
Hoofdstuk 2

DE SCHADUW

Dertig minuten had ze nog. Meer niet.

Toen de bel ging was het kwart voor tien. De Italiaanse jongen bleek
erg betrouwbaar te zijn wat zijn timing betrof, op zijn levensritme
kon je de klok gelijk zetten. Erika goochelde haar gedroogde haren
met een paar haarspeldjes achter haar oren en controleerde het re-
sultaat in de spiegel. Een diepe zucht en een glimlach. Vandaag zou-
den er geen opzichtige klemmen, haarlintjes of krultangen aan te
pas komen. Haar haren hingen heel natuurlijk steil langs haar spitse
gezicht en dat stond haar goed. Op een beetje lippenstift na had ze
de make-up links laten liggen, haar helblauwe ogen moesten maar
voor zich spreken. Komt goed! No worries!
Ze legde haar hand op de bronzen deurklink. De tijd leek stil te

staan. Twee weken was Marco in Italië geweest, maar nu stond hij
aan de andere kant van de deur op haar te wachten. Zou hij net zul-
ke kriebels voelen als zij? Had hij haar ook gemist?
Met het openzwaaien van de deur kon ze haar breedste glimlach

niet onderdrukken. 
‘Ehi, ciao!’ zei Erika onzeker en ze streek met haar handen over de

stof van haar blauwe jurk met witte bolletjes. Marco zag er goed uit
in zijn blauwe jeans en een basic wit t-shirt. Hij had gespierde armen
en keek Erika met diepe, vurige ogen aan.
‘Wow! Che bel vestito che hai!’ Marco maakte een complimentje

over haar jurkje. Hij legde zijn warme gespierde vingers in haar nek
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en trok haar lief naar zich toe. Ze knuffelde hem zo lang en zo intens
dat ze dacht dat hij haar misschien raar zou vinden. 
Ze liet hem daarom maar snel weer los en lachte wat onzeker.

Marco genoot van haar ongedwongen stijl en voelde dat Erika echt
verliefd op hem was. 
‘Hai voglia di ballare?’ vroeg hij.
Erika lachte. Zei Marco dansen? Ballare. Hij leek Erika niet het

type dat van dansen hield. Het tienermeisje zocht de juiste woorden:
‘Ballare? Non mi sembri il tipo a cui piace ballare.’
Marco keek haar oprecht verbouwereerd aan.
‘Je moet me niet onderschatten. Ik heb elf jaar ballet gedanst. Op

hoog niveau.’
‘Jij? Ballet? Nee ...’
‘De meesten denken dat het gemakkelijk is, of vrouwelijk. Maar

als je het goed wilt doen is het topsport’, vertelde Marco. 
Erika kon een flauwe grijns waarnemen, zijn mondhoeken die wat

omhooggingen. Wist Marco dat Erika ook ballet danste, dat het één
van haar grootste passies was? En wilde hij een grapje met haar uit-
halen? Ze porde hem in z’n buik en daagde hem uit.
‘Je staat me hier toch niet zomaar wat wijs te maken, hè?’ lachte ze.
Marco schudde zelfverzekerd z’n hoofd. 
‘Nee. Maar ... als je me niet gelooft ...’
Hij pakte haar handen vast, nam haar mee naar de houten bank

die tegen de voorgevel van het boerderijtje stond en zei dat ze daar
moest blijven zitten. Zelf ging hij midden in het voortuintje tussen
de scherp geurende heidestruikjes staan. Het buitenlicht schoot aan
en verlichtte de dorre, donkere heidevlakte.
‘Let goed op.’ Hij haalde diep adem en voerde enkele balletpassen

uit. Krachtig maar mooi dansten Marco’s armen langs zijn lichaam,
zijn voetenwerk technisch perfect. Erika wist direct dat Marco talent
had. Veel talent! Ze staarde gefascineerd naar zijn gezicht. De koele
uitdrukking daarop verraadde hoe geconcentreerd Marco was om
elke vezel van zijn lichaam perfect onder controle te houden, twintig,
dertig seconden lang. Bij de laatste balletpassen draaide hij zich naar
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Erika toe. De concentratie vloeide uit zijn spieren weg. Erika glim-
lachte trots en klapte in haar handen. Wow!
‘Geloof je me nu?’ lachte hij pocherig. ‘Je moet toch op z’n minst

een beetje onder de indruk zijn.’
‘Hmja,’ plaagde Erika, ‘je tombée pas de bourrée en grand-jeté waren

mooi. Maar die pirouette op het eind had net iets strakker gemogen.’
Marco stond paf. Erika wist ook wat van ballet af. Hij trok zijn

meisje van de bank af, dicht naar zich toe.
‘Gaan we stoer doen?’ flirtte hij. ‘En ik me maar uitsloven. Mooi is

dat!’
‘Misschien ben ik niet zo snel onder de indruk.’
‘O nee? Ik heb Aida nog gedanst, van Verdi. En de hoofdrol in Ro-

meo & Juliet van Sergej Prokofiev.’
Met dit laatste scoorde Marco. Romeo & Juliet was technisch een

van de moeilijkste balletten die Erika kende. Mooi, krachtig en
romantisch, Erika’s favoriet. Ze had ooit in een voorstelling deel
mogen uitmaken van het ensemble, als achtergronddanseres. Maar
een hoofdrol in zo’n superstuk, dat leek onmogelijk, ondanks haar
talent. Uren had ze heel alleen in de oefenzaal doorgebracht, om de
vele prachtige maar moeilijke passen van Juliet onder de knie te
krijgen. Zomaar, omdat dansen de enige eenzame bezigheid was die
Erika wèl gelukkig maakte.
‘Jij wint, Romeo’, glimlachte ze. ‘Prokofiev is nog iets te hoog gegre-

pen voor mij.’
‘Nog een paar jaar oefenen en dan kan jij mijn Juliet zijn.’

*

Vijftien minuten. Negenhonderd seconden.

Marco’s blauwe Honda stoof over de verlaten Limburgse boswegen.
De oude mijnliften torenden als metalen reuzen uit boven het uitge-
strekte natuurgebied, stille wakers van de nacht. 
Door een kier van het autoraampje dwarrelde de frisse avondlucht
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naar binnen. Marco deed een cd in de speler en klassieke muziek
zweefde door de auto. Een paar zware basklanken en toen: Romeo &
Juliet van Prokofiev. Erika stak speels haar tong uit. Pestkop! 
‘Puur toeval’, grapte Marco en hij stak zijn handen in de lucht. Eri-

ka bleef hem aanstaren. Hij had haar verbaasd met zijn talent. Ze
wist dat hij veel reisde, de hele wereld rond. Maar dat hij zo goed
kon dansen ... 
Het overviel haar dat ze helemaal niet zoveel wist over de jongen

waar ze zo dol op was. Had hij Italiaanse roots? Misschien was hij de
zoon van een oude Italiaanse mijnwerkersfamilie, die jaren geleden
naar Zuid-Limburg was getrokken. Of misschien was Marco twee
weken naar Italië geweest om bij zijn familie te zijn. Erika had er het
raden naar.
‘Ik zat te denken ... Als je wilt, zou je morgenavond naar mijn huis

kunnen komen. Wat tv kijken of zo?’ vroeg ze lief. Het was de eerste
keer dat Erika een jongen zou toelaten in het boerderijtje van haar
oma, waar de pijnlijke herinneringen aan haar ouders nog overal
aanwezig waren. Bij het idee alleen al sloeg haar hartslag over.
‘Lijkt me een super plan’, zei Marco. ‘Kan ik je vader en moeder le-

ren kennen.’
Erika kon geen woorden meer vinden. Moest ze het Marco vertel-

len, dat haar ouders gestorven waren? De sfeer was net zo gezellig en
leuk. Het zou dit romantische moment alleen maar verknoeien. Toch
lag het haar zwaar op de maag. Ze voelde het verdriet opwellen. 
Hoe zou ze het zeggen? Hé Marco, ik moet je nog iets vertellen. Mijn

ouders zijn allebei dood. 
Of minder droog. Ik wil toch graag dat je het weet, en je moet er verder

vooral niet over inzitten, maar mijn vader en moeder zijn er niet meer.
Ze staarde onwennig naar de fijne witte randjes aan haar vinger-

nagels, de paar witte vlekjes eronder. Marco merkte het en keek haar
bezorgd aan. 
‘Is er iets?’ 
Erika grinnikte toen ze haar wangen voelde kleuren. Hij moest nu

wel doorhebben dat ze wat verborgen hield.
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‘Zo belangrijk is het niet ... ik bedoel ... je moet je geen zorgen ma-
ken of zo.’
‘Zeg het nu maar gewoon,’ fluisterde hij, ‘want anders ga ik me wèl

zorgen maken!’
Hij bleef Erika aankijken. Zij probeerde om hem ook aan te kijken,

maar haar blauwe ogen spongen alle kanten op.
‘Er is misschien wel iets ... wat je moet weten over mijn ouders.’
Het bleef stil. Marco probeerde het ijs te breken met een grapje. 
‘Zijn het moeilijke schoonouders?’
‘Nee, wàs het dat maar’, glimlachte Erika. Het idee om Marco voor

te stellen aan Simon en Femke deed haar plezier. Ze kon zich precies
voor de geest halen hoe lief en warm mama zou reageren op Marco
en de flauwe grap die papa zou maken. Simon zou zijn oogappeltje
niet zomaar aan de eerste de beste jongen toevertrouwen. Erika
staarde dromerig naar buiten, vastbesloten dit moment toch eventjes
te koesteren voor ze verder ging met de realiteit. 

Twee felle lichten flikkerden tussen de bomen en kwamen uit de
bocht razend snel op hen af, in het midden van de weg. Een claxon.
Marco schrok, trapte op zijn rem de dromen stuk, en gooide zijn
stuur naar rechts. Zijn Honda reed over de hobbelige berm en kon
de tegenligger maar net ontwijken.
‘Mannaggia! Cretino!?’ vloekte Marco.
Erika had de tijd niet gehad om te gillen, zo snel vloog die zwarte

tegenligger hun over het donkere asfalt tegemoet. Ze keek over haar
schouder, alsof ze bevestiging zocht voor het feit dat ze de andere
auto niet geraakt hadden.
‘Gaat het?’ vroeg Marco.
‘Waar kwam die opeens vandaan?!’ verzuchtte ze.
Gierende banden. De zwarte Chrysler SUV stond ongeveer hon-

derd meter achter hen stil, dwars over de verlaten bosweg.
Moest de bestuurder bekomen van de schok? Was hij de controle

over zijn stuur kwijt?
‘Wat doet hij?’ vroeg Marco.
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‘Hij is gestopt.’
Erika zag de koplampen weer branden, maar niet in de richting

die ze verwachtte.
‘Of ... Ik denk dat hij ons volgt!’
De motor van de zwarte Chrysler SUV maakte een schel ronkend

lawaai, en ging helemaal in het rood om vaart te maken. Marco
kneep nerveus in zijn stuur.
‘Zoekt hij problemen? Dan kan hij die krijgen!’
‘Negeer hem gewoon. Of laat hem passeren, oké?’ smeekte Erika.

Verkeersagressie was immers dé kwaal van deze eeuw! Binnen de
kortste keren zou de SUV tegen de achterbumper van Marco’s Hon-
da beuken. De koplampen keken als een monster naar binnen en
verblindden de ogen van de twee tieners. 
Een klap! De SUV tikte de bumper van de Honda aan. Marco trap-

te zijn gaspedaal in. Zijn wagen haalde nu vlot een snelheid van
honderd kilometer per uur.
‘Ik denk niet dat hij wil passeren!’
De donkere bomen schoten Erika voorbij. Ze was niet meer dan

één meter verwijderd van een wisse dood.
‘Kan je niet wat langzamer rijden?’
De SUV beukte opnieuw op de Honda in. De achterwielen verlo-

ren hun grip op de weg, waardoor de wagen van Marco een meter of
tien stuurloos over het asfalt slingerde. Marco schakelde terug en
kon de auto weer onder controle krijgen. De adrenaline stoof door
z’n lichaam! 
‘Die gast wil ons van de weg af rijden!’
Een verkeersbord gaf in een flits een zijweg aan, 300 meter verder-

op. Marco dreef de snelheid nog verder op. In de zijspiegel zag Erika
de SUV verschijnen, met z’n neus in de richting van hun linker -
achterwiel. Ze wist wat hij van plan was. Hij zou proberen de Honda
een kleine tik te geven, bij topsnelheid. Marco zou de controle over
het stuur verliezen, en de wagen zou dwars over de weg schuiven en
over de kop gaan.
‘Hou je vast!’ zei Marco.
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‘Wat? Waarom?’
Net op het moment dat de SUV aantikte remde Marco fel. De SUV

knalde in de flank van de Honda, maar reed zo snel dat hij zijn prooi
voorbij schoot. 
Marco trok aan de handrem en met een hevig gegier manoeu-

vreerde hij de Honda vaardig de modderige zijweg in.
‘Bedankt dat je me hebt gewaarschuwd, hoor!’ riep Erika. Ze sloeg

wit uit en zag haar leven voorbijflitsen. 
Marco had met de behendigheid van een ware stuntman de SUV

met succes afgewimpeld! 
Nadat ze de brug over de Zuid-Willemsvaart waren gepasseerd,

stuurde hij naar rechts. De Honda kwam in de dorre heidegrond tot
stilstand. Marco’s deur was verwrongen, dus duwde hij Erika via
haar portier naar buiten.
‘Snel! Vóór ze hier zijn!’
In haar zomerjurkje en op ballerina’s spurtte Erika voor haar leven

naar de bomen, enkele meters verderop. De SUV kwam over de brug
aanrijden. Het licht van de koplampen rolde als een dreigende tsu-
nami over de donkere heidegrond. Erika en Marco konden de licht-
golf maar net ontwijken en zich achter de bomen verschuilen. 
Erika wreef haar rode haren voor haar ogen vandaan. Haar keel

leek afgesneden. Bij elke poging om naar adem te happen snikte ze.
Ze begreep niet wat er aan de hand was. Marco probeerde haar rus-
tig te houden en omhelsde haar. Ze was doodsbenauwd. 

De zwarte SUV stopte op de zandweg. Door het geluid van de zacht
ronkende motor heen hoorde Erika het portier van de auto dicht-
slaan. Een kaalgeschoren, getrainde dertiger met een machinepistool
liep langs de voorkant van de SUV naar de Honda. Hij was bepaald
geen gewone, gefrustreerde ‘gek in het verkeer’.
Marco tuurde en tuurde, maar door het spel van schaduw en fel

licht was het onmogelijk om te zien wie die kaalkop was.
‘Verdorie.’
‘Wat wil hij van ons?’ fluisterde Erika.
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Enkele meters verderop klonk gekraak tussen de bomen. Een
hert? De kaalkop met het machinepistool keek gealarmeerd op en
repte zich naar de SUV. Aan de passagierszijde ging het raampje
naar beneden. Onverstaanbaar gemompel. De kaalkop stapte in en
reed met de SUV de modderige zandweg verder af. Een onschuldig
dier leek hun redding te zijn geweest.
‘Ik ben zo terug’, fluisterde Marco en hij kroop tussen de struiken

door naar de Honda. 
Erika greep hem vast en trok hem naar zich toe.
‘Wat ga je doen?’
‘Spullen halen, uit de kofferbak.’
‘Wat voor spullen?’
‘Belangrijke spullen.’
‘Je bent toch niet gek geworden? Wat als ze terug komen?’
‘Ik heb maar een halve minuut nodig.’
‘Als ze je zien schieten ze je in twee seconden aan flarden.’
Marco wrong vastberaden zijn arm los. Erika zou hem niet tegen

kunnen houden. Hij sloop vliegensvlug over het heidegras naar de
auto. Erika kon de SUV nog horen en zag tussen het struikgewas de
achterlichten branden. Marco opende met een voorzichtig klikje het
portier van de wagen, en verstijfde toen de binnenverlichting aan-
schoot en de donkere nacht verlichtte. Nee! Erika hield haar adem
in. Het geluid van een machinepistool zou elke seconde de nachtelij-
ke rust kunnen doorbreken. Maar het bleef ijzig stil. Gelukkig. Marco
reikte snel naar het handschoenenkastje, nam er een handwapen uit,
en stak vaardig de patroonhouder in het magazijn. Erika geloofde
haar ogen niet. Had Marco een pistool bij zich?
Hij duwde de deur bijna geruisloos weer dicht en sloop met het

wapen in zijn rechterhand naar de kofferbak van de auto. Marco
grinnikte stilletjes, en klikte hem zelfverzekerd open.
Tot z’n schrik sprongen de vier richtingaanwijzers aan en loeide de

anti-diefstalbeveiliging de rust aan flarden. Erika zag Marco twijfe-
len. Teruglopen naar het bos of blijven zitten? Ze wilde hem te hulp
schieten, maar kon enkel toekijken hoe de SUV in geen tijd de Hon-
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da in het vizier had. Marco zat achter de kofferbak met het pistool in
zijn hand. Een vogel voor de kat. Hij gebaarde subtiel naar Erika: ‘Ga
weg! Ga weg!’ Maar ze schudde radeloos haar hoofd. Ze kon hem
niet in de steek laten.
De SUV stopte bij de voorkant van de Honda. De kaalkop met het

machinepistool stapte uit, zijn wapen in de aanslag. Erika zag hoe
Marco op z’n buik ging liggen en geruisloos maar snel onder de wa-
gen kroop. De kaalkop liep langs de wagen en controleerde of er ie-
mand in zat. Vervolgens liep hij door naar de kofferbak.
‘De kust is veilig.’
Uit de SUV stapte nu een tweede man. Hij droeg een donkere

hoed en een lange, donkerbruine jas, waardoor hij bijna werd opge-
slokt door de duisternis. Hij duwde de rand van zijn hoed wat naar
beneden en zorgde daarmee voor een schaduw over zijn bleke, nu
onherkenbare gezicht. Het leek Erika dat ‘de Schaduw’ een type was
dat niet veel ruchtbaarheid wilde geven aan zijn aanwezigheid. 
Hij ging naar de kaalkop met het machinepistool. Ze openden de

kofferbak en lachten naar elkaar. De Schaduw nam een zilverkleurig
metalen voorwerp uit de auto. Het waren drie fijne kabels die als een
sieraad door elkaar gevlochten waren en samen een mooie, perfecte
cirkel vormden. 
Marco vloekte in zichzelf, in zijn schuilplaats onder de Honda. Het

kon niet waar zijn dat die twee hem daarvoor gevolgd waren! Ze
mochten alles meenemen, maar dat niet!
De Schaduw glimlachte, stopte zijn vingers in de metalen cirkel,

maar de armband was voor hem te klein. 
‘Hij is ons mannetje. We moeten hem vinden’, zei de Schaduw te-

vreden en stopte de armband in zijn jaszak.
De kaalkop haalde een grote plastic zak uit de kofferbak.
‘Nemen we dat spul ook mee of niet?’
‘Wat had je gedacht!? En steek die auto in de fik.’
De kaalkop liet zijn machinepistool zakken. Dit was Marco’s kans!

Hij schoof achter het wiel van de wagen vandaan, en met twee pre-
cieze schoten trof hij de kaalkop in zijn schouder en zijn been. De
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schoten klonken als donderslagen tot bij Erika, die verbijsterd toe-
keek naar wat Marco deed. Ze had nog nooit gezien hoe een man
neergeschoten werd.
Bij het zien van het bloed dat uit zijn wonden stroomde, keerde

Erika’s maag zich om van afgrijzen. De kaalkop schreeuwde het uit
en viel op de grond, het machinepistool lag enkele meters bij hem
vandaan. De Schaduw greep in zijn lange jas om zijn pistool te pak-
ken. Marco had het gezien. Hij vloog als een wervelwind op en hield
de man onder schot.
‘Handen omhoog!’
Het bleef stil. Alleen de kaalkop lag kermend van de pijn op de

heide te kronkelen. De Schaduw hield zijn armen gewoon naast zijn
lichaam. Erika ademde niet meer, zó gespannen zat ze te kijken.
‘Handen omhoog, rotzak!’ schreeuwde Marco de stress van zich

af. De Schaduw deed zijn armen tergend langzaam omhoog, en
deed een subtiel stapje in Marco’s richting, zijn ogen nog steeds in
het duister gehuld onder de donkere hoed.
‘Wie ben jij?’ riep Marco. ‘Zeg me wie je bent, nu direct of ik

schiet!’
Erika kon de spanning haast niet verdragen. Ging Marco schieten?

Die man had immers geprobeerd om hen te laten verongelukken!
Maar iets leek Marco tegen te houden. Hij wist niet zeker wie hij
voor zich had. En de man was ongewapend, met z’n handen in de
lucht. Mocht Marco wel schieten? De Schaduw kwam traag naar
Marco toe, stap voor stap. Marco zette een stap achteruit, steeds
dichter naar het bos waar Erika zich schuilhield. 
Ze kon Marco’s aanwezigheid haast voelen. Ze zag hoe zijn han-

den trilden om het pistool dat hij vasthield, zijn vinger aan de trek-
ker.
‘Zeg me wie je bent!’ schreeuwde Marco opnieuw.
Maar de Schaduw zei niets, zette nog een laatste stap. Marco

deinsde achteruit en voelde een tak tegen zijn hiel. Het was één se-
conde, één moment van onoplettendheid, waardoor Marco achter-
over in het heidegras viel. Zijn wapen viel op de grond en de Scha-
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duw trok zijn pistool. Marco grabbelde naar zijn wapen, maar de
man was hem voor.
‘Dat zou ik maar laten liggen als ik jou was, Marco.’
Erika keek verbijsterd op. De Schaduw kende Marco’s naam!?

Ging het hier om een afrekening?
‘Je bent te goed voor deze wereld. Je moet je kans benutten als die

zich voordoet, snotneus!’ De Schaduw spande de trekker en trapte
het wapen van Marco een eind opzij.

Erika veegde de tranen uit haar gezicht. Ze kon toch niet zomaar
toekijken hoe haar vriend zou worden neergeknald? Voorzichtig
duwde ze zich op en sloop tussen de bomen door in de richting van
de Schaduw. Het schoot door haar gedachten wat papa haar geleerd
had toen ze nog maar net zes jaar was. Zelfverdediging, een paar ba-
sistechnieken. Als iemand je kwaad wil doen, raak hem dan op z’n slaap.
‘Wat zou ik nog moeten zeggen? Dat jij een rotzak bent?’ snauwde

Marco.
‘Gaan we elkaar verwijten maken?’ lachte de Schaduw. ‘Dan zijn

we gauw klaar met jou.’
Erika telde in haar hoofd tot drie. Eén. Ze moest iets doen. Twee.

De Schaduw richtte zijn wapen. Drie!
Zo snel ze kon stormde Erika naar hem toe. Pas bij haar laatste

twee stappen keek de man om. Wat hoorde hij achter zich? 
Met haar volle gewicht wierp Erika zich op de man en sloeg hem

met gevouwen handen op zijn hoofd. Een doffe slag. De man viel op
de grond en kreunde het uit. Marco kroop verbaasd overeind.
‘Wat doe jij nu? Ben je gek geworden?’
‘Wilde jij soms liever dood? Vind je dat leuker?’
Marco lachte kort. Erika had lef! De man met de hoed lag tussen

Marco en de kofferbak van de Honda. Zou Marco ernaartoe durven
gaan? Hij moest ... maar hij wilde Erika niet in gevaar brengen. En de
armband zat toch in de jaszak van zijn belager. Marco vloekte en trok
Erika met zich mee.
‘Snel! Weg hier!’
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Erika zag nog net hoe de man met de hoed overeind kroop. In zijn
nek had hij een grote wijnvlek. De verkleurde huid was als een don-
kere schaduw die achter op zijn hoofd was ingebrand. 
Hij keek verdwaasd om zich heen, maar kon de twee tieners, die

inmiddels tussen de bomen verdwenen waren, niet meer vinden.

Takken sloegen pijnlijk langs hun gezicht. Erika proefde van ver-
moeidheid bloed in haar keel. De koele heidelucht prikte in haar
neus. Ze kon niet meer. Marco stopte. Hij moest wat anders beden-
ken. 
‘We moeten ons opsplitsen.’
‘Nee, ik blijf bij jou’, zei Erika.
‘Jij kan naar het dorp, over de brug. Ik loop naar de tent waar de

fuif gehouden wordt. En ik houd die kerel bezig.’
‘Maar ...’
‘Doe nu gewoon wat ik zeg. Jij kan hulp halen en ons allebei red-

den.’
Erika knikte. Veel tijd om te discussiëren was er niet. Marco kuste

haar innig voor hij haar de goede kant op duwde.
‘Go! Go! Go! ’

Erika voelde haar voeten steeds verder in de dorre heidegrond weg-
zakken. Het zand schuurde in haar ballerina’s. Het zou niet lang
meer duren, voor ze aan het eind van haar krachten zou zijn. 
Ze zuchtte opgelucht toen ze de hoofdweg bereikte bij de brug

over de Zuid-Willemsvaart. Links en rechts was geen auto te beken-
nen. De weg verdween aan beide kanten in een donker zwart gat. Ze
veegde het zweet uit haar gezicht en streek haar haren achter haar
oren. Moeilijk strompelde ze de brug op. Onder de brug hoorde ze
het griezelige water stromen. Het sneed haar de adem af om over het
kanaal te moeten lopen.
Het geluid van een schot klonk over de verlaten heide. Erika ver-

stijfde en keek om zich heen. Probeerde iemand haar te raken? Ner-
gens kon ze een schutter bespeuren. Ze keek over de brug leuning.
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Honderden meters verderop liep een steiger tot halverwege het
water. In het donker kon Erika met moeite twee schimmen ontwaren
die over die steiger naar het midden van het water liepen. De eerste
viel en kreeg een schop van de tweede. Het was Marco, die bedreigd
werd door de Schaduw. 
Zonder verder na te denken spurtte Erika de brug af. Langs de oe-

ver van het kanaal probeerde ze dichterbij te komen. Ze zag hoe de
Schaduw zijn pistool richtte op Marco, die op het uiteinde van de
steiger stond.
‘Nee!’ gilde Erika uit volle borst. Een doffe knal klonk over het ka-

naal. Marco viel achterover in het water, dat hoog opspatte. 
De Schaduw maakte dat hij weer op de oever kwam. De startende

motor van de zwarte Chrysler! Heel even keek de Schaduw Erika aan,
maar het was onmogelijk dat hij haar zou herkennen. De Schaduw
stapte in de SUV, die met gierende banden verdween in de nacht. 
Alleen het kolkende water doorbrak de ijzige stilte. Erika haastte

zich zo snel ze kon door het mulle zand en spurtte de steiger op. On-
der het krakende hout doemde het kanaal op als een donkere, drei-
gende massa.
‘Marco! Marco!’ schreeuwde ze hysterisch terwijl haar helblauwe

ogen over het wateroppervlak schoten. Een hand kwam boven water,
een meter of twee bij de pier vandaan. Erika ging aan het uiteinde op
haar knieën zitten. Ze kon net niet bij de hand van Marco komen.
‘Ik ben hier! Pak mijn hand!’
Maar Marco kreeg een flinke scheut water binnen, en verdween

opnieuw onder water. Hij had geen kracht meer. Erika sprong op en
riep om hulp. Kon niemand haar horen?
Ze schrok toen ze op de brug een groene VW Karmann Ghia zag

staan, precies op de plek waar ze daarnet zelf nog stond. Een man
met een verrekijker hield haar nauwlettend in de gaten.
‘Hey, kom hier! Help me! Alsjeblieft!’
Maar de man verroerde geen vin, ook al was het duidelijk dat hij

haar zag zwaaien. Waarom deed hij niets? 
Bij de hulpeloze Erika liepen de rillingen over haar lijf.
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‘Kom, alsjeblieft’, snikte ze. 
De man maakte geen aanstalten om te helpen, hij keek alleen

maar. 
Erika raapte al haar moed bij elkaar en zocht met haar arm in de

gruwelijke donkere rivier naar Marco. 
Het water slorpte haar arm op en snoerde haar keel dicht. Het

beeld voor haar ogen werd troebel. Ze hyperventileerde en zag de
realiteit niet meer. Alleen beelden van water en luchtbellen domi-
neerden haar geest. Maar ze moest toch iets proberen? Ze kon hem
toch niet laten verdrinken! 
Zonder nog verder na te denken stond ze op. Ze trapte haar

wit/blauwe ballerina’s uit en trok haar zomerjurkje over haar hoofd.
Dat ze nu enkel en alleen nog maar een slip aan had ging volledig
aan haar voorbij. Ze haalde zo diep als ze kon adem en sprong vanaf
de steiger in de donkere watermassa.
Met een slag omsloot het koude water haar bijna naakte lichaam.

Haar huid trok strak van de kou. Ze probeerde haar gedachten te
controleren, maar het water stak haar over haar hele lichaam als
messen in het lijf. Ze speurde in het rond of ze Marco ergens zag,
maar er was niets dan donkerte. Ze wilde horen, maar er was niets
dan dood geruis om haar heen. Hysterisch sloeg ze om zich heen.
Nergens een aanknopingspunt, nergens Marco ... Ze wist niet meer
waar boven of onder was. Angstig probeerde ze te roepen, maar
kreeg daardoor alleen maar water in haar mond en longen. 
Het was over. Hier zou het eindigen voor haar, in een donker

luchtledig. Het was nog erger dan de nachtmerries die ze had als ze
sliep, of hoe het voelde als ze maar weer eens probeerde om een
douche te nemen, en een paar druppels in haar nek kreeg. Water, het
gruwelijkste wat ze ooit gezien, geproefd, of gevoeld had. Dit werd
haar dood.
Terwijl het levenloze lichaam van Marco onder haar naar de bo-

dem zakte kon ze niets anders doen dan met haar armen door het
water slaan. Heel even voelde ze met haar vingertoppen iets van
hout. Een paal van de pier! 
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Met haar laatste krachten trok ze zichzelf naar het hout toe en
kroop zo naar boven. Toen ook haar linkervoet uit het water kwam
en ze op het oude hout van de pier lag kon ze weer ademhalen.

Ze legde haar armen over haar naakte borsten en wreef zichzelf
warm. Machteloos. Verloren. Tranen vloeiden. Ze snikte met horten
en stoten, voor ze bewusteloos viel.

Marco was dood.
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