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hoofdstuk 1

Zoals altijd zat ze aan haar kaptafeltje toen hij binnenkwam. Wat was 

dat eigenlijk ontroerend, ze gingen niet eens uit, ze zouden alleen 

maar naar de toto-uitslagen op tv kijken. 

En hij was geen haar beter, want hij had bloemen meegebracht. 

Gele rozen, geen groot boeket, maar ze hadden lange stelen. Gekocht 

in een echte bloemenzaak. Hij schikte ze in een vaas en zette die 

naast haar neer. Nu glimlachte ze naar hem in de spiegel. 

‘Ga maar vast in de kamer zitten lieverd, ik ben zo klaar.’ 

Hij vond het altijd fi jn als ze hem lieverd noemde, en hij maakte 

een danspasje toen hij de kleine woonkamer binnenkwam. Alles 

stond klaar, voor zover hij kon zien. De tv stond aan en haar totofor-

mulier lag op tafel, met papier en potlood ernaast. Hij bekeek het 

formulier. Er was maar één rijtje ingevuld. Hetzelfde rijtje als altijd, 

hij kende het uit zijn hoofd. Het had hem zo vaak geërgerd, ja, zelfs 

tot razernij gebracht, maar dat zou vandaag niet gebeuren. Integen-

deel. Hij kreeg een brok in zijn keel en de dertien getallen dansten 

voor zijn ogen. Hij liet ze dansen, ja, hij danste zelf mee – totdat hij 

opeens een bos rozen op het buff et zag staan.

‘Maar u hééft al rozen,’ zei hij. ‘Van wie heeft u die gekregen?’ 

Zijn stem klonk vreemd en toch was het typisch zijn stem, zoals 

die klonk als hij op het punt stond te gaan huilen. 

‘Van mezelf,’ zei ze. 

O, op die manier, ja, dan begreep hij het. Ze had zichzelf verwend, 

echt iets voor haar. Haar rozen waren donkerrood, ze hadden ook 

lange stelen en het boeket was dubbel zo groot als dat van hem. Het 
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was niet gemakkelijk om haar iets cadeau te doen. 

‘Kom nou,’ zei hij en hij ging op de bank zitten. ‘Laat die make-up 

verder maar zitten. We gaan toch nergens heen, we zijn maar met 

z’n tweetjes.’

‘Je doet altijd veel aardiger tegen me als ik me heb opgemaakt,’ 

zei ze. 

Die opmerking sneed hem door de ziel; deed hij niet altijd aardig 

tegen haar? Blijkbaar niet, nu ze dit zo zei. Hij bleef geduldig in haar 

woonkamer wachten. Vandaag zou hij zijn best doen. Ze moesten als 

vrienden uit elkaar gaan, want anders zou het ondraaglijk zijn. 

Hij legde zijn eigen totoformulieren voor zich op de salontafel. 

Hij had een nieuw systeem bedacht. Een nogal duur systeem, maar 

deze keer zóu hij winnen. 

De scheidsrechter fl oot voor de aftrap, Robert leunde achterover 

op de bank, maar op hetzelfde moment stak er iets hards in zijn ach-

terste. Er lag iets onder het kussen… als hij het niet dacht, hij haalde 

een dildo tevoorschijn, zeer natuurgetrouw, minstens twintig centi-

meter. Hij voelde dat hij begon te blozen. Snel onder de bank ermee 

en zover mogelijk naar achteren schuiven met zijn hielen. Het zou 

hem niet verbazen als ze dit met opzet had gedaan, alleen maar om 

hem te plagen. Waarom zou dat ding toevallig net op de plek liggen 

waar hij altijd zat? Hij grinnikte, hij kon bijna niet ophouden. 

Ze kwam de kamer binnen. Knalrode lippen en een dikke laag 

oogschaduw, donkergroen. Ze zag er fantastisch uit, vond hij. Je zou 

gewoon vergeten dat ze in een rolstoel zat. Er zat een papieren bloem 

tussen de spaken van het ene wiel; die had ze gewonnen in een 

schiettent in Tivoli. Sommigen zouden haar stijl misschien vulgair 

noemen, maar het merkwaardige was dat de make-up haar eigenlijk 

geweldig stond, ze kon het heel goed hebben. Als ze er zo uitzag, 

kreeg hij extra veel zin om vriendelijk tegen haar te doen. Dus ze had 

inderdaad gelijk. Hier op zijn plekje op de bank moest hij voor zich-

zelf toegeven dat haar uiterlijk hem wel degelijk wat uitmaakte.
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‘Hoe gaat het nu?’ vroeg hij. 

‘Goed,’ antwoordde ze. 

‘Hoe staat het met die fysiotherapeut? Weet u al of hij getrouwd 

is?’ 

‘Erik is getrouwd en heeft vier kinderen. Maar het is niet zoals jij 

denkt, ik heb geen enkele hoop dat het wat wordt met die man.’ 

‘Nee, natuurlijk niet, dat weet ik ook wel.’

Hij pakte haar hand en kneep er zachtjes in. Daarop schonk ze 

hem een van haar innige glimlachjes, die hij van z’n leven niet kon 

missen.

Zo zaten ze een tijdje. De zon scheen door het raam naar binnen, 

de vogels zongen. Een lange totozaterdag lag voor hen. 

‘Ik hoop dat ik genoeg bier heb,’ zei ze, terwijl ze zijn hand losliet. 

Dat hoopte hij ook. Ze verdeelden de wedstrijden, vijf voor elk – en 

drie voor de rolstoel. Ze noteerden de nummers en het wachten be-

gon. Het duurde niet lang voor er gescoord werd, dong, Totten ham-

Arsenal 1-0 stond er onder aan het scherm. Dat was een van zíjn 

wedstrijden. Hij opende zijn eerste fl esje bier. Ze keek afgunstig naar 

hem toen hij het in één teug leegde. Maar regels waren regels, en 

daar moest je je aan houden, ze moest netjes wachten tot er werd 

gescoord in een van háár wedstrijden. 

Toen ze beiden een paar biertjes op hadden, meende hij dat het 

juiste tijdstip was aangebroken, nu ging hij het zeggen, het was nu of 

nooit. 

‘Ik heb vandaag een gesprek met Preben gehad,’ begon hij. ‘En we 

zijn tot de conclusie gekomen dat het het beste is dat ik word overge-

plaatst. Naar het platteland.’

Ze keek van het scherm naar hem op, met precies die blik in haar 

ogen die hij al vreesde.

Onwillekeurig schoof hij een paar centimeter van haar vandaan.

‘Het was mijn eigen besluit,’ ging hij verder. ‘Ik was het al een 

hele tijd van plan.’ 
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‘Wat heb je uitgespookt?’ 

‘Niets. Ik ben nooit van plan geweest om op Bureau 4 te blijven. 

Niemand doet dat. Je moet je breed oriënteren, vooral als je promotie 

wilt maken.’

‘O, op díe manier.’

‘Ja moeder,’ zei hij. 

Het bleef een tijdje stil in de woonkamer, ze letten nauwelijks meer 

op de tv. Moeder was gerustgesteld. Min of meer tenminste. Hij zag 

dat ze haar hersens pijnigde en dat het te vroeg was om opgelucht 

adem te halen. Dong, klonk het weer; deze wedstrijd was voor de rol-

stoel, dus deze ronde konden ze overslaan. Dat was fi jn, want ze had-

den geen van tweeën hun biertje al op. Ze moesten tempo maken. 

Na een korte drinkpauze vroeg ze: ‘Dan ga je naar Jutland, neem 

ik aan?’ 

‘Zuid-Jutland,’ zei hij. ‘Naar een dorpje dat Højer heet. Dat ligt 

aan de grens, vlak bij de Waddenzee. Ze zeggen er ‘moi’ tegen elkaar 

in plaats van ‘hallo’, of was het ‘tot ziens’… nou ja, daar kom ik nog 

wel achter. Ik geloof dat er veel vogels zijn.’ 

‘Ga je er dan heen om vogels te kijken?’ 

‘Nee. Hou nou eens op, ik heb het toch net uitgelegd. De dorps-

agent daar gaat met pensioen. Ik kan zijn huis per volgende maand 

overnemen. Er hoeft weinig aan gedaan te worden om het rolstoel-

vriendelijk te maken, dat heb ik uitgezocht. Verder is er een grote 

tuin bij, zo’n beetje als onze tuin vroeger. Ik heb me verbonden voor 

twee jaar. Dus we zullen elkaar de komende tijd niet zoveel zien. 

Tenzij u met me meegaat.’ 

‘Nee dankjewel,’ zei ze, terwijl ze het lege fl esje op tafel zette. ‘Mij 

krijg je niet naar Jutland. En al helemaal niet naar Zuid-Jutland, daar 

wonen geen beschaafde mensen, daar heb je alleen maar boeren en 

koeien. Ik heb het prima hier.’ 

‘Dan zien we elkaar minder vaak,’ zei hij. ‘Aanzienlijk minder.’ 

Ze wilde net iets zeggen, toen er – dong! – opnieuw werd gescoord. 
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Het was een van zijn wedstrijden, maar nog voordat hij zijn fl esje 

had geopend, klonk er ook dong voor haar. Nu zat de vaart erin, het 

was nauwelijks bij te houden. Maar hij had gezegd wat hij te zeggen 

had, in elk geval het meeste. Nu moest het allemaal nog bezinken. 

—

Ze zaten naast elkaar op de bank, noteerden de dertien juiste uitsla-

gen van het tv-scherm, en vergeleken die nog een allerlaatste keer met 

de totoformulieren. Hij was er niet blij mee, het nieuwe systeem had 

niet aan zijn verwachtingen voldaan. Zij daarentegen was verrukt, 

terwijl ze daar geen enkele reden toe had. Vond hij. 

‘Ha!’ riep ze. ‘Als ik het niet dacht, mijn rijtje raden ze nooit!’

‘Ach verdorie moeder,’ zei hij, ‘zíj moeten niet úw rijtje raden. Dat 

weet u best. Ú moet de uitslagen raden, van dertien wedstrijden.’ 

‘Juist, ja,’ zei ze. En even later: ‘Weet je het zeker?’

Kon hij die glimlach maar van haar gezicht vegen. 

‘Ja, verdomme!’ riep hij, terwijl hij een paar lege fl esjes omstootte. 

Langzaam zette hij ze weer overeind, een voor een. Ze nam haar 

make-uptasje op schoot, stiftte haar lippen bij en hij besefte dat hij te 

onaardig tegen haar gedaan had. Maar zij provoceerde hem dan ook. 

Dat verdomde totolijstje. Alsof de wedstrijden alleen maar werden 

gespeeld om te raden wat zij, de invalide Sonja Hansen, had voor-

speld. Ze had geen respect voor de voetbalspelers, ze maakte de toto-

uitslagen belachelijk. 

‘Op die manier wint u nooit iets,’ zei hij. 

‘Jij wint toch ook niets?’ antwoordde zij. ‘En ik spaar een hoop geld 

uit.’

‘U draait de boel om.’ 

‘Nou, geef me dan maar een bekeuring. Dat zou niet de eerste keer 

zijn.’

Ze had hem nooit vergeven dat hij haar een keer had bekeurd. Maar 
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hij had geen keus gehad. Hij was in zijn lunchpauze bij haar langsge-

gaan om haar te troosten, want hij wist dat ze liefdesverdriet had. Maar 

ze was niet bepaald blij om hem te zien, ze schold hem uit omdat hij 

zich altijd maar met haar privéleven kwam bemoeien. Dat zei ze, en 

nog een heleboel andere dingen die ze diep in haar hart niet meende. 

Hij besloot het te negeren, want hij zag wel dat ze niet nuchter was, en 

ze dronk ook nog twee fi kse borrels terwijl hij er was. Toen hij pro-

beerde haar over te halen om naar bed te gaan, ging het helemaal mis. 

Plotseling wilde ze in haar invalidenauto op pad gaan, ze moest en 

zou naar het strand! Hij liep achter haar aan naar de garage en voordat 

hij haar kon tegenhouden, was ze al achter het stuur gekropen. Hij 

wist niet wat hij moest doen, hij kon haar de sleutel niet afhandig ma-

ken zonder geweld te gebruiken. En toen hij dat deed, begon ze om 

hulp te schreeuwen. Een paar buren kwamen aanrennen en het was 

een geluk dat hij dienst had en zijn uniform droeg, zodat hij haar een 

bekeuring kon geven. Maar vervolgens had het hem veel moeite ge-

kost om haar te laten betalen, hij had zelf moeten bijleggen. 

Over die hele toestand moesten ze het nu maar niet hebben. Wat 

hij juist had willen vermijden, gebeurde nu toch. Ze maakten ruzie. 

En misschien zou het maanden duren voordat ze elkaar weer zagen. 

Zo konden ze niet uit elkaar gaan. Hij stond op en zette de tv uit.

‘Moeder,’ zei hij. ‘Laten we even de tuin in gaan.’ 

‘Dat is goed,’ antwoordde ze. ‘We kunnen wel wat frisse lucht ge-

bruiken.’ 

Zo te zien wilde zij ook dat de middag vredig zou eindigen. Ze von-

den het allebei heerlijk om in haar voortuintje te zitten en naar de 

wandelende voorbijgangers te kijken. Het weer was goed genoeg, als 

ze zich een beetje inpakten. Hij haalde haar jas en dacht zelfs aan haar 

rode sjaal, die de rimpels in haar hals bedekte. Daarna duwde hij de 

rolstoel naar het halletje, waarbij hij tegen de deurpost stootte. Ze be-

gon luid te mopperen, zoveel doelpunten waren er toch niet geweest, 

niet meer dan anders, of kon hij soms niet langer tegen drank? 
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Hij reed haar naar het hoekje van de tuin waar de parasol stond. 

Daar was schaduw en kon ze over de straat uitkijken. Hij ging op de 

bank achter haar zitten. 

‘Al is een vrouw verlamd in haar benen, daarom kan ze nog wel 

een kleurtje gebruiken,’ zei ze en ze reed iets naar voren, zodat ze in 

de zon kwam. Hij bleef waar hij was. Hij ging breeduit zitten; als hij 

geluk had, kon hij even een dutje doen. 

Toen ze van hun oude huis naar een aanleunwoning was verhuisd, 

had ze moeten wennen aan de kleinere tuin. Maar dat was verras-

send goed gegaan, het leek wel alsof ze opgelucht was. Dat kon hij 

ergens wel begrijpen, maar toch ook weer niet helemaal. Hij miste 

de bloemenborders, om nog maar te zwijgen over de rode beuk. Als 

ze daar op zomeravonden met zijn drieën onder zaten, leek de tijd 

stil te staan en zich als het ware uit te breiden. Elke seconde was een 

genadegift. Dat was een uitdrukking die Robert van zijn vader had 

geleerd. Vader had het ook over ‘de stille genoegens’ – dat waren de 

grootste genoegens. En dat was maar al te waar. 

Robert had geprobeerd om daar met zijn moeder over te spreken, 

maar ze had hem niet begrepen. Misschien voelde zij dat niet zo. 

Hij had haar trouwens beloofd niet zoveel over hun oude huis te 

praten, en over het leven van toen, want ze wilde niet aan vroeger 

denken. Gek genoeg wilde ze dat nooit. Ze beweerde dat ze het nu 

beter had. Maar dat was vast haar gebruikelijke trucje – de wereld op 

zijn kop zetten, om zichzelf te beschermen en door te gaan met het 

leven. Enfi n, een beetje mededogen kon geen kwaad. Het arme mens 

had zoveel meegemaakt. 

Robert sloot zijn ogen. Het was bijna alsof hij thuis onder de rode 

beuk zat. Niemand kon hém verhinderen om aan vroeger te denken. 

Bijna waren ze er alle drie weer – maar haar stem haalde hem terug. 

‘Robert,’ zei ze. Ze gebruikte zijn naam zelden, en als ze het deed, 

moest hij op zijn hoede zijn. ‘Als je mij vertelt waarom je naar dat gat 

in Jutland wil, dan zal ik overwegen of ik met je mee zal gaan. Maar 
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dan wil ik ook de waarheid horen.’ 

‘De waarheid. Weet u zeker dat u die aankunt?’ vroeg hij.

Ze knikte, maar haar handen grepen de aandrijfwielen van de rol-

stoel, alsof ze zich klaarmaakte om ervandoor te gaan. 

‘Heb je iemand vermoord?’

‘Nee. Zo erg is het nu ook weer niet.’ 

‘Wat dan? Vertel op!’

Maar hij wist op de een of andere manier niet hoe hij moest be-

ginnen. Hij wist hoe vreselijk ze het zou vinden, en daar zou hij dan 

weer niet tegen kunnen, misschien begon hij wel te huilen – en dat 

mocht niet gebeuren. Ze verachtte hem als hij huilde, was in staat 

hem honend uit te lachen. Dat zou het allemaal nog erger maken, 

dat mocht niet gebeuren. Zeker niet hier, waar andere mensen hem 

konden zien. 

Ze moest het zelf maar raden. Dat kon ze gelukkig ook. 

‘Je kunt er niet meer tegen, is dat het?’

Hij knikte en liet zijn hoofd hangen. 

‘Dat politiewerk. Daar ben je niet geschikt voor. Eerst kreeg je die 

maagzweer. Die heb je overwonnen, min of meer, al ga je tegenwoor-

dig iets te vaak naar de wc. Toen kreeg je iets aan je hart. Je hebt last 

van een soort stekende pijn als er iets gebeurd is. En er gebeurt nu 

eenmaal voortdurend iets als je agent bent, nietwaar?’ 

Hij knikte opnieuw.

‘In het begin zeiden ze dat het wel over zou gaan. Het eerste jaar 

was het ergste, en je zou langzamerhand wel wat eelt op je ziel krij-

gen. Maar dat is niet gebeurd. En hoeveel jaar zit je daar nu? Drie? 

Vier?’

‘Vijf,’ fl uisterde hij. 

‘Je kunt er niet tegen,’ concludeerde ze. 

Oké. Nu was het gezegd. Wat een opluchting. Hij kon er niet tegen, 

zo simpel was het. Ze lachte niet. Ze sloeg haar ogen ten hemel en 

schudde haar hoofd, maar dat mocht best. Dat kon hij best hebben. 


