraaid worden, om naar de na-
derende storm toe gekeerd te zijn. En dan was het nog maar de 
vraag, of Spikes geliefde ‘Tumble’ wel een geschikte sparring-
partner was voor de roestige ijzeren poten die de beroemde pier 
van Southend dragen (ruim twee kilometer lang ook nog); want 
daar zouden we waarschijnlijk tussen belanden als de wind ons 
te pakken kreeg.
 Natuurlijk stond ons, als we het geluk hadden dat lot te ontlo-
pen, nog een veel erger te wachten. Want voorbij de pier strek-
te zich de echte en toch wel erg grote Noordzee uit. Ik was nog 
niet levensmoe genoeg, stelde ik vast, om te verlangen naar een 
reisje naar dat zekere graf. Ik was wel geïnteresseerd in de Dood, 
maar niet in dood zijn.
 Ik moest koste wat het kostte draaien en met mijn neus in de 
storm gaan liggen.
 Dat was in elk geval de theorie. Het probleem was dat ik nog 
nooit de lastige manoeuvre had uitgevoerd die nodig is om een 
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boot die voor de wind zeilt zo te draaien dat hij met zijn neus op 
de wind komt, een draai van 180 graden waar nogal wat vaardig-
heid voor nodig is. Zoiets voor het eerst doen in een panieksitu-
atie kan ik niemand aanraden.
 Ik had het wel vaak zíén doen terwijl ik bruin lag te worden 
op het strand en naar de een of andere expert keek die de bink 
uithing. Maar alleen al doende leert men; en dit was niet bepaald 
het meest geschikte moment om daarmee te beginnen.
 Niet dat er iets anders opzat. Of dat ik er echt lang over na-
dacht.
 Met de moed der wanhoop rukte ik de helmstok naar bak-
boord en liet alle zeilen los.
 Beide handelingen waren een fatale vergissing.
 Ik had de helmstok naar stuurboord moeten duwen en het 
grootzeil moeten vasthouden.
 De gevolgen waren technisch gecompliceerd en ogenblikke-
lijk dramatisch.
 Hier volgt een handleidinkje voor niet-zeilers. Als je voor de 
wind zeilt, staat je zeil, vol wind, aan een van beide kanten van je 
boot, op deze manier:

Als je in de wind draait, moet je als verstandig zeiler je boot zo 
draaien, dat het zeil en de giek (die nogal harde ‘arm’ die uit-
steekt van de mast en waaraan de onderkant van je zeil is be-
vestigd) niet over de boot heen zwiept, maar veilig aan dezelfde 
kant blijft; op deze manier. (Tekening pag. 18)
 Alleen een ervaren zeiler vol zelfvertrouwen, of een idioot, 
laat zijn boot de andere kant op keren. Omdat de giek, als je dat 
doet, levensgevaarlijk over de boot zwiept. Wat er dan gebeurt 
heet gijpen. Alleen als je dat wel eens in werkelijkheid hebt mee-
gemaakt, kun je echt begrijpen waarom het woord ‘gijpen’ ook 
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betekent: op apegapen liggen, naar adem snakken. Als een boot 
gijpt, zet hij vaak zijn bemanning volledig voor gek. Want:
 Gijpen heeft drie gevaren. Eén: je kunt je mast verliezen, als 
de giek met zo’n kracht over de boot slaat, dat de mast door de 
ruk breekt. Twee: de onoplettende zeiler kan een klap van de giek 
krijgen, en daarbij gewond raken of overboord geslagen worden 
of beide. Drie: de hele zaak kan uit de hand lopen, zodat de boot 
kapseist en het leven van boot en bemanning in gevaar wordt 
gebracht.

Er is ook nog een vierde mogelijkheid. Alle drie de bovenge-
noemde rampen kunnen tegelijk gebeuren: mast eraf, kapseizen, 
zeiler gewond of dood.
 Je hebt het al geraden: ik gijpte.
 Troost: ik verspeelde niet de mast van Spikes beminde boot. 
Maar kapseizen deed ik wel.
 Troost: de giek miste mij.
 De giek miste me omdat ik niet meer in de boot zat toen hij er-
overheen gierde. Ik was al overboord gegooid door de ruk waar-
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mee de wind de boot te pakken kreeg toen die keerde. Ik beland-
de twee meter van de dansende kiel in de zee.
 Troost: mijn haar werd niet eens nat.
 Mijn haar werd niet nat omdat ik zo doodsbang was dat ik zo-
dra ik in het zilte nat belandde al als een gek aan het zwemmen 
was in de richting van de omgeslagen maar wel drijvende ‘Tum-
ble’. Zelfs een invalide boot is beter dan helemaal geen boot. Ik 
krabbelde op de kiel voordat mijn haar tijd had gehad om één 
keer onder water te gaan.

6 – herhaling
 Alles gebeurt in een paar seconden.
 Toch lijkt alles wat er gebeurt van het ogenblik dat ik mijn 
fout maak tot het ogenblik dat ik op de kiel krabbel, buiten de 
tijd plaats te vinden.
 Ik zie nu, dat de storm me te pakken krijgt als ik de helmstok 
naar me toe trek. De wind slaat in het zeil, duwt het met een klap 
zo ver naar voren als maar kan, slingert het dan weer terug. De 
boot begint te draaien, gehoorzamend aan het roer. Terwijl hij in 
een kleine cirkel ronddraait, komt het zeil over de boot gieren. 
Onderweg slaat het losgeraakte grootzeil om de helmstok.
 Als het eenmaal aan de andere kant is, vangt het zeil weer alle 
wind. Het grootzeil wordt strakgetrokken, sjort daardoor aan de 
helmstok, die op zijn beurt de boot een richting geeft die zo dicht 
aan de wind is dat de boot de kracht niet kan dragen en omslaat. 
Ik zie het bolgeblazen zeil als een grote lepel water scheppen. 
Het loopt vol. Zeilen, mast en romp klappen in het water, zodat 
plotseling de rode onderkant van de romp boven het oppervlak 
komt.
 Ik ben een nutteloos instrument van gierende zenuwen die 
weergalmen in een maag die van angst zo strak staat als een 
trommel. Terwijl de boot kapseist word ik er opwaarts uit ge-
gooid en maak een salto door de lucht.
 Terwijl ik de boog beschrijf die alle weggeschoten voorwerpen 
afleggen, denk ik: de boot kapseist; God, wat sla ik een pleefiguur.
 Mijn hersens weigeren te erkennen wat mijn zintuigen me 
vertellen.
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 Ik kijk naar mezelf. Ik grinnik, een soort idiote wat-kan-ik-er-
aan-doen grinnik van verlatenheid en angst.
 Ik ben nu bezig met de afdaling, mijn gevoelens door de schok 
verdoofd tot een schokvrije ongevoeligheid. Zou ik blijven drij-
ven? denk ik. Zou ik verdrinken? Is dit het eind? Is dit hoe de 
Dood begint?
 Ik besta totaal uit vragen die uit mij stromen.
 Maar nu komt het water. De dikke, soepachtige, solipsistische 
zee. Ik ga er met mijn voeten vooruit in, een lichaam in Zijn 
Handen bevolen. Zo keurig glijd ik erin, dat er nauwelijks water 
opspat. Een keurige doop.
 Niet wonderlijk is – maar toch komt het op dat ogenblik voor 
mij als een verrassing – dat ik (letterlijk) voel hoe nat het wa-
ter is. Koud. En met een verbazingwekkend (waarom verbazing-
wekkend?) draagvermogen. Als een grote doorweekte matras. 
Een zeebed. (Sorry!)
 Ik ben er zeker van, dat als mijn hoofd onder water gaat ik aan 
mijn Eind ben, zoals de zee dan aan het mijne is. Mijn handen en 
voeten beginnen als propellers te maaien zodra ze het water voe-
len.
 En op dat punt wordt de vertraagde beweging omgeschakeld 
in een tweemaal sneller dan normaal voorbijschietend leven.
 Ik heb er niet over nagedacht
 en voordat ik kan nadenken
 heb ik het al gedaan
 of weet ik dat ik het gedaan heb
 ik heb de afstand afgelegd
 tussen mij en de schommelende boot
 die op zijn kant ligt, terwijl de wilde golven soms
 dwars over het zeil slaan dat in het water ligt
 als een doorweekte lijkwade
 ik grijp het boord
 trek me naar de andere kant naar de kiel van de boot
 gebruik die om naar boven te klauteren
 op de walvisrug van de romp.
 Een schipbreukeling.
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De echte tijd komt terug.
 Ik tril vreselijk, ik kan niet ophouden met dit doordrenkte kip-
penvel-gebibber.
 Het enige dat ik kan is me vastklampen aan de boot.
 Omdat mijn leven ervan afhangt.
 
7 – Daar zit ik dan, als een stomme sukkel op die stervende boot, 
met alleen mijn door de Theems gekleurspoelde, aan mijn lijf 
geplakte T-shirt en mijn onderbroek aan, ik voel me bevroren en 
vol zelfmedelijden, als een glanzend gele zeilboot met de naam 
‘Calypso’ in witte letters op de messcherpe boeg door de golven 
komt snijden om mij te redden. Een supersnel zesmeter-jacht 
dat opduikt om mij te redden, met zeilen die bijna scheuren op 
de naden.
 Die gele schoonheid draait keurig en zonder enige show zijn 
kop in de wind – het soort draai waarvan ik net heb laten zien 
hoe hij niet moet – en komt met een weerzinwekkende precisie 
soepel langszij te liggen, een veilige bootlengte van me af. (Niets 
is zo diep vernederend als iemand iets goed zien doen dat je zelf 
net heel slecht hebt gedaan.)
 
Hoor:
 Veel geklapper en geklets van nu machteloze zeilen die fladde-
ren in de al (dat vermoedde je reeds) afnemende wind.
 Begeleid door het gesyncopeerde zuigende klotsgeluid van 
golven tegen de stilliggende rompen.
 
Zie:
 Een sombere betrokken lucht boven een oorlogszuchtige zee.
 Glinsterende splinters metaalachtig licht uit de richting van 
het nog zonnige oosten.

En aan boord van de ‘Calypso’:
 Een wapperende pikzwarte haardos boven een breed, knap ge-
zicht dat wordt gespleten door een plagende grijns boven een 
goedgebouwd lichaam, normale lengte, zo’n lijf dat versleten en 
door het weer verbleekte spijkerhemden en -broeken kan dragen 
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alsof het de laatste flitsende watersportmode is.
 Opkomst van Barry Gorman, achttien jaar en één maand. 
Meer details volgen. Dit is de hij die het wordt. Het Lijk.
 In zijn gele showboot zat hij te grinniken, terwijl hij een drui-
pende spijkerbroek voor mij omhooghield.
 De mijne. Net als ik overboord geslagen bij de probleempjes 
van zo-even.

8 – Dat beeld wordt voortdurend herhaald in mijn hoofd.
 Dat was het begin; en het begin van zijn einde.

9 – ’Van jou?’ roept Barry.
 Ik knik. Ik heb me bij mijn vernedering neergelegd.
 ‘Hulp nodig?’
 Ik kijk hulpeloos om mij heen.
 ‘Trek haar overeind. Dan sleep ik je naar het strand.’
 Rechtop? Dit zootje wrakhout?
 ‘Wel eens eerder gedaan?’
 Wees maar eerlijk. Wat schiet je nu op met komedie? ‘Nee.’
 ‘Doe maar precies wat ik zeg.’
 De instructies komen duidelijk en zonder aarzelen. Geen te-
genspraak mogelijk, en ze hoeven niet herhaald te worden.
 Alsof ik een robot ben die gemaakt is door deze zeevaarder, 
volg ik zijn bevelen gedwee op.
 
10 – Drommen dagjesmensen zaten ons aan het strand aan te 
gapen. Langs de promenade wijzend, lachend. Een onverwacht 
schouwspel, een idioot die schipbreuk lijdt en dan gered wordt. 
Dat maakt hun dagje een beetje spannend en daar kunnen ze 
thuis over vertellen als ze weer terug zijn.
 Pas toen Barry mij met een hoffelijk gebaar mijn spijkerbroek 
overhandigde, realiseerde ik me waar ze echt zo’n pret om had-
den.
 ‘Die kan je maar beter aantrekken,’ zei hij, ‘voordat ze je ar-
resteren.’
 Goeie God, wat was die broek koud! Plakte aan mijn benen, 
slijmerig, vol schurend zand. Die broek aantrekken was het 
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dieptepunt van het hele fiasco. Op dat ogenblik was mijn enige 
wens thuis te zijn; tegelijkertijd was het idee daar aan te komen 
en iets te moeten doen aan Spikes gehavende ‘Tumble’ meer dan 
ik kon verdragen.
 ‘Jij woont toch op Manchester Drive?’ zei Barry.
 ‘Ja.’ Hoe wist hij dat?
 ‘Mijn huis is dichterbij. Cliff Road. Kom op.’
 Hij verzamelde allerlei uitrustingsstukken die ze zouden kun-
nen gappen van de twee boten en propte ze in een plunjezak.
 ‘Mij mankeert niks,’ zei ik. ‘Ik red me wel. Aan die boot moet 
ik wat doen.’
 ‘Doe niet zo moeilijk. Ik weet alles van omslaan.’ Hij legde de 
boten vast. ‘Wij zijn thuis helemaal ingericht op zeilongelukken. 
Wat jij nodig hebt is een heet bad. Ik leg die boten straks wel aan 
de steiger. Kom op.’
 
jka. Voortgangsverslag: Henry Spurling robinson
 18 september. Gesprek met Henry in mijn kantoor. Geval naar 
mij doorverwezen door reclassering. Ken ook mevrouw Robin-
son als cliënt. Ze had hulp nodig na verhuizing naar Southend 
uit het noorden (nerveuze problemen; ongelukkig in nieuwe 
omgeving, verlies van vrienden en buren aan wie ze steun had, 
enz.). Wilde met Henry praten voordat ik op huisbezoek ging 
om met ouders te praten.
 Schoolinformatie beoordeelt Henry als van meer dan gemid-
delde intelligentie, redelijke werkhouding, normale gezondheid. 
Henry heeft zich kennelijk heel behoorlijk aangepast. Kan goed 
opschieten met klasgenoten, maar rector denkt dat hij misschien 
weinig intieme vrienden heeft. Ouders hebben goede verhou-
ding met de school en hebben Henry goed gesteund tijdens ge-
beurtenissen die leidden tot zijn verschijnen voor kinderrechter.
 Het gesprek begon om 14.30 uur. Henry is van gemiddelde 
lengte voor zijn leeftijd, blond haar, slank. Meer aantrekkelijk 
dan knap, ziet er jonger uit dan zijn zestien jaar en negen maan-
den. Lijkt eerder vijftien. Keurig gekleed: spijkerbroek, T-shirt, 
jack, sportschoenen. Schoon. Gezonde bruine kleur, maar zag 
er moe uit en was aanvankelijk rusteloos en nerveus. Probeerde 
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zijn nervositeit te verbergen achter geforceerde vrolijkheid.
 Tijdens het hele gesprek probeerde hij vragen die hem niet 
aanstonden te ontwijken door spottende antwoorden – soms 
echt geestig. Zolang het gesprek niet over zijn zaak ging was hij 
spraakzaam en openhartig, hoewel ik het gevoel hield dat het 
geen jongen is die je gemakkelijk leert kennen. Iets in de manier 
waarop hij praatte gaf me ook het gevoel dat hij probeert iemand 
te imiteren die hij bewondert. Hij kan een beetje geaffecteerd 
doen, met zijn figuur verlegen. Af en toe doet hij erg zijn best 
een bepaalde indruk te maken.
 Het gesprek begon nogal moeizaam. Kennelijk heeft Henry 
een hekel aan zijn naam en vindt hij Harry nog erger. Hij vroeg 
of ik hem Hal wilde noemen. Ik kreeg de indruk dat hij zijn 
naam pas deze zomer had veranderd, maar hij wilde niet vertel-
len waarom.
 Hij praatte ironisch over Southend, maar gaf toe dat hij het 
wel prettig vond hier te wonen. Hij genoot vooral van de zee en 
het strand, en vond de mensen op het strand vermakelijk. Hij 
schijnt van de zomer veel tijd te hebben doorgebracht met zei-
len, ‘met vrienden’, zei hij. Hij praatte ontspannen over school, 
mag de meeste leraren wel. Hij noemde vaak zijn leraar Engels, 
de heer Osborn, tijdens het gesprek; bewondert deze kennelijk. 
(nb: zie Osborn, verslag ontmoeting.)
 Toen Hal wat aan de situatie gewend was en meer ontspan-
nen, probeerde ik het gesprek te brengen op zijn activiteiten 
op het graf van Barry Gorman. Ik vroeg hem waarom hij zo-
iets geks had gedaan: dansen op het graf van een vriend. Meteen 
verstrakte hij weer en hij weigerde absoluut te praten over iets 
dat met Gorman te maken had. Ik bleef nogal aanhouden, met 
het idee dat meteen alles in het werk moest worden gesteld om 
te bereiken dat Hal zich zou uitspreken. Maar hoe meer ik aan-
hield, hoe opgewondener hij werd. Zijn handen trilden en zijn 
stem haperde voortdurend. Op een bepaald moment dacht ik dat 
hij zou gaan huilen.
 Legde hem uit dat het mijn taak was hem te helpen onder 
ogen te zien wat er was gebeurd, door erover te praten. Ook dat 
de rechter moest weten waarom hij zich zo vreemd had gedra-


