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Voor mama en papa 



‘Deze heilige grond valt niet in een plattegrond te vatten. Dit is 
een plek tussen andere werelden, een plek die bovendien zeer 
dodelijk is. Avonturiers opgepast: alleen zij die het waard zijn 
kunnen tussen de dimensies reizen.’
- Arundhati Riggs en de Kolossale Deur
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Het verborgen symbool

Haar lantaarn jaagt de schaduwen op in het donker. Spinrag 
scheurt kapot onder haar vingertoppen en spinnen haasten 

zich ervandoor. Ze laat een hand over de stenen muur van de tunnel 
glijden en ademt diep in. Ze geniet van de vochtige, aardeachtige 
geur. Van het onbekende. O, wat heeft ze dit gemist. De mensen 
noemen haar een fossiel, maar dat zijn dwazen. Winifred Robin is 
een van de Grote Avonturiers. Ze mag dan oud zijn, haar verhaal 
loopt nog lang niet ten einde. Vanavond is er iets veranderd. Ze 
is van plan te ontdekken wat dat is, en wat dat heeft veroorzaakt.
 Winifred was in de catacomben bezig met haar onderzoek toen 
de aarde begon te beven. De grond schokte, de perkamentrollen 
trilden. Kaarsen vielen van de muren en doofden tijdens hun val. 
Een diep, ronkend geluid leek op haar af te komen – de echo van 
brekend gesteente. Maar wat haar nieuwsgierig maakte was niet 
wat ze hoorde, maar wat ze enkele ogenblikken later vóélde. Een 
briesje. Net een onheilspellende ademtocht. 
 Ze voelt het nu nog, het briesje laat de spinragflarden dansen. 
Ze is nu echt dichtbij.
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 Na de volgende bocht komt ze bij een afgrond. Het is een lange, 
holle kloof waar de ondoordringbare duisternis van duizend 
jaren hangt, zo donker dat zelfs het licht van haar lantaarn ervoor 
terugschrikt. Winifred overweegt echter geen seconde om terug 
te gaan. Geen sprake van. Ze is een vrouw die hele legers heeft 
verslagen, die de dood te slim af is geweest, die met goden heeft 
gestreden. Er zijn maar twee dingen in alle werelden die ze vreest, 
en hoogtes horen daar niet bij.
 Met de lantaarn aan haar riem klimt ze langs de rand. Er klet-
tert een steen omlaag de kloof in, waar hij wordt verzwolgen door 
de duisternis. Ze hoort hem niet neerkomen. Ze beweegt dicht 
langs de muur en veegt zo af en toe een spin opzij – van die harige 
beesten, zo groot als haar hele hand. Het briesje stijgt vanuit de 
diepte op en wervelt om haar heen, maar ze weet veilig de andere 
kant te bereiken. Daar trekt ze haar donkerrode mantel weer recht 
en glijdt er een glimlach over haar gezicht.
 Ze vervolgt nu nog behoedzamer haar weg. Het eiland Blue-
haven zit vol met verlaten mijnschachten en ondergrondse door-
gangen, maar deze gang zat hier al duizenden jaren, onopgemerkt 
en afgesloten van de wereld. Nu is hij opeens wel toegankelijk, en 
dat op de tweede gedenkdag van de Nacht van Alle Onheil – twee 
jaar nadat de aardschokken zijn begonnen.
 Winifred gelooft niet in toeval. Ze weet dat er een reden is dat 
dingen geheim blijven.
 Aan het einde van de tunnel ziet ze een kleine, in het steen 
uitgehakte holte. Winifreds lantaarn werpt een gouden gloed op 
de muren als ze de ruimte binnenstapt. Ze fronst. Hier is geen 
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afgrond. Er zijn ook geen spinnen. Sterker nog, er is hier helemaal 
niets. Een lege kamer.
 Ze kijkt zoekend om zich heen, hopend op een geheime door-
gang of een nieuw pad. Is het mogelijk dat iemand anders haar 
voor is geweest? Kan iemand vanuit een andere tunnel via de 
kloof omhoog zijn geklommen?
 De vloer is leeg. Ze ziet geen voetafdrukken in het stof. Geen 
dodelijke mechanismen die in de stenen zijn weggewerkt. Met 
grote passen loopt ze door de ruimte terwijl ze haar hand over de 
achtermuur laat glijden. En dan vindt ze het: een klein, vervaagd 
symbool in een roestrode kleur als van opgedroogd bloed. Een 
oeroude hiëroglief. Een cirkel met daarin een driehoek waarvan 
één zijde licht naar binnen gebogen is als het zeil van een schip, of 
een golf.
 Ongelooflijk. Winifred kent het symbool – al twee jaar lang 
speurt ze de Grote Bibliotheek af in de hoop de betekenis ervan te 
ontdekken en ineens duikt het hier op. Al die tijd bevond het zich 
vlak onder haar voeten. Maar hoe was dat mogelijk? Wat deed het 
hier?
 Het symbool roept haar. Het fluistert tegen haar in een vreemde, 
oude taal.
 Ze raakt het aan. Het symbool flitst, wit en verblindend. Een 
fantoomwindvlaag steekt op in de kamer, laat haar mantel wap-
peren en het stof opwaaien. Winifred probeert haar hand weg te 
trekken, maar het lukt niet. Hij zit muurvast aan het symbool, 
alsof ze een gloeiendhete kookplaat heeft aangeraakt en haar huid 
eraan vastsmelt.
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 De pijn is ondraaglijk. 
 Die zit niet in haar hand, maar in haar hoofd.
 Winifred ziet dingen. Ze verschijnen als flitsen in haar geest. Er 
ontvouwt zich een verhaal in haar gedachten alsof ze een boek aan 
het snellezen is. En het is niet zomaar een verhaal. Dit is écht. Of 
althans, dat zal het zijn.
 Het is een visioen van wat komen gaat.
 Winifred ziet een achtervolging. Een kooi. Een offer. Ze ziet 
een lange reis, een bedrieger en een bondgenoot. Ze ziet ver-
schrikkingen uit haar verleden, afkomstig uit het zand van een 
wereld hier ver vandaan, die haar overspoelen met een hardnek-
kige, ijzingwekkende angst die ze in jaren niet meer heeft gevoeld. 
Ze ziet steen en puin. Dood en vernietiging. 
 Net wanneer Winifred denkt dat ze het niet langer kan volhou-
den, gaat de fantoomwind liggen, ontstaan er honderden barsten 
in de stenen muur voor haar en wordt ze naar achteren geworpen. 
De duisternis slokt haar op.

Winifred is er niet zeker van hoelang ze buiten westen is geweest, 
maar als ze weer bijkomt is haar lantaarn nagenoeg opgebrand. 
Het stof is gaan liggen. Het symbool is verdwenen. Ze voelt zich 
vreemd. Alsof al haar energie is weggezogen, maar ze vervuld is 
van iets veel krachtigers. Een onwrikbare vastberadenheid. Het 
visioen was een geschenk, een waarschuwing, een reeks instructies 
die rechtstreeks afkomstig zijn van de Makers. Winifred heeft ge-
zien, maar meer dan dat: ze begrijpt haar visioen ook. En nu heeft 
ze dingen te doen.



Doolhof der Dimensies

- 13 -

 Vreselijke dingen.
 Dit goddelijke geschenk kent zijn prijs.
 Winifred staat op. Ze drukt een knokige hand vol littekens 
tegen de gebarsten muur. Ze weet nu wat er achter deze stenen 
zit. Het wonder der wonderen. Haar hand trilt.
 Ze kan zich niet herinneren wanneer ze voor het laatst heeft ge-
huild, maar er biggelen nu tranen over haar wangen. Ze huilt om 
wat ze gedaan heeft, ze huilt om wat ze nog gaat doen en de lange 
weg die ze nog zal moeten afleggen. Als haar tranen gedroogd zijn, 
schraapt ze haar keel en trekt haar donkerrode mantel opnieuw 
recht.
 Genoeg. Ze moet deze plek verlaten – weggaan en nooit meer 
terugkeren – want het wonder dat zich achter deze muur bevindt 
is bestemd voor een ander. Dit is tenslotte niet Winifreds verhaal, 
maar dat van Jane Doe. Het meisje met de oranje-gele ogen.



DEEL EEN
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twaalf jaar later

Ik zit weer eens diep in de nesten. Dat hoort erbij als je bekend-
staat als de Vervloekte, de Ongewenste, de Onheilsbrenger, een 

kwelgeest. Slecht weer, een mislukte oogst, vermiste huisdieren 
– ik krijg overal de schuld van. Ik heb geen flauw idee wat ik nu 
weer gedaan zou hebben. Ik weet alleen dat mevrouw Hollow 
weer eens een zuiveringsritueel aan het uitvoeren is bovenaan de 
keldertrap, waarbij ze op de overloop spuugt en met een takje 
tijm wappert. Ze mompelt dingen als ‘afgrijselijke abominatie’ en 
‘rampzalige smet van ongekende proporties’ voor zich uit.
 Zo te horen heeft ze weer moeilijke woorden opgezocht in het 
woordenboek. Dat is nooit een goed teken.
 Normaal gesproken zou ik het me gemakkelijk maken, want dit 
kan wel even duren. Ik zou een plekje zoeken in de schaduw, op 
mijn nagels bijten, een melodietje neuriën. Maar vandaag dus niet.
 Vandaag heb ik zowaar iets te doen. Vandaag heb ik een ge-
heim.
 Ik ga in de driehoek van licht staan die door de geopende deur 
op de vloer valt. ‘Ehm… mevrouw Hollow?’



Jane Doe

- 18 -

 ‘Ssst!’ De vrouw is lang en slungelig, en ze heeft onrustig be-
wegende ogen die er tien keer zo groot uitzien door haar brillen-
glazen. Eigenlijk is ze net een bidsprinkhaan van 1 meter 82 die 
tegen een zenuwinzinking aanzit. Ze haalt een halve citroen uit 
de zak van haar schort en wrijft ermee over de deurpost. ‘Ik moet 
me concentreren.’
 ‘Tuurlijk. Het spuug-en-draai gedeelte. Sorry.’
 Mevrouw Hollow legt de citroen en de tijm opzij, spuugt op 
haar handpalmen – ptff ptff – draait rond op haar plaats en roept: 
‘Verdwijn!’ Vervolgens verstijft ze met haar handen in de lucht en 
haar vingers gespreid.
 Er gebeurt natuurlijk niets, maar het ziet er best indrukwek-
kend uit.
 ‘Dat was een goeie,’ zeg ik. ‘Maar het punt is dat ik eigenlijk 
heel erg naar de wc moet…’
 ‘Ugh. Verdorie.’ Mevrouw Hollow komt uit haar trance, veegt 
haar handen af aan haar schort en schudt haar hoofd. ‘Nu is het 
weg. Het hele effect. Je hebt het verziekt. Ik zal helemaal opnieuw 
moeten beginnen.’
 ‘Als u me nou gewoon vertelt wat ik volgens u gedaan heb…’
 ‘Niet jij. Dat wil zeggen, niet alléén jij. Hij ook.’ Ze wijst met 
een vinger in de richting van mijn vader die in zijn smalle alkoof 
ligt. Hij is nog wakker, maar nu eindelijk weer rustig. We wonen 
in de kelder, moet je weten. Samen met de ratten. ‘Hij heeft ons 
de hele nacht wakker gehouden met dat bezeten gekrijs. We 
hebben er schoon genoeg van! Leer hem onder de duim te 
houden, of hij kan vertrekken.’
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 Mijn gezicht voelt opeens heet. ‘Het was niet zijn schuld. Hij 
schrok gewoon van de aardbeving, dat is alles.’
 ‘De aardbeving die jíj hebt veroorzaakt, jij griezelig schepsel 
met je lichte ogen…’
 ‘Beatrijs! ’ schreeuwt een stem van boven. Het is haar man, 
Bertrand, een wezel van een vent die zo goed als altijd aan de 
keukentafel te vinden is. Hij verlaat de keuken hoogstzelden, want 
a) daar is al het eten, en b) hij is doodsbang – voor álles. Bacteriën, 
dieren, pollen, boeken, oppervlakkig contact met andere mensen, 
mij. De man piepte ooit van angst toen hij een kleerhanger zag, ik 
zweer het je. ‘Steek De Preek af!’
 O, nee. Alsjeblieft niet De Preek. Niet nu.
 ‘Uitstekend idee, suikerbloempje!’ Mevrouw Hollow kijkt op 
me neer, opeens heel ernstig en gekwetst. ‘Dus dit is hoe jullie je 
dankbaarheid tonen? We hebben jullie in huis genomen, uit de 
zuivere goedheid van ons hart. We gaven jullie voedsel. Werk. Ik 
heb je zelfs nog in bad gedaan toen je een baby was, en dan is 
dit hoe jullie ons bedanken, door ons de hele nacht wakker te 
houden? Laat me jou eens wat vertellen, jongedame…’
 Lijzig praat de vrouw door, maar ik heb al lang geleden geleerd 
haar te negeren.
 Tuurlijk is een deel ervan waar. De Hollows hebben papa en 
mij in huis genomen, maar alleen maar omdat zij toevallig de 
pineut waren. Niemand wilde ons hebben toen we op Bluehaven 
opdoken, dus heeft de stadsraad de namen van alle stellen bij el-
kaar in een ton gegooid en de gelukkige winnaars getrokken. Een 
halfuur later werden we op de drempel van de Hollows achterge-
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laten met twee kippen en een koe om het leed te verzachten. Er zit 
helemaal geen ‘goedheid’ in hun hart. Ze hebben geen vrienden, 
ze doen alsof Violet – hun eigen dochter, nota bene! – niet be-
staat, en ze behandelen mij al zo lang als ik me kan herinneren als 
een slaaf. Ik moet de buiten-wc schrobben, hun was doen, eieren 
rapen, de koe melken, de stront wegscheppen, de vloeren boenen 
en daarnaast ook nog fulltime voor mijn vader zorgen.
 Jane Doe, manusje-van-alles.
 ‘Luister je wel naar me, meisje? Ik zei dat je daarom een afgrij-
selijke, eenzame dood verdient.’
 ‘O.’ Nu ben ik weer aan de beurt. ‘Mijn verontschuldigingen, 
mevrouw Hollow. U hebt vanzelfsprekend gelijk. Ik ben een rotte 
appel. Slecht tot op het bot. Ik beloof dat ik voortaan beter mijn 
best zal doen, mevrouw.’
 Gelukkig gaat sarcasme altijd straal langs haar heen.
 ‘Goed zo. We vertrekken over een paar uur naar het festival. Je 
weet wat je te doen staat.’
 Ik knik. ‘Hier blijven. Naar de muur staren. Bidden om vergif-
fenis. Hetzelfde als altijd.’
 ‘Exact. De Klaagzang voor het Slot is een belangrijke dag voor 
ons allen.’ Ze wijst vinnig naar me. ‘Verpest dit niet! Met een 
beetje geluk schenken de Makers ons dit jaar genade,’ voegt ze 
eraan toe, waarmee ze bedoelt: met een beetje geluk zal ik dit jaar 
worden getroffen door de bliksem, aangevallen door dolle honden 
of doodgestoken door bijen.
 ‘Laten we het hopen,’ zeg ik, al ga ik daarmee bijna te ver.
 Mevrouw Hollow kijkt me fronsend aan en knikt dan in de 
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richting van papa. ‘Hou. Hem. Stil.’ En met die laatste woorden 
doet ze een stap naar achteren en smijt ze de kelderdeur dicht.
 ‘Hèhè,’ mompel ik.
 Ik loop dicht langs mijn versleten matras op de grond, duik 
in papa’s alkoof en pers me in de kleine ruimte vlak naast zijn 
bed. Hij heeft de afgelopen nacht nauwelijks een oog dichtgedaan 
dankzij die aardbeving. Hij lag te woelen en te schreeuwen, zijn 
beddengoed was drijfnat van het zweet. Zijn uitbarstingen wor-
den de laatste tijd steeds heviger, net als de bevingen. Intenser. 
Bijna gewelddadig. Nu hebben zijn grote, bruine ogen weer die 
wezenloze, starende blik. De meeste mensen zouden in hem niet 
meer zien dan een lege huls, maar ik weet wel beter. De licht 
geplooide huid op zijn voorhoofd. De trilling in zijn handen. Ik 
weet dat hij zich daarbinnen ergens bevindt, en dat hij bang is.
 Hij wil dat ik hier blijf.
 ‘Ik dacht dat ze nooit weg zou gaan,’ zeg ik met een gedwongen 
glimlachje. ‘Gaat het een beetje?’
 Hij geeft uiteraard geen antwoord. Ik heb hem eigenlijk nog 
nooit horen praten, niet één keer.
 De zorg voor mijn vader is de enige taak die ik leuk vind. Het 
is hard werken. Diep triest. Ik heb geen idee in welke nachtmerrie 
hij gevangen zit, en ik heb het lang geleden opgegeven om ernaar 
te raden. Hij kan opstaan en lopen als ik hem help. Een langzame 
schuifelpas van twee stapjes tegelijk. Hij kan drinken en kauwen 
en slikken, de wc in de hoek van de kelder gebruiken, en dat is het 
wel zo’n beetje. Hij kan niet praten. Niet lachen. Niet knuffelen. 
Ik kan geen spelletjes met hem doen, niet met hem gaan wande-
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len buiten. Het ergste van alles is nog wel dat ik hem niet beter 
kan maken. Ik kan alleen maar zijn kussens opschudden, dekens 
instoppen, soep lepelen, brood in stukjes breken, tanden poetsen, 
haren wassen, vingernagels knippen en mezelf steeds maar weer 
dezelfde vragen stellen die al jarenlang door mijn hoofd spoken: 
hoe was hij voordat hij ziek werd? Wat is zijn echte naam? Wan-
neer is zijn haar vroegtijdig peper-en-zoutgrijs geworden? Wat 
was zijn favoriete maaltijd, kleur, seizoen, liedje? En de belang-
rijke vragen: waar komen we vandaan? Wat was mijn moeder 
voor iemand? Hoe heette zij eigenlijk? Heeft zij dezelfde ogen als 
ik? Is ze daarbuiten nog ergens, wacht ze op ons aan de Andere 
Kant? Waarom is ze nu niet hier, bij ons? Kortom: wat is er nou 
echt gebeurd die avond dat wij op Bluehaven arriveerden?
 Ik weet dat papa de antwoorden op al die vragen heeft – dat 
kan niet anders – maar ze zitten in hem opgesloten, als rond-
scharrelende kevers in een jampot. Ik kan er alleen naar gissen. 
Op sommige dagen word ik daar knettergek van, maar ik hou 
van hem, zo simpel is het, en dat betekent dat ik het niet anders 
zou willen. Dat wil zeggen, natuurlijk zou ik willen dat hij weer 
bij zijn positieven komt en me hier weghaalt, maar wensen zijn 
gevaarlijke dingen die ons te veel afleiden. Dít is ons leven. Het 
is altijd zo geweest en zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Althans, 
dat idee had ik tot nu toe steeds.
 Nu weet ik het niet meer zo zeker.
 Ik werd vlak na zonsopgang wakker door een vlug tik-tik-tik. 
Ik veegde het kwijl van mijn kin en de slaap uit mijn ogen en zag 
nog net dat er een briefje door de barst in het kleine ruitje van het 
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kelderraam werd geduwd. En het was niet zomaar een briefje. Het 
was een oude foto. Eentje van papa, die op een stoel in een grote, 
sepiakleurige studeerkamer in slaap was gevallen. Volgens mij was 
hij daar ook al ziek, maar hij zag er jonger uit, met minder rimpels 
in zijn gezicht. De afbeelding raakte me als een mokerslag. Ik had 
nog nooit eerder een foto van hem gezien. Ik sleepte een krat tot 
onder het raampje en ging op mijn tenen staan in een wanhopige 
poging te zien wie de foto had achtergelaten, maar er was al nie-
mand meer. Ik hield hem omhoog in de schemering en toen zag 
ik de boodschap op de achterkant pas.

Mijn huis. Witsteenbaai. 10.00 uur. Kom in je eentje als je 
antwoorden wilt. – E. Atlas

Erik Atlas. Erg logisch was het niet. Nog steeds niet. Bluehavens 
nieuwe, gerespecteerde burgemeester die bij het ochtendgloren 
rondsluipt om berichtjes door een raam naar binnen te schuiven? 
Die vent was een paar weken geleden nog hier in huis. Niet dat 
ik hem heb gezien, natuurlijk, maar hij was dwars door de kelder-
deur heen te horen. De zware laarzen. Die knarsende stem. Hij 
zei dat hij even bij de familie Hollow wilde komen kijken en heeft 
een uur in hun keuken zitten luisteren naar hun eindeloze geklaag. 
Dus vanwaar dan nu al die geheimzinnigheid? Waarom vandaag? 
Peinzend liep ik met grote passen door de kamer en krabde op 
mijn hoofd. Vanochtend, toen Violet naar beneden geglipt was 
om even gedag te zeggen voor haar ouders wakker werden, had ik 
met haar overlegd en hadden we samen allerlei plannen gesmeed.
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 ‘Je moet gaan,’ had ze gezegd. ‘Het kan een valstrik zijn, maar 
je móét gaan.’
 En ze had gelijk. Waarschijnlijk is het ook een valstrik. Een 
manier om me naar buiten te lokken. Een of andere festivalstreek 
of zo, geen idee. Maar ik moet gaan. Ik moet het erop wagen, ik 
móét het weten.
 Het gebeurt niet elke dag dat je het gevoel hebt dat alles zou 
kunnen veranderen.
 Ik trek de verkreukte foto onder mijn vaders kussen vandaan. 
Dat is de beste verstopplek hier in de kelder. Op de foto heeft 
papa een deken over zijn benen. Naast hem staat een bureau en er 
is een open haard. Achter hem staat een kast vol boeken, wapens 
en vazen. Die foto is in geen geval hier in het huis van de Hollows 
genomen, maar waar dan wel? En wanneer?
 Mijn vader haalt ineens sneller adem. Ik pak zijn hand vast en 
knijp er even in.
 ‘Maak je niet druk, pap, ik ben terug voor je er erg in hebt.’
 Ik moet opschieten. De oude wandklok vertelt me dat het bij-
na half tien is, wat betekent dat ik Violets teken nu elk moment 
kan verwachten. Zorg voor afleiding, had ik haar gezegd. Geen al 
te gekke dingen. Blaas vooral niets op. Dat had ze beloofd, met haar 
hand op haar hart en zo, maar ik zag de fonkeling in haar ogen 
heus wel.
 Ik bind mijn lange, donkere haar samen in een paardenstaart – 
ook al zitten er zo veel klitten in dat ik er een kam mee kan breken 
– stop de foto in mijn zak en geef papa een kus op zijn wang.
 ‘Straks maak ik iets te eten voor je, oké?’
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 Ik draai me om en kijk niet meer over mijn schouder. Hem 
alleen laten valt me al zwaar genoeg.
 Ooit kon ik me door het kelderraampje naar buiten wurmen, 
maar dat is lang, lang geleden, dus pak ik mijn mantel en sluip de 
keldertrap op. De Hollows doen de deur pas op slot als ze weg-
gaan, dus hieruit komen is geen enkel probleem. En toch blijf ik 
heel eventjes met ingehouden adem staan.
 Dan gebeurt het.
 Er klinkt een luide knal. Ergens achter het huis, denk ik. 
Mevrouw Hollow schreeuwt: ‘Toch niet weer, hè? De emmer, 
Bertrand, waar is de emmer? Violet! Kom onmiddellijk hier!’
 Ik glimlach.
 Dat meisje is echt onverbeterlijk. Acht jaar oud en nu al een 
pyromaan.
 De achterdeur zwaait krakend open, wat betekent dat het tijd 
is om te gaan. Ik stap de gang in, sluit de kelderdeur voorzichtig 
achter me en sluip zo snel en zo stil als ik kan naar de voordeur. 
Zoals altijd doe ik mijn best om de Drie Wetten te negeren, die 
netjes geborduurd en ingelijst boven de deur hangen, bedekt met 
een dun laagje stof. Die dingen hangen standaard in elk huis op 
Bluehaven.

 We betreden het Slot vrijwillig
 We betreden het Slot ongewapend
 We betreden het Slot alleen
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Drukte op Het Hoeksteenplein

Bluehaven is een gat. Een bouwvallig samenraapsel van gam-
mele huizen die langs de rotsachtige kust van het eiland zijn 

opgetrokken, met allerlei doodlopende steegjes ertussen. Houten 
balken ondersteunen verzakte muren en doorgebogen dakranden. 
De smalle straten zitten vol kuilen. De bevingen hebben hun tol 
geëist; volgens mij is er geen enkel oppervlak meer in dit hele 
stadje waar geen scheur in zit. Dat is ook de voornaamste reden 
dat de inwoners me tijdens mijn zeldzame uitstapjes buiten de 
deur het gevoel geven zo welkom te zijn als een scheet in een bad-
kuip. Dus ook al schijnt de zon, is het stikheet en heb ik al drie 
dagen geen frisse lucht opgesnoven, ik trek toch de kap van mijn 
mantel over mijn hoofd zodra ik me op straat begeef. Ik kan geen 
risico’s nemen. Ik moet snel doorlopen, naar de grond blijven 
kijken en oppassen voor de gebruikelijke personen.
 De oude mevrouw Jones, bijvoorbeeld, die jammert zodra ze 
me ziet langslopen. Meneer Annan, die meteen alle luiken van 
zijn ramen dichtklapt en in het donker gaat zitten snikken. De 
oude vrouw in het rood, die rottige Winifred Robin, die me bijna 
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altijd volgt vanuit de schaduwen – als ik loop, loopt zij, als ik stil-
sta, staat zij stil, en de paar keer dat ik me omdraaide om haar op 
haar nummer te zetten, verdween ze. Griezelig is het zeker, maar 
ik ben het inmiddels gewend. Alles went uiteindelijk. Kinderen 
die de andere kant op rennen als ze me zien, alsof ik een of an-
dere besmettelijke ziekte heb. Deuren die worden dichtgesmeten, 
sloten die met een klik worden omgedraaid. Oude mensen die 
gebeden prevelen.
 Deze ochtend lijkt Bluehaven echter meer een spookstadje. Er 
is nergens iemand te bekennen.
 ‘Hé, wacht op mij!’ Violet komt achter me aan de hoek om in 
haar kleine rode laarsjes, stralend als duizend zonnen. ‘Voordat 
je begint: ik heb niks laten ontploffen. Ik heb alleen een vuurtje 
gestookt in de afvalbak.’ Ze komt naast me lopen. ‘Er zat wel iets 
in de afvalbak dat is ontploft, maar daar kan ik niks aan doen.’
 ‘Je beseft toch wel dat je je moeder ook gewoon even naar 
boven had kunnen roepen, hè?’
 Violet trekt haar neus op. ‘Maar daar is toch geen lol aan? 
Bovendien kan ik jou niet helpen als ik thuis moet zitten, hè?’ Ze 
klapt in haar handen. ‘Oké, wat is het plan?’
 ‘Ik ga naar de Witsteenbaai. En jij gaat naar huis.’
 ‘Nuh-uh. Als ze je betrappen terwijl je niet naar buiten mag, 
dan sluiten ze je een maand lang op in de kelder. Of erger. Mis-
schien verbannen ze je wel. Of steken ze je neer. O! O! Ze kunnen 
je ook eerst neersteken en dan verbannen!’
 ‘Wow. Probeer even wat minder enthousiast te klinken, Violet.’
 ‘Ik wil natuurlijk ook niet dat het écht gebeurt. Maar laten we 
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eerlijk zijn, je zit elke dag opgesloten in de kelder met John, wat 
betekent dat ik je enige vriendin ben. Je mag niet naar school, wat 
betekent dat je niet het slimste kind van de buurt bent, en nu ga 
je ook nog eens uit wandelen op de dag dat mensen samenkomen 
om poppen van jou te verbranden op het Hoeksteenplein. Letter-
lijk.’
 Het kan toch niet normaal zijn dat kinderen hier op Bluehaven 
geloven dat het verbranden van poppen een heel spektakel is? Dit 
stadje is echt onvoorstelbaar, neem dat van mij aan. ‘Wil je soms 
zeggen dat ik alle hulp hard nodig heb?’
 ‘Ik wil zeggen dat je míj hard nodig hebt.’
 ‘Goed dan,’ zeg ik met een zucht. ‘Je kunt meelopen tot aan 
het einde van de baai, maar dan moet je weer terug. Er stond 
duidelijk in het bericht dat ik in mijn eentje moest komen. Als we 
Atlas bang maken, is dit straks allemaal voor niets geweest. En als 
er voor die tijd iets gebeurt, dan haast jij je terug naar huis. Niet 
stoppen. Niet omkijken. Afgesproken?’
 Ze lijkt er niet mee te zitten, maar Violet wordt behoorlijk 
gepest met het feit dat zij en ik onder één dak wonen. Ik moet er 
niet aan denken wat er zou gebeuren als mensen ontdekken dat 
we nog bevriend zijn ook.
 ‘Afgesproken,’ zegt ze.
 Ik blijf even wachten op de hoek van de Zonzichtstraat en de 
Hoofdstraat. Violet gaat voor me uit om te controleren of de kust 
veilig is. Ze probeert te fluiten, maar dat kan ze nog niet zo goed, 
dus hoest ze en schraapt ze haar keel tot ik het begrijp en me bij 
haar voeg. Er liep zojuist een groepje kinderen langs. Verderop 
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is een vrouw haar stoepje aan het vegen. Ik sluip over straat, zo 
onopvallend als een inbreker, en loop vliegensvlug voor Violet uit 
een steegje in.
 Bluehaven is net één gigantisch doolhof, maar ik ken elk 
straatje en weet hoe ik overal snel kan komen. Goed, ik mag 
tegenwoordig nog maar af en toe naar buiten om een boodschap 
voor de Hollows te doen – hout sprokkelen, rijst kopen – maar 
vroeger glipte ik er regelmatig tussenuit, vooral ’s nachts. Dan 
dwaalde ik bij maanlicht over straat, doorzocht ik afvalbakken 
van de buren op kleding of snuisterijen die ze hadden weg ge-
gooid; soms vond ik zelfs een late snack voor mijn vader en mij. 
Of ik ging helemaal naar de mangobomen en kokospalmen en 
bracht een heel feestmaal mee terug. Het duurde niet lang voor-
dat ik elk weggetje duizend keer had genomen.
 ‘Ik zat zo te denken…’ zegt Violet ineens. Ze duikt naar voren 
en rolt onder een raam door zodat niemand haar kan zien, al is 
dat nogal zinloos: het raam is dichtgetimmerd. Maar zij heeft het 
naar haar zin. ‘Als het echt een hinderlaag is of zo…’ Ze springt 
overeind en klopt haar kleren af. ‘Dan denk ik dat je het gewoon 
maar moet laten gebeuren. Geniet ervan. Wees de slechterik. Ren 
schreeuwend rond en zeg dat als ze je geen krat vol vuurstenen 
geven, je het hele eiland zal laten zinken of zo.’
 ‘Waarom zou ik een krat vuurstenen willen hebben?’
 ‘Waarom niet?’
 Een drukke kruising. Rechtsaf, de Keposlaan op. We hebben 
geen andere keus dan eventjes op te gaan in de menigte en mee 
te lopen. Ons te verstoppen waar iedereen ons kan zien en tege-
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lijkertijd hopen dat niemand dat doet. Ik trek de kap nog verder 
over mijn hoofd, hou mijn blik op mijn voeten gericht en laat 
Violet de weg wijzen. Steeds verwacht ik een hand te voelen die 
me vastgrijpt en omdraait, en dat de menigte zich vervolgens als 
één tegen me keert.
 Violet blijft staan. Ik bots tegen haar rug op en iemand knalt 
weer tegen mij aan. Ik zet me schrap, klaar om weg te rennen, 
maar de jongen zegt zowaar gewoon ‘sorry’ en loopt door. Ik 
schiet bijna in de lach.
 Hij moest eens weten.
 ‘Wat is er aan de hand?’ fluister ik.
 ‘Er staan daar twee karren verderop,’ fluistert Violet terug. ‘Ze 
zitten vast en blokkeren de weg. Stomme idioten. We kunnen 
proberen eronderdoor te kruipen, maar…’
 ‘Nee,’ zeg ik. ‘Kom mee. Het is riskant, maar we zullen het 
Hoeksteenplein moeten nemen.’
 We schieten een zijstraatje in en zetten het op een lopen. Ik 
voel de tijd door mijn vingers glippen. We ontwijken afvalbak-
ken, springen over kuilen in de weg, duiken onder een waslijn 
door en klauteren over een stapel kratten en vaten terwijl het ge-
roezemoes en de drukte van het plein alleen maar toenemen.
 Ik controleer mijn zak. De mysterieuze foto zit er nog, veilig 
en wel. Ik hou hem stevig vast en onderdruk de neiging terug te 
hollen naar de kelder om te kijken of papa wel in orde is. Soms 
zou ik zweren dat we aan elkaar vast zitten met een onzichtbare 
draad die zich afwikkelt, uitrekt en dan aan mijn hart trekt als ik 
me te ver uit de buurt waag. Of te lang wegblijf.
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 En vandaag trekt die draad harder aan me dan ooit.
 Violet ziet mijn gezicht. Ze kent de uitdrukking maar al te 
goed.
 ‘Hij redt zich wel, Jane,’ zegt ze hijgend en puffend naast me. 
‘Ik bedoel, hij is daar een stuk veiliger dan jij hier. Maar maak je 
geen zorgen, dat plein staat bomvol mensen. Iedereen heeft het 
veel te druk met de voorbereidingen voor het festival om iets te 
merken. Je zult het wel zien.’
 En ze heeft gelijk. Het wemelt van de mensen op het Hoek-
steenplein. Iedereen is druk bezig kraampjes op te zetten en podia 
op te bouwen. Ze duwen karren met fruit en geroosterde varkens 
aan het spit voort. Hangen vlaggen aan de lantaarnpalen en lange 
spandoeken tussen de zuilen van de omliggende gebouwen: de 
Hopper Basisschool, het Museum van Anderwereldse Oudheden, 
het statige Raadhuis. De vlaggen en spandoeken zijn wit, het sym-
bool van vrede en een schone lei. De Klaagzang voor het Slot luidt 
de gedenkdag in van de Nacht van Alle Onheil. Dat is de enige 
dag in het jaar waarop alle inwoners van het stadje bijeenkomen 
om de avonturen van weleer te herdenken en te vieren. Om hun 
goden – Po, Aris en Nabu-Kai, ook bekend als de drie Makers – 
te eren. Om te zingen, bidden, feesten, dansen en – inderdaad 
– poppen van mijn vader en mij te verbranden. Ze staan al klaar, 
twee enorme rieten gevallen op wieltjes.
 Misschien is het festival begonnen als een sombere bedoening, 
maar tegenwoordig is het meer een feest. En ik sta beslist niet op 
de gastenlijst.
 Ik hoor hier nu écht niet te zijn.
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 ‘Ik ben dól op festivals,’ kreunt Violet als er een kruiwagen vol 
vuurwerk langsrijdt.
 ‘Rustig aan, pyromaantje.’ Ik trek haar mee de menigte in. ‘Het 
lijkt me geweldig leuk om deze losers een keer voor iets anders te 
zien wegvluchten dan voor mij, maar je wilt toch geen herhaling 
van vorig jaar, hè?’
 ‘Hé, als ze geen kinderen in de buurt van de Drakenwielen 
willen, moeten ze een bordje ophangen of zo. En ik heb maar de 
helft ervan afgestoken.’
 ‘Ze lagen nog in de opslag. Ik hoorde de explosie tot in de 
kelder.’
 Violet zucht. ‘Ja, je had het moeten zien.’ Vervolgens zet ze 
grote, smekende ogen op. ‘Ik zou zó graag willen dat je vanavond 
meekwam, Jane. Je bent nog nooit gaan kijken. Waarom probeer 
je het niet een keertje?’
 ‘Moet ik daar echt antwoord op geven?’
 ‘We kunnen je vermommen. Als boom, of zo. Met een paar 
takken, wat bladeren…’
 ‘Ik ga niet mee naar het festival, Violet. Nu niet, nooit niet. 
Kun je erover ophouden?’
 ‘Goed. Ik hou erover op. Ik ben opgehouden. Maar denk je dat 
het dit jaar dan wel zal gebeuren?’
 ‘Dat jij iets laat ontploffen? Ja, waarschijnlijk wel.’
 ‘Nee, dombo. Ik bedoel dat wat iedereen gelooft. Denk je dat 
het eindelijk ontwaakt?’
 Ik kijk om me heen naar de menigte. Tussen het opbouwen, 
duwen, vegen en schoonmaken door blijft iedereen maar op -
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kijken naar de Heilige Trap aan de andere kant van het plein. De 
kolossale trap is kaarsrecht, brokkelt links en rechts af en strekt 
zich helemaal uit tot aan de top van de steile heuvel in het midden 
van het eiland. Door hoge bogen ondersteund loopt hij ver boven 
de in terrassen aangelegde akkers door, hoger, hoger, nog hoger 
over de ruige, rotsachtige helling – een duizelingwekkende hoogte 
nu, en bijna zo steil als een ladder – tot hij wordt opgeslokt door 
een gigantische stenen deur. De toegangspoort tot Bluehavens 
grote schat – en onderwerp van de Klaagzang.
 Het Slot.
 Met zijn hoge zuilen en massieve stenen muren ziet het Slot 
er meer uit als een oeroud kasteel. Een gigantische waterspuwer 
die als een kroon op het eiland prijkt, voortgebracht door de klif-
fen, even oud als de zee en de lucht. Afbrokkelende standbeelden 
flankeren de muren. Afstervende klimplanten kruipen langs de 
zijkanten omhoog. Duizenden jaren hebben de mensen van Blue-
haven het aanbeden en verheerlijkt en zijn ze erdoorheen gereisd 
naar de Anderwerelden, maar nu staat het er al meer dan tien 
jaar zo bij – inactief, levenloos, ontoegankelijk. Veertien jaar, om 
precies te zijn.
 Vanaf het moment dat mijn vader en ik arriveerden.
 Ze zeggen dat er een storm was. Ze zeggen dat mijn vader door 
de poort struikelde en bovenaan de Heilige Trap instortte. Een 
man zonder verleden. Zonder naam. John Doe noemden ze hem. 
John Doe en zijn baby, Jane. Blijkbaar hield hij mij, gewikkeld in 
een dekentje, in zijn armen.
 Ze zeggen dat de eerste aardbeving onmiddellijk plaatsvond.
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 ‘Jane? Yo!’ Violet trekt aan mijn mantel. ‘Ik vroeg: denk je dat 
het ontwaakt?’
 ‘Geen idee. Kan me ook niet schelen.’
 ‘Oké, oké, chagrijntje-leef-je-nog. Al denk ik trouwens niet dat 
het jouw schuld was.’
 ‘Weet ik.’
 ‘Ik bedoel, hóé zou jíj nou de Nacht van Alle Onheil hebben ver-
oorzaakt?’ Violet maakt een rochelend geluid en spuugt een grote 
klodder op een kei tussen haar voeten, een elegante vaardigheid die 
ik haar afgelopen jaar heb bijgebracht. ‘Je bent bang voor het don-
ker, je kwijlt als je slaapt en je kan niet eens zwemmen, laat staan 
een heel eiland vervloeken. En ja, je ogen zijn een beetje griezelig, 
maar dat maakt je nog geen abimo… Ik bedoel, geen abomo…’
 ‘Abominatie.’
 ‘Ja, dat. Het punt is dat niemand weet waar John en jij vandaan 
komen. Of wat er die avond in het Slot is gebeurd. Juffrouw Bolin 
denkt dat je je thuiswereld hebt vervloekt. Dat je alles hebt ver-
ziekt. Ze heeft de hele klas gisteren verteld dat John je waarschijn-
lijk in een andere dimensie probeerde te dumpen omdat hij zich 
zo schaamde, en dat hij nu zo ziek is omdat je hem toen ook maar 
vervloekt hebt, als een of ander kwaadaardig baby-meesterbrein.’ 
Ze schudt haar hoofd. ‘Wat een onzin.’
 ‘Het is anders een behoorlijk populaire theorie, maar toch. 
Bedankt voor je steun.’
 Violet tuurt omhoog naar het Slot. ‘Jij kunt in elk geval zeggen 
dat je daarbinnen bent geweest. Je mag van geluk spreken, als je 
het zo bekijkt.’
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 ‘Jij daar! Hé, jij!’
 Verdorie. Die oude Bernard Twijg heeft me zojuist ontdekt in 
de menigte.
 ‘Alaaaarm! De duivel begeeft zich onder ons! Ga weg, wrede 
vernietiger!’
 ‘Bukken.’ Ik trek Violet mee achter een krat bananen. 
 Bernards obsessie met het Slot is ongeëvenaard. Hij is vastbe-
sloten de herontwaking met eigen ogen mee te maken, en daarom 
slaapt en eet de dikbuikige maniak vlak naast de waterput in het 
midden van het plein, waar hij zich soms zelfs in wast. En dat alles 
om elke ochtend de eerste te zijn die de Trap betreedt, en ’s avonds 
ook de laatste die hem weer afdaalt. Hij heeft vandaag zijn aller-
mooiste safaripak aangetrokken. Gelukkig is iedereen zo gewend 
aan zijn geraaskal dat ze hem totaal negeren.
 ‘Verdwijn of ik zal je vernietigen,’ buldert hij terwijl hij boven 
op de put gaat staan, ‘net als de demonische soldaten van Yan! 
Die heb ik allemaal om zeep geholpen. Met een hak, tjak, hoeha, 
hoera! Een waargebeurd verhaal.’
 ‘Nou,’ mompel ik, ‘heb ik even geluk.’
 Violet pakt mijn arm vast. ‘Jane,’ fluistert ze, en ze wijst naar 
een zakhorloge in de hand van een vreemdeling vlakbij. Ik leun 
iets naar voren. Vanaf deze plek lukt het me nog net om te zien 
hoe laat het is.
 Mijn maag verkrampt.
 Het is al één minuut over tien.
 ‘O, shit…’
 We laten Bernards theatrale uitspatting voor wat ze is en 



Jane Doe

- 36 -

duiken terug de menigte in, op weg naar de straat die naar de 
Witsteenbaai loopt. Violet probeert me over te halen om haar 
mee te nemen.
 ‘Echt niet,’ zeg ik. ‘Loop met een wijde boog terug en wacht op 
me aan de westkant van de baai. Als ik er over… weet ik veel, vijf-
tien minuten nog niet ben, dan ga je naar huis, kijk je hoe het met 
papa is en blijf je daar wachten. Ga me niet zoeken, begrepen?’
 ‘Maar ik kan me toch gedeisd houden en…’
 ‘Geen tijd voor discussie, Violet. Ga maar, ik red me wel.’
 ‘Oké,’ zegt ze. ‘Oké, oké.’ Ze ijsbeert nu alsof ze nodig moet 
plassen, maar kijkt me dan met Superserieuze Staarogen aan. 
‘Succes, Jane. Ik zie je straks.’ 
 Ze haast zich terug de mensenmassa in.




