Dit is zijn veertig pagina’s uit Superhelden.nl,
de nieuwe internetthriller van Marcel van Driel.
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Veel plezier ermee.
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MyPhone
Iris luisterde naar het relaas van Mr. Oz.
‘Hoe weet ik dat u de waarheid spreekt?’ vroeg Iris toen hij
was uitgesproken.
Mr. Oz antwoordde niet, maar draaide zijn hoofd naar de
achterste muur van de zaal. Daar lichtte een scherm op –
groen uiteraard – waarop een filmpje begon af te spelen.
‘O god, Justin?’
Haar broer rustte met zijn hoofd op zijn armen op een tafel
(sliep hij? Was hij dood?)
in een Spartaans ingerichte cel. Geen ramen met tralies of
graffiti op de muur zoals in films, alleen de tafel, een tweede
stoel en het cijfer 3 dat iemand op de muur geschilderd had.
Justin keek op. Er was geen twijfel dat hij het was. Het lange
haar, het leren jack dat ze samen met hem had uitgezocht; het
was onmiskenbaar haar broer. Alleen het baardje was nieuw.
Toch zag hij eruit als een schaduw van zichzelf. Wallen onder zijn ogen verrieden slapeloze nachten en meer zorgen dan
goed was voor een achttienjarige.
‘Wat heb je met hem gedaan?’ vroeg Iris.
‘niets. dit zijn videobeelden uit frankrijk. mr. oz heeft
connecties.’
‘En Mr. Oz kan hem vrij krijgen?’
51
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‘mr. oz kan alles.’
‘Wat moet ik doen?’
‘je hebt twaalf uur om een smartphone te bemachtigen.
gebruik de volgende code: N 52 5.260, E 5 7.170.’
Voordat Iris een antwoord kon typen flikkerde het hoofd
als een nachtkaars en verdween. Op het videoscherm zoomde
de camera in op haar broer. Ze zag nu pas dat zijn rechteroog
blauw was. Hij had een grote snee op zijn voorhoofd.
Justin keek uitdrukkingsloos voor zich uit. Een familietrekje van de Goudhaantjes, wat er ook gebeurt, niets laten merken.
‘Wat hebben ze in godsnaam met je gedaan, Justin?’ prevelde Iris. ‘En wat heb jij gedaan?’
Justin maakte zich zorgen over het klimaat, de bio-industrie,
de politiek die macht belangrijker vond dan het welzijn van
mensen. Hij sloot zich aan bij Greenpeace en werd actief bij
de jongerenafdeling van een politieke partij.
Hij schreef een stuk voor de krant waarin hij ervoor pleitte
dat kinderen verplicht als vegetariër werden opgevoed en op
hun zestiende mochten beslissen of ze vlees wilden eten of
niet. Net als op een pakje sigaretten wilde Justin een waarschuwing op de vleesverpakking: ‘Vlees eten is schadelijk voor
de gezondheid van onze planeet.’
Iris was het soms met hem eens, maar net zo vaak vond ze
dat hij doordraafde. Idealen hebben is mooi, maar in de praktijk kost het veel tijd om mensen te veranderen. Justin snapte
dat niet, die wilde alles altijd in één keer.
Na hun vaders zelfmoord werd Justin radicaler. Hij schreef
niet meer en ging van school. Hun moeder protesteerde niet
eens, die zat volledig opgesloten in haar eigen wereldje. Justin
kwam steeds minder vaak thuis en uiteindelijk verdween hij
naar Amsterdam, waar hij samen met zijn ‘vrienden’ een huis
kraakte.
En nu zat hij in een Franse gevangenis omdat hij de president van Frankrijk had willen opblazen met een bom.
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Op het scherm ging Justin languit op de grond liggen en
staarde naar het plafond. Iris staarde op haar beurt naar haar
broer. Hoe kwam Mr. Oz aan deze beelden en wat moest hij
van haar? Hoe kon zij haar broer helpen?
Ze werd gek van alle vragen waarop ze zelfs geen greintje
van een antwoord had. Ze moest zich focussen, ze moest zorgen dat ze een smartphone te pakken kreeg.
Iris klapte haar laptop dicht en ging naar beneden.
Haar moeder had een iPhone, maar die mocht ze zeker niet
hebben. Ze kon er ook geen kopen, die dingen kostten wel
vijfhonderd euro! Ze opende de deur naar de huiskamer.
‘Mam?’
Haar moeder liep ijsberend te bellen en gebaarde dat ze stil
moest zijn. Af en toe mompelde ze iets, maar het gesprek werd
duidelijk gedomineerd door de andere kant van de lijn. Ze
belde met de vaste telefoon, wat betekende dat haar mobieltje
ergens anders lag.
Iris liep door naar de keuken om koffie te zetten. Met een
schuin oog zocht ze naar haar moeders handtas, maar kon die
nergens vinden. Ze kwam de kamer weer binnen met twee
koppen koffie met opgeklopte melk en zette ze op het tafeltje
neer. Haar moeder hing op.
‘Was dat het consulaat?’ vroeg Iris.
‘Ja. Ze hebben geen idee waar Justin wordt vastgehouden.
Ze doen net alsof het een zaak van nationaal belang is, maar
volgens mij weten ze zelf ook niets. Ze denken dat de Franse
geheime dienst hem heeft. Ik heb een advocaat gesproken, een
Nederlandse vrouw die in Parijs woont. Zij probeert nu zijn
verblijfplaats te achterhalen, maar de Fransen willen niet met
haar praten.’
‘En zelf naar Frankrijk gaan?’ zei Iris in een opwelling.
‘Hmm, ja, dat is een idee. Ik ben zijn moeder, mij moet de
geheime dienst toch toelaten?’ Ze klonk wanhopig.
‘Wanneer ga je?’ vroeg Iris iets te gretig. Gelukkig pikte
haar moeder de extra lading niet op.
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‘Ik zal kijken of er morgenochtend een vlucht gaat. Kun jij
eventueel bij Eveline logeren?’
‘Vast wel. Zal ik het meteen vragen?’
Haar moeder knikte en haalde haar laptoptas tevoorschijn.
Iris ving een glimp op van haar iPhone, die voor in een vakje
zat geschoven. Terwijl haar moeder online een vlucht probeerde te boeken, stuurde Iris een sms’je naar Eveline. ‘Kun
je voor mij liegen? Zeggen dat ik morgen bij jou logeer?’
‘Tuurlijk,’ bliepte Eveline binnen een paar seconden terug.
‘Heb je een date met die mooie jongen van het schoolplein?’
‘Zoiets,’ sms’te Iris terug. Ze borg haar mobieltje weer op
en zei: ‘Geen probleem, morgen na schooltijd kan ik met haar
mee naar huis.’
‘Fijn. Iris? Over wat ik daarstraks zei... het was bot en... het
spijt me, oké?’
Iris haalde haar schouders op.
‘Oké.’
‘Ik zat er even helemaal doorheen, maar ik had me niet zo
moeten laten gaan,’ zei haar moeder.
‘Weet je nog wat die maatschappelijk werkster tegen je zei,
mam, na de begrafenis?’
Haar moeder keek haar verdrietig aan: ‘Denk aan je kinderen. Dat zei ze...’
‘Begin maar met Justin,’ zei Iris en ze wees naar de telefoon.
Haar moeder boekte een vlucht voor de volgende ochtend om
zes uur. Dat gaf Iris in elk geval de kans ongemerkt niet naar
school te gaan. Halverwege de avond waagde Iris één poging:
‘Mam, mag ik een smartphone?’
‘Nee.’
‘Waarom niet?’
‘Smartphones zijn duur.’
‘Mag ik dan jouw iPhone?’
‘Nee! Ik kan niet zonder mijn telefoon, zeker nu niet. Ik
moet bereikbaar zijn, Iris. Waar heb jij trouwens een smartphone voor nodig?’
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‘Gewoon.’
‘Gewoon?’
‘Ja, gewoon.’
‘O, nou in dat geval mag je hem hebben.’ Haar moeder
lachte.
‘Echt?’
‘Nee, natuurlijk niet, lieverd.’
‘Op school heeft iedereen een smartphone.’
‘Op school heeft iedereen een afgedankte Nokia of LG, net
als jij.’
‘O, dus ik ben een afdankertje?’
‘Zoek je ruzie, Iris? Want ik kan je vertellen dat je geen beter moment had kunnen uitzoeken dan vanavond. Er zijn op
dit moment wel belangrijkere dingen dan een smartphone!’
Iris verbeet zich. Maar ik heb de smartphone nodig om Justin vrij te krijgen, mam! wilde ze schreeuwen. Als het jou niet
lukt, dan ben ik zijn laatste kans!
Maar ze hield haar mond. In plaats daarvan vroeg ze: ‘Wanneer kom je weer thuis?’
‘Weet ik niet. Denk je dat Evelines moeder het erg vindt
als je een paar dagen blijft?’
Iris schudde haar hoofd.
Gapend liep Iris de trap af naar de keuken. Het was vier uur
’s nachts, en haar moeder vertrok zo naar Schiphol.
Haar moeder liep nerveus van de huiskamer naar de keuken. Ze was gekleed in een spijkerbroek en een makkelijke
trui. Op de grond stond een koffer die klein genoeg was om
voor handbagage door te gaan.
‘Heb jij mijn telefoon gezien?’
‘Ook goedenacht.’
‘Ja, goedemorgen, sorry, heb jij mijn telefoon gezien?’
Iris sloot haar ogen voordat ze nee schudde. ‘Niet meer
sinds gisteren, zit hij niet in je tas?’
‘Nope, ik heb echt overal gezocht.’
Iris haalde haar schouders op en hoopte dat ze niet bloosde.
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´Jij hebt hem toch niet, hè,’ vroeg haar moeder.
‘Wat moet ik met jouw telefoon?’
‘Gisteren smeekte je er zowat om.’
‘Ik ben een puber, ik wil elke dag wat anders. Vandaag wil
ik een Xbox. Mag ik een Xbox, mam?’
‘Niet nu, Iris, help me liever mijn telefoon zoeken.’ Iris
wandelde een keer het huis door, op zoek naar de verdwenen
telefoon. Buiten toeterde een auto.
‘Aargh! Daar is de taxi al!’ gilde haar moeder. ‘Ik moet nu
weg, anders mis ik het vliegtuig.’
‘Je mag mijn mobieltje wel meenemen.’
‘Nee, ik wil mijn eigen telefoon! Daar kan ik ook mee emailen.’ Ze klonk als een klein kind dat haar zin niet kreeg.
‘Heb je jezelf al gebeld?’
‘Ja, maar ik krijg de voicemail. De batterij zal wel leeg zijn.’
De taxichauffeur toeterde een tweede keer.
‘Chips, ik moet nu echt weg.’
Iris haalde haar mobieltje tevoorschijn en overhandigde het
aan haar moeder. ‘Hier.’
Haar moeder gaf het op en accepteerde het ding. ‘Oké dan.
Mocht jij de mijne vinden, wil je me dan bellen, lieverd?’
‘Tuurlijk. Mam, het komt goed, oké? Ga maar gauw, Justin
wacht.’
Haar moeder gaf haar snel een kus en pakte haar koffer.
‘Ik bel je vanavond bij Eveline, oké?’
‘Is goed. Ga nou maar.’
Haar moeder verdween uit de deuropening en Iris zwaaide
haar uit. Pas toen de taxi uit het zicht verdwenen was, haalde
ze haar moeders iPhone tevoorschijn en zette hem aan. Uiteraard wist ze haar moeders pincode uit haar hoofd. De batterij was vol, ze had hem de hele nacht aan de oplader gehangen.
Wat de nummers van Mr. Oz betekenden, wist ze inmiddels. Ze had ze in Google geplakt, die haar verwees naar
Google Maps. Het bleken coördinaten te zijn, in dit geval van
de Springweg in Utrecht.
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Zodra de school open was, zou ze het secretariaat bellen
om te vertellen dat haar dochter Iris vandaag ziek thuisbleef.
Met meer dan achthonderd leerlingen was de kans nihil dat
de secretaresse haar stem zou kennen. Ondanks dat voelde ze
zich een leugenaar en een oplichter.
Ze keek op de klok. Bijna halfvijf. Met een beetje mazzel
kon ze nog drie uurtjes slapen. Ze onderdrukte een geeuw en
ging naar bed.
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Aantal personen: 2
‘Ik slaap niet met je in hetzelfde bed, Alex.’ Fiber keek Alex
een beetje meewarig aan, alsof hij een bedelaar was die om
een zloty vroeg.
‘Wat wil je dan, Marthe, dat ik op die bank ga liggen? No
way, zelfs als ik me helemaal opvouw, pas ik nog niet!’
‘Voor mijn part ga je op de grond liggen, maar niet naast
mij in bed.’
‘Marthe, please...’ Als er niemand anders bij was, noemde
Alex haar eigenlijk zelden Fiber.
‘Marthe, plieeeesss!’ herhaalde de Poolse op kinderachtige
toon. ‘Vergeet het, Alex. Je bent zestien. En een jongen.’ En
ik weet hoe je soms naar me kijkt, dacht ze erachteraan.
Ze lag languit op het tweepersoonsbed en had haar tas met
kleren naast zich neergezet zodat er niemand meer bij kon.
Alex stond aan het voeteneind woest te wezen. Ze sloeg haar
benen over elkaar, ook al had ze een legging aan onder haar
rok en viel er echt niets te zien.
‘Vlei jezelf niet, viper,’ siste hij haar toe. Hij wist dat ze er
een hekel aan had als hij haar slang noemde. ‘Al was je de laatste goth op aarde.’
Hij stormde theatraal de kamer uit. Fiber zuchtte, klapte
haar laptop open en zocht contact met Mr. Oz.
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Mr. Oz had hun budget gegeven voor twee kamers in een eenvoudig hotel, maar Alex had besloten het gehele bedrag te besteden aan één luxe suite in het Grand Hotel Karel V. Hij
moest toegeven dat hij gehoopt had dat er getongd zou worden vanavond. Niet dat hij verliefd was op Marthe, maar ze
had wel gelijk: hij was een jongen. En op het eiland liepen
weliswaar een paar heel leuke meiden rond, maar daar waren
overal camera’s.
Nu stond hij in dubio op de gang. Terug naar binnen gaan
was geen optie, maar wat dan wel? Ze hadden al gegeten –
hamburgers bij de McDonald’s – en het was nog vroeg. De
kans dat Iris vanavond nog in actie kwam was klein. Hij besloot naar beneden te gaan om wat te gaan drinken.
Het hotel lag in de binnenstad van Utrecht. Het bestond
uit meerdere gebouwen op één terrein. Als Londenaar was
Alex niet zo snel onder de indruk van monumenten, maar hij
moest toegeven dat het hotel er indrukwekkend uitzag. Hij
en Marthe overnachtten in een van de keizerlijke suites in de
Napoleontische vleugel. Marthe had de kamer ´superkitch´
genoemd, maar Alex hield wel van de barokke stijl. Alleen die
houten bank, daar paste hij echt niet op.
Alex nam plaats aan een tafeltje in de brasserie en bestelde
een biertje. Hij verwachtte een vraag naar zijn legitimatie,
maar nee, dit was Nederland. De serveerster was een knappe
blonde meid die haar slanke figuur tevergeefs probeerde te
verbergen achter een groen schort. Ze raadde de Hollandse
bitterballen aan, waaraan hij prompt zijn tong verbrandde.
Na zijn derde biertje begon hij te relaxen en besloot hij een
filmpje te gaan pakken. Tegenover het hotel zat een kleine
bioscoop waar ze The Bourne Identity draaiden, een van zijn
favoriete films. Het ging over een spion met geheugenverlies
die tegen zijn wil op missies werd gestuurd. Hij kon zich goed
in hem verplaatsen.
Maar voordat hij kon wenken om de rekening, trilde zijn
mobieltje.
Een sms van Marthe, die vroeg waar hij was. Even twijfelde
59
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hij of hij wel wilde antwoorden, waarna hij kortweg ‘Brasserie’
sms’te. Wie weet wilde ze hem toch.
‘We denken dat Iris zich morgenochtend meldt,’ zei Fiber.
Ze zat tegenover hem aan de tafel met een glas cola voor zich.
Om commentaar te voorkomen had Alex zijn bierglas weg laten halen en een cassis besteld. Niet dat het Marthe waarschijnlijk één moer interesseerde wat hij dronk.
‘Ze komt naar ons toe? Vrijwillig? Dat is ook voor het
eerst.’
‘Jij hebt ook geen idee wat ze is, hè?’ vroeg Fiber. ‘Waarom
ze zo bijzonder is?’
‘Ik weet niet eens of ze dat wel is. Haar dossier zegt dat ze
hoogbegaafd is, maar nergens in uitblinkt. Volgens mij is ze
gewoon lui.’ Hij nam een slok van zijn cassis. ‘Waar was jij
trouwens vanmiddag?’
‘Wist je dat dit vroeger een kloosterkeuken was?’ vroeg Fiber.
Alex staarde haar aan. ‘Als dit een poging is om van onderwerp
te veranderen: try again... Waar was je?’
‘Kun je een geheim bewaren?’
Alex haalde zijn schouders op.
‘Wie moet ik wat vertellen? Ik ken alleen jou hier.’
Fiber boog zich naar voren en zei: ‘Iris krijgt morgen een
extra opdracht, een puzzeltocht in real life die ik vanmiddag
heb uitgezet in de stad.’
‘Waarom?’ vroeg Alex. ‘Waarom nemen we haar niet gewoon mee?’
‘Misschien werkt het systeem niet meer,’ opperde Fiber.
‘Hoeveel kinderen kun je ongezien laten verdwijnen? Tijgerwelpje was ook geen succes, om het nog maar niet eens over
Olina te hebben.’
‘Hmm.’ Alex dronk zijn glas leeg. ‘Denk je dat Mr. Oz me
wil vervangen, Marthe?’ Het was een gedachte die al lange
tijd door zijn hoofd speelde, zelfs nog voor het drama in Ripley.
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Fiber keek weg. ‘Wil je een biertje?’ vroeg ze. Zonder zijn
antwoord af te wachten wenkte ze de serveerster en bestelde
twee bier.
‘En ga je daarna mee slapen?’ vroeg ze.
Alex grijnsde. Misschien werd het vanavond toch nog leuk.
***
Het was een gure ochtend. Iris trok de col van haar trui omhoog en stapte op de fiets.
De Springweg was ongeveer vijf kilometer fietsen vanuit
Leidsche Rijn. Na een halfuurtje reed Iris de straat in, langs
de speelgoedwinkel waar ze als peuter vaak met haar vader
kwam. In die tijd was hij vrolijker en gingen ze op vrijdagmiddag vaak de stad in. Justin zat toen net op school. Ze
mocht een speelgoedje uitzoeken en samen dronken ze wat
op het terrasje bij de bioscoop. Voor de grap bestelde haar vader dan koffie voor Iris en Fristi voor hemzelf. Elke vrijdag
dezelfde grap.
Ze stopte tegenover de bios.
Wat nu? Wat was precies de bedoeling?
‘Iris?’ vroeg een meisjesstem achter haar. Iris draaide zich om
en staarde naar een zwaar opgemaakte tiener. Ze droeg een
leren pilotenjas over haar spijkerbroek. Haar zonnebril had
ze omhooggeschoven en vastgezet in haar zwartgeverfde haar.
Door haar neus en lip zaten ringetjes en door haar oor stak
een staafje metaal. Iris vermoedde dat ze een jaar of vijftien
was. Achter het meisje stond de blonde jongen van het schoolplein.
‘Ik ben Marthe,’ stelde het meisje zich aan Iris voor, ‘maar
je mag me Fiber noemen. Dit misbaksel hier is Alex.’ Ze sprak
Nederlands met een licht accent.
De jongen knikte haar ongemakkelijk toe. ‘Hi,’ mompelde
hij.
‘Jij was bij mijn school,’ zei Iris. ‘Horen jullie bij Mr. Oz?’
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Fiber knikte: ‘Ik heb een opdracht voor je. Voor jou en Alex,
om precies te zijn.’
‘Hè, wat?’ zei Alex verbaasd. ‘Wat bedoel je?’
Fiber keek Alex heel even aan en zei kortaf: ‘Het spijt me,
Alex, maar ik heb mijn instructies.’ Daarna keerde ze zich naar
Iris. ‘Mag ik je portemonnee, paspoort en rugzak?’
‘Waarvoor?’ vroeg Iris wantrouwend. Ze kende het meisje
helemaal niet en nu moest ze haar spullen afgeven? Daar had
ze helemaal geen zin in.
‘Als je je broer terug wilt zien,’ zei Fiber, ‘dan geef je mij
nu je spullen.’
Iris aarzelde.
‘Het is het één of het ander en mij om het even. Maar als
je niet meewerkt...’
Met tegenzin overhandigde Iris haar portemonnee en rugzak.
‘Ook je fietssleutel graag.’
‘Mijn paspoort ligt thuis,’ zei Iris. Fiber knikte, terwijl ze
de portemonnee vluchtig doorkeek en de sleutel van de fiets
opborg in het muntenvakje.
‘Jij ook, Alex.’
‘Fiber, what the fuck?’ Hij had gewacht totdat Fiber klaar
was met het roodharige meisje, maar nu was het zijn beurt om
te protesteren.
Fiber hield haar lippen stijf op elkaar en stak haar hand uit.
Uiteindelijk legde Alex woedend zijn spullen erin: portemonnee, paspoort, creditcard. Autosleutels had hij niet, in Nederland mocht je op je zestiende wel bier drinken, maar niet autorijden.
‘Je mobiele telefoon mag je houden,’ zei Fiber. ‘Dit is de
opdracht: ergens in Utrecht ligt een bom. Via je mobieltje
krijg je aanwijzingen hoe je erbij kunt komen. Over precies
drie uur gaat hij af. Degene die het lukt om als eerste de bom
onschadelijk te maken heeft gewonnen. Alex?’ Ze keerde zich
naar haar partner. ‘Als Iris wint, ben jij teamleider af, en volg
ik jou op.’
62
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‘Serpent,’ spuugde Alex haar toe. Fiber negeerde hem.
‘Iris?’ Ze draaide zich naar het verbouwereerde meisje. ‘Als jij
wint, komt je broer per direct vrij. Veel succes, de tijd gaat nu
in.’
Fiber pakte haar eigen mobieltje en drukte op een icoontje.
Een teller begon terug te lopen van 3:00 naar 2:59:59, 2:59:58,
2:59:57. Zowel Alex’ smartphone als die van Iris gaf een bliepje en ook daar begon de tijd terug te tellen.
‘O ja, nog één ding,’ voegde Fiber eraan toe. ‘De bom is
echt. Als geen van jullie op tijd is, vallen er doden.’
Iris begon te rennen.
‘Fiber!’
‘Alex, Mr. Oz vindt dat het tijd wordt dat je je bewijst. Stop
met klagen en ga! Je hebt nog 2 uur en 59, nee 58 minuten.’
Ze keerde zich van hem weg en liep zonder om te kijken
terug naar het hotel. Pas toen ze uit zijn zicht was, verloor ze
haar kalmte en begon ze te trillen.
‘Mr. Oz, Ty pieperzony gnoju,’ prevelde ze in het Pools.
‘Waarom laat je mij dit doen, jij ontzettende dupek!’
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Live gespeeld!
Iris rende vloekend de Springweg uit. Zou het waar zijn? Zou
Mr. Oz echt een bom hebben neergelegd? Had ze met een
krankzinnige te maken? Moest ze de politie bellen?
Nee, ze schudde het hoofd. Het was in feite heel simpel.
De bom was echt, of de bom was niet echt. Als hij niet echt
was, dan was er niets aan de hand, dan verspilde ze drie uur
met rondrennen door Utrecht. In het ergste geval bleef haar
broer vastzitten en werd ze door haar moeder op het matje
geroepen omdat ze haar telefoon had gejat.
Als het wél waar was, dan maakte ze de komende drie uur
kans haar broer te bevrijden. Haar broer die vastgezet was omdat hij een terroristische aanval wilde plegen. Haar broer: wat
een idioot. Maar wel háár idioot.
En als de bom daadwerkelijk afging, vielen er doden.
Ze had geen andere keus dan net doen alsof het waar was.
En dat betekende dat ze iets minder dan 170 minuten had om
een bom onschadelijk te maken.
Een bom.
Ze pakte haar mobieltje en zag dat er een extra icoon verschenen was. Hè, hoe hadden ze dat voor elkaar gekregen? Ze
drukte erop en kreeg de tijd te zien: 2:53:23. Er waren zeven
minuten verstreken. Onder de tijd stond een foto van een
standbeeld. Het was een verguld vrouwenfiguur met haar bei64
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de armen omhoog. In elke hand hield ze een voorwerp dat
Iris niet herkende. Onder aan de foto was een vakje waarin ze
iets kon typen. Wat, dat wist ze niet, maar het standbeeld had
ze eerder gezien. Het hing aan de gevel van de stadsschouwburg.
Iris borg haar mobieltje op en rende naar de dichtstbijzijnde
bushalte. Pas na vijf minuten wachten realiseerde ze zich dat
haar ov-chipkaart nog in haar portemonnee zat.
Alex wist dat het een standbeeld was, maar daar was alles mee
gezegd. Hij was voor het eerst in Nederland en kende Utrecht
al helemaal niet, op het stukje rond het hotel na. Daarom
sprak hij iedere voorbijganger aan en liet hun de foto zien. Bij
de derde persoon – een oudere man met iets minder haast dan
de rest – was het raak. In gebroken Engels wees de man hem
de weg naar de schouwburg.
Gelukkig had zijn smartphone Google Maps en was de afstand te overzien.
Een auto stelen was te veel risico en fietsen stonden hier
allemaal met meerdere sloten vast, dus Alex besloot te gaan
rennen. Ondertussen schoten er destructieve gedachten door
zijn hoofd. Marthe moest van de opdracht geweten hebben,
gisteravond. Ze waren de hele nacht samen geweest, en haar
mobieltje was niet overgegaan. Ze had Mr. Oz niet gesproken,
dat wist hij zeker. Dus had ze gisteravond gelogen. Ze wist
precies wat er ging gebeuren, de bitch, al toen ze de puzzeltocht uitzette. Het leek erop dat Marthe teamleider wilde
worden. Hun vriendschap betekende helemaal niets.
Maar ze had gelijk: hij klaagde te veel en nam te veel voor
lief. Als hij leider wilde blijven en Mr. Oz niet nogmaals wilde
teleurstellen, dan moest hij als eerste de bom ontmantelen.
En daarna duidelijk maken wie hier de baas was.
Dat de bom misschien niet echt was, kwam niet eens in hem
op. Mr. Oz was krankzinnig, daar was Alex al veel eerder achter gekomen. Krankzinnig en meedogenloos. Als geen van
beiden de bom op tijd onklaar zou maken, zouden er slacht65
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offers vallen. En op de een of andere manier zou zelfs die ontploffing Mr. Oz’ doel dienen. Wat er ook gebeurde vanmiddag, er was maar één winnaar.
Alex vloog de bocht om en calculeerde dat het nog vijf minuten was tot aan de schouwburg.
Iris was al bij de schouwburg aangekomen. Die stond midden
in de stad op het Lucas Bolwerk, aan de rand van het plein.
Om tijd te winnen rende ze over het grasveld naar het theater.
Aan de linkermuur hing de vergulde vrouw en nu kon Iris ook
zien wat ze in haar handen had: een masker en een tak. Onder
het beeld stond in sierlijke letters geschreven: ‘O Kunst die stygt
uit ’t dwærlend Leven en aan der tyden nood ontgaat...’ Iris pakte
haar moeders smartphone en klikte op het invoerveld. Ze
toetste een willekeurig aantal letters in, om uit te vinden hoeveel ruimte ze had. Na de vijfde kon ze niets meer typen. Vijf
letters dus. Er zaten vier woorden in met vijf letters: Kunst,
stygt, Leven en tyden. Iris typte ze een voor een in. De derde,
Leven, was raak. De foto van het standbeeld verdween en er
verscheen een nieuwe voor in de plaats, deze keer van een
paarsverlichte, ondergrondse gang. Het was een vreemde afbeelding. De gang was van steen en zag er middeleeuws uit,
maar de paarse lampen die de gang verlichtten, waren modern. Aan het eind gingen de kleuren over in oranje, geel,
groen en blauw. Het geheel zag er sprookjesachtig maar ook
een beetje creepy uit.
Iris had geen idee waar de gang zich bevond. Er was deze
keer ook geen invoerveld te zien op haar scherm.
De tijd stond op 2:24:53. Minder dan tweeënhalf uur nog
en ze was pas net begonnen.
Verwilderd keek ze om zich heen, op zoek naar een aanwijzing, toen ze in de verte de blonde jongen zag rennen. Alex,
zo had Fiber hem genoemd. Twee dagen geleden had ze hem
gezien op school. Hoelang hielden ze haar al in de gaten?
Niet voor het eerst vroeg ze zich af waarom ze al die moeite
voor haar deden. En hoe zat het met Alex, die net zo verrast
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leek als zij toen hij de opdracht kreeg? Was dat een truc om
haar aan het rennen te krijgen? In dat geval was hij een verdomd goede acteur, want hij leek woedend op het gothic meisje.
Belangrijke vragen, maar niet voor nu. Eerst moest ze hier
vandaan. Ze rende weg van de schouwburg en hoopte maar
dat Alex haar niet zag. Ze dook achter een stel geparkeerde
auto’s en gebukt begaf ze zich weer in de richting van het centrum.
Utrecht had nog veel gebouwen die dateerden uit de middeleeuwen en de meeste daarvan waren te vinden in en rond
het centrum. De kans was groot dat de ondergrondse gang
hier in de buurt was. De schouwburg bevond zich aan de rand
van de binnenstad, dus teruggaan leek haar een verstandige
optie.
Maar als ze ernaast zat, ging dat veel tijd kosten.
Iris sloeg een zijstraat in en kwam via een korte omweg uit
in de Nobelstraat. Ondertussen probeerde ze de beste strategie te bepalen.
Feit: zij had geen idee waar de gang zich bevond.
Feit: lukraak gaan zoeken in de stad en hopen dat ze bij toeval op de juiste locatie terechtkwam, was het domste wat ze
kon doen.
Conclusie: ze moest hulp zoeken.
Twee opties: ze kon willekeurige voorbijgangers aanschieten, in de hoop dat iemand de plek herkende. Of ze zocht een
expert.
Vraag: wie kende de stad op zijn duimpje?
Antwoord: een winkelier uit de buurt.
Tien minuten later kwam Iris triomfantelijk uit een boekhandel die daar al sinds 1865 gevestigd zat. De eigenaar had één
blik op haar telefoonscherm geworpen en gezegd: ‘Dat is de
tunnel onder de Ganzenmarkt.’ De foto bleek onderdeel uit
te maken van een lichtproject waarvoor verscheidene kunstenaars lichtobjecten hadden gemaakt. De foto was ´s nachts ge67
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nomen en daarom herkende ze de tunnel niet. Ze was er waarschijnlijk al duizend keer langsgelopen, maar altijd overdag.
De weg naar de tunnel liep schuin naar beneden, precies
voor de Utrechtse Kinderboekwinkel langs, en leidde naar de
werfkelders. In de tunnel bevonden zich meerdere metalen
deuren die kennelijk bij de winkels erboven hoorden. Iris
tuurde door een van de raampjes in de deuren en zag dozen
met kinderboeken liggen.
Naast de deur had iemand met stift een code opgeschreven:
N 52 5 7.5, E 5 7 45.4. Coördinaten! Ze haalde meteen haar
mobieltje tevoorschijn en typte de getallen in. Google Maps
zoomde in op een kaart en toonde de sterrenwacht Sonnenborgh. Dat was vanaf hier nog een behoorlijk eind lopen.
Even overwoog ze op Alex te wachten en een samenwerking
voor te stellen. Met z´n tweeën zouden ze een veel groter gebied kunnen beslaan. Wie weet waar ze nog allemaal heen
werden gestuurd. Maar Iris verwierp de gedachte meteen; het
risico was te groot dat hij nee zou zeggen en dan was ze haar
voorsprong kwijt.
Ineens kreeg ze een idee. Ze rende de tunnel uit (nadat ze
zich er eerst van had verzekerd dat Alex er niet aankwam).
Daarna liep ze de kinderboekwinkel binnen en vroeg of ze een
zwarte stift mocht lenen. Het was een kleine moeite om van
de vierde vijf een acht te maken. Of ze Alex er letterlijk mee
van de kaart zou brengen, wist ze niet, maar het zou hem hopelijk vertragen. Ze bracht de stift weer terug en zette het op
een rennen, in de richting van de sterrenwacht.
Alex typte ‘Leven’ in op zijn mobieltje en bleek in één keer
goed te gokken. Hij kreeg een foto van een felverlichte tunnel
te zien. Eronder stond ‘© Trajectum Lumen’ geschreven.
Alex startte zijn mobiele internet en kopieerde de Latijnse
term in het zoekveld van Google. Een paar seconden later las
hij de uitleg over het kunstproject en zag op de kaart de verschillende locaties van de kunstwerken. De Ganzenmarkt was
er één van. Hij liet zijn mobieltje de route plannen, terwijl hij
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alvast in de richting van het centrum rende. Als hij geluk had,
haalde hij Iris nog in.
Iris deed bijna een kwartier over het stuk naar het park Sonnenborgh waar de sterrenwacht zich bevond. Het was druk in
de stad (moesten die mensen niet werken?) en ze begon buiten
adem te raken. Ze was nooit zo’n held in sport geweest, maar
sinds ze op het gym zat, deed ze helemaal niet meer aan gym.
De school moedigde sporten wel aan, maar Iris speelde liever
toneel.
Er was bijna anderhalf uur verstreken en Iris vroeg zich af
of ze de stift niet beter had kunnen houden. Teruglopen naar
de winkel had haar kostbare minuten gekost.
De sterrenwacht lag boven aan een heuvel. Onderweg
kwam Iris een groepje kleine kinderen tegen, gekleed in stoere
ridderpakken. De leidster had een boekje met foto’s en zo te
zien moesten de kinderen er de juiste locatie bij zoeken. Iris
onderdrukte een glimlach – het deed haar denken aan de ridderspelletjes die ze als kind met Justin speelde – en beklom
het laatste stuk van de heuvel.
De ingang was een glazen deur die leidde naar een kleine
ruimte met een balie, een kaartenrek en verschillende posters
aan de muur die door een jongeman van begin twintig aandachtig werden bestudeerd. Achter de balie stond een bejaarde man die volgens zijn naambordje Nico heette. Hij was vrijwilliger bij de sterrenwacht. Hij heette haar bij binnenkomst
vriendelijk welkom en wachtte tot ze de balie genaderd was,
waarna hij vroeg waar hij haar mee van dienst kon zijn.
‘Ik wil graag naar binnen,’ antwoordde Iris aarzelend, omdat ze niet zeker wist of ze überhaupt binnen moest zijn.
‘Schoolproject zeker?’ vroeg de man en Iris knikte instemmend. ‘Natuurkunde,’ voegde ze eraan toe.
‘Heb je een Museumjaarkaart?’
‘Ja, die heb ik,’ zei Iris en ze greep naar haar binnenzak waar
ze normaal gesproken haar portemonnee bewaarde.
‘O shit,’ vloekte ze, gevolgd door een ‘sorry’.
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‘Mijn kinderen zijn inmiddels alweer wat ouder, juffrouw,
maar geloof me: ik heb ergere dingen gehoord dan “shit”.’ De
man lachte, niet onvriendelijk. ‘Laat me raden, portemonnee
vergeten?’
‘U mag nooit meer raden. Kunt u iets voor mij doen?’
De man schudde zijn hoofd. ‘Sorry, meisje. Het is zes euro –
drie als je nog geen 17 bent – of een museumkaart. We hebben
als museum al niet heel veel inkomsten, dus als ik uitzonderingen ga maken...’
Van juffrouw naar meisje in tien seconden. Dat beloofde
niet veel goeds. Iris wilde boos worden, zoals Justin deed wanneer hij zijn zin niet kreeg. Maar zij was Justin niet. Ze wierp
een blik op haar mobieltje en zag dat ze nog 1 uur en 21 minuten had.
Denk, Iris! Sprak ze zichzelf toe. Denk na!
‘Meneer,’ zei ze. ‘Ik woon in Leidsche Rijn, dus even op en
neer naar huis zit er niet in. En morgen moet ik mijn werkstuk
af hebben. Ik ben aan de late kant, ik weet het, maar...’
Ze keek hem verzuchtend aan en sperde haar ogen wat verder open, al probeerde ze niet te overdrijven.
‘Als ik u nu beloof dat ik morgen langskom met mijn museumkaart, of nog beter, met drie, nee tien euro, dan...’
De man begon met zijn hoofd te schudden, nog voordat
Iris uitgesproken was.
‘Sorry, meisje, maar nee. Morgen werkt hier weer een andere vrijwilliger en wie zegt dat je ook daadwerkelijk terugkomt? Ik beweer niet dat je niet te vertrouwen bent, maar mijn
ervaringen met jongeren zijn...’
‘Hier.’ Deze keer werd hij onderbroken. De jongeman van
de kaarten, wiens aanwezigheid Iris alweer vergeten was, legde drie losse euro’s op de toonbank. ‘Voor de jongedame.’ En
tegen Iris: ‘Ik neem aan dat je nog geen zeventien bent.’ Iris
schudde haar hoofd. ‘Waar gaat je werkstuk over?’ Paniekerig
wierp Iris een blik op een poster met tentoonstellingen.
‘Ehm... ruimtebeelden! Ik moet een werkstuk maken over
de ruimte.’
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‘Er is binnen een bijzondere film te zien over het heelal,
maar die staat ook gewoon op internet. De foto’s zijn erg
mooi. Veel succes.’
‘Dank je wel,’ stamelde ze en met een rood hoofd wendde
ze zich weer tot de medewerker. De man had inmiddels de
drie euro opgeborgen en een toegangskaartje tevoorschijn getoverd.
‘Gered door de bel, jongedame,’ zei hij stuurs, alsof hij haar
liever buiten de deur had gehouden. Hij overhandigde haar
het toegangsbewijs en een plattegrond van het museum en
wees haar waar ze haar jas kon ophangen.
Het museum bestond uit meerdere ruimtes. Beneden was een
grote stenen kamer onder een glazen koepel waar een man simultaan op vier verschillende beeldschermen een saaie monoloog hield. Volgens de plattegrond waren er ook nog drie
koepels – waarvan er eentje gesloten was – met sterrenkijkers
en ook nog drie tentoonstellingsruimtes.
Iris had geen idee waar ze moest beginnen. En de tijd tikte
maar door.
Wat nou als de aanwijzing zich echt buiten het gebouw bevond? Ze had voetstoots aangenomen dat ze hier moest zijn,
maar misschien was dat helemaal de bedoeling niet! Gefrustreerd haalde ze haar mobieltje tevoorschijn. De tijd sprong
net terug naar 1:09:00. Eronder verscheen een pijl die naar
het oosten wees.
‘Yes!’ zei Iris hardop, wat haar een vreemde blik opleverde
van een vader met dochter die net op hun gemak de ruimte
binnen kwamen wandelen. Iris haastte zich weg.
Haar mobieltje gaf alleen de richting aan en niet de verdieping, dus Iris moest een paar keer trappen op en neer voordat
ze de juiste locatie gevonden had. Het was een van de koepels.
Ze keek naar een sterrenkijker die ongeveer twee keer zo lang
was als zijzelf.
Volgens haar mobieltje was ze op de juiste locatie. Toch
was er niets te zien wat leek op cijfers, letters, codes of wat
dan ook.
71

12898a-v8_12772 28-06-11 09:44 Pagina 72

Iris raakte in paniek. De bom, haar broer, het was onwerkelijk geweest tot nu toe. Alsof ze nog steeds in 3D door een
game rende. Maar nu de tijd begon te dringen, werd het echt.
Over ruim een uur ontplofte er een bom en gingen er mensen
dood.
Haar mobieltje ging. Gedachteloos nam ze op.
‘Hallo?’
‘Iris? Heb jij mijn telefoon gevonden?’
‘Mam?’
Stom. Stom! Ze had het nog zo van tevoren bedacht: als
haar moeder belde, moest ze niet opnemen!
‘Ben je al in Parijs?’ vroeg ze snel.
‘Ja, ik ben bij het hotel, waar lag hij?’
‘Wat?’
‘Waar lag mijn telefoon? Waar heb je hem gevonden?’
‘Naast de bank, bij de tijdschriften.’
‘Vreemd, ik dacht dat ik daar gekeken had. Hè, balen is dit.
Waarom ben je niet op school?’
‘Ehm... tussenuur.’
‘Tussenuur, nu al?’
‘Ja, juf Kroon is ziek. We gaan over twintig minuten weer
beginnen. Hoe laat ben je bij de ambassadeur?’
Wanhopig probeerde ze het gesprek op een ander onderwerp te brengen.
‘Eind van de middag pas. Ze proberen erachter te komen
waar Justin is. Iris, waar slaap je vanavond?’
‘Bij Eveline?’
‘Waarom lees ik hier dan in een sms op jouw telefoon: “Kun
je voor mij liegen? Zeggen dat ik morgen bij jou logeer?”’
Shit. Ze was vergeten haar berichtjes te wissen.
‘Iris, heb jij mijn telefoon gepikt?’
Iris wist niet wat ze moest zeggen en dus drukte ze haar
moeder weg. Daarna zette ze het ding op stil en negeerde het
aanhoudende trillen.
Haar hart klopte in haar keel. De bom, haar broer, de tijdsdruk, alles viel in het niet bij het telefoontje van haar moeder.
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Ze twijfelde. Moest ze terugbellen? Alles uitleggen? Had ze
daar tijd voor?
Iris staarde wezenloos naar de telescoop voor haar.
Ze sloeg zichzelf voor het hoofd. Stomme trut, de telescoop!
Er stond een trapje voor, omdat de lens te hoog in de lucht
hing om zo doorheen te kijken. Iris beklom de treden en
gluurde door de kijker. Eerst zag ze niets, maar toen ze een
paar keer met haar oog heen en weer schoof, kwam de Dom
in beeld. Iris wist genoeg en haastte zich naar de ingang
Haar moeder stuurde nog een paar sms’jes, die Iris stuk
voor stuk negeerde.
Zonder gedag te zeggen greep Iris haar jas en verdween
door de buitendeur. Vrijwilliger Nico kon het niet laten een
opmerking te maken over de jeugd van tegenwoordig. Maar
er was niemand die het hoorde.
De stunt van Iris met de stift bleek uiteindelijk in Alex zijn
voordeel te werken. De door haar veranderde coördinaten
leidden namelijk naar een plaatsje in Duitsland. Alex kon zich
niet voorstellen dat Mr. Oz de opdracht zo moeilijk wilde maken, dus was er iets anders aan de hand.
Eerst dacht Alex dat het een puzzel was die hij moest oplossen. Nadat hij tien minuten bezig was geweest met cijfers
optellen, vermenigvuldigen en omdraaien, zag hij ineens dat
er met één van de cijfers geknoeid was. Hij veegde met zijn
vingers over de acht en zag een vijf verschijnen.
Tijd om boos te worden had hij niet. Alex nam de cijfers
over in zijn toetsenbord en zag hoe de route werd getekend
in Google Maps.
Tegen de tijd dat hij eindelijk bij de sterrenwacht arriveerde, kwam Iris net naar buiten. Vijf minuten eerder of later en
hij had haar gemist. Hij besloot de sterrenwacht links te laten
liggen en volgde Iris in haar kielzog.
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Spoor 7
Fiber volgde de twee lichtjes die over de kaart van Utrecht
bewogen. Ze zat op haar hotelkamer op de rand van het bed
met een laptop op schoot en zag hoe Alex het spoor van Iris
weer had opgepakt. Haar mobieltje ging.
‘Met Fiber.’
De mechanische stem van Mr. Oz schetterde in haar oor:
‘hoe doen ze het?’
Fiber keek op haar horloge. Ondanks haar voorkeur voor
elektronica had ze een ouderwets klokje om haar pols, dat van
haar moeder was geweest.
‘Ze gaan het net redden, denk ik.’
‘tijd om het ze wat moeilijker te maken. dit is wat je
gaat doen.’
Iris was vlak voor de Dom toen Fibers sms binnenkwam:
‘Nieuwe regel: ik kom achter jullie aan. Run, baby, run.’
Alex bewoog zich enkele tientallen meters achter haar, toen
hij zag dat Iris stopte en verschrikt naar haar telefoon keek.
Even later begon ook zijn toestel te zoemen en ontving hij
dezelfde boodschap.
‘Bollocks,’ mompelde Alex binnensmonds. Hij wist hoe
goed Marthe was. En hoe slim. Ze kon precies zien waar Alex
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en Iris zich bevonden, doordat ze hun telefoons kon volgen
(om het nog maar niet te hebben over de chip in zijn nek).
Maar ze konden hun mobieltjes ook niet wegdoen: zonder telefoon geen aanwijzingen en zonder aanwijzingen hield het
spel op.
Misschien kon hij er zijn voordeel mee doen. Iris was niet
getraind. Als Marthe achter haar aan ging, kon hij ondertussen
de bom vinden, onklaar maken en zo de wedstrijd winnen.
Maar dan moest hij weten waar Iris nu naartoe ging.
Iris raakte in paniek. Ze wist niet of ze de boodschap letterlijk
moest nemen, maar zelfs al zou Fiber alleen maar haar mobieltje afnemen, dan nog was het te laat voor haar broer. Ze
zag ineens op elke straathoek goths lopen die het op haar gemunt hadden.
De tijd begon te dringen, ze had nog ruim drie kwartier
over.
Een plannetje begon te ontstaan toen ze een jongen zag lopen met een mobieltje aan zijn oor. Ze twijfelde even of ze
hem moest aanspreken, maar nee, hij was niet de beste kandidaat. Wat ze zocht, was een geek.
Ze speurde het Domplein af, op zoek naar een slachtoffer,
terwijl ze ondertussen haar verhaaltje in haar hoofd repeteerde.
Het moest een jongen zijn, liefst iets ouder dan zij, bij voorkeur zonder vriendin. Ze beet op haar lip, terwijl de ene na
de andere non-kandidaat passeerde. Ondertussen tikte de tijd
maar door. Als er niet snel iemand kwam, moest ze het erop
wagen en ervandoor gaan, en hopen dat ze Fiber kon ontlopen.
Als op afroep kwam de juiste kandidaat tevoorschijn. Het
was een jongen van een jaar of zestien met een hoodie en een
vlassig baardje. In zijn ene hand had hij een gele plastic tas
van een stripwinkel, in zijn andere zijn mobiele telefoon. Iris
stapte meteen op hem af.
‘Hallo?’
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De jongen had kort haar, vol met gel om het te laten pieken.
Een beetje verlegen keek hij Iris aan. Ze schonk hem een stralende glimlach. ‘Mag ik je iets brutaals vragen?’
De jongen bloosde.
‘Eh... ja, dat is goed...’
‘Ik doe mee aan een radioprogramma,’ ratelde Iris. Ze had
eerst tv-programma willen zeggen, maar dan zou hij misschien vragen waar de cameraman was. ‘Ik moet een schatkist
vinden, binnen een bepaalde tijd, en dan win ik een geldprijs.
Alleen, er zit iemand achter mij aan, iemand van de show, en
als die mij aantikt, ben ik af.’
‘Uh uh,’ reageerde de jongen en hij keek alsof ze gek was.
Oké, dit ging zo niet werken, ze praatte te veel. Iris kwam iets
dichter bij hem staan en begon zachter te praten: ‘Ik weet dat
het vreemd klinkt, maar...’ Ze hield haar mobieltje omhoog
en fluisterde samenzweerderig: ‘Ik weet zeker dat ze mij kunnen volgen via deze telefoon. Maar ik kan hem niet weggooien, want daar komen ook de aanwijzingen voor de puzzels op
binnen. Nou wilde ik vragen of je...´
Ze deed nog een paar stappen dichterbij en fluisterde haar
voorstel in zijn oor, waarbij ze extra haar best deed om lichamelijk contact te maken.
Alex verschool zich achter een stenen beeld, in de hoop iets
van het gesprek op te vangen. Wat was ze van plan? Had hij
haar onderschat? Ze had hem net al op het verkeerde been
gezet met de coördinaten, probeerde ze nu weer iets nieuws
uit? Hij begon langzaam te vermoeden dat ze meer was dan
een mooi koppie met een lekker lijf. Mr. Oz had haar niet
voor niks uitgekozen.
Iris was klaar en gaf de jongen een kus op zijn wang. Ze aarzelde even en sloeg toen haar armen om zijn hals. Ze boog zich
naar voren en gaf hem een langzame zoen op zijn mond. Ze
rende blozend van hem weg, in de richting van het centrum.
Alex zag hoe de jongen haar verbouwereerd nakeek en toen
naar de ingang van de Domtoren liep.
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Alex stond in dubio. Ging hij in haar plaats de toren beklimmen of was dat altijd al zijn bestemming? Wie moest hij
nu volgen?
Iris voelde de lippen van Hugo nog op haar mond. Ze had
nog nooit eerder een jongen gezoend. Ze had er uiteraard wel
over gefantaseerd, maar in haar verbeelding was dat niet met
een onbekende jongen in de kou op het Domplein...
Zou Alex haar hebben gezien? Waarom maakte haar dat
wat uit?
Ze had ontzettend veel zin in koffie en een broodje, al was
het maar om haar buik tot rust te laten komen. Alleen: haar
eten en drinken zaten in haar rugzak en ze had geen geld.
Was dit hoe zwervers zich voelden? Overal winkels en mensen met tassen en goedgevulde portemonnees en zelf geen
cent te makken hebben? Haar maag knorde een keer extra
hard.
Ze checkte Hugo’s mobieltje. Ze had de zijne omgewisseld
voor de smartphone van haar moeder, in de hoop dat hij Fiber
van haar spoor af zou brengen. Nu maar hopen dat ze niet zo
gevaarlijk was als ze eruitzag.
Iris wierp een blik op de klok op de Domtoren in de verte.
Een snelle rekensom vertelde haar dat ze een kwartier verder
was.
Het kostte Alex al zijn overredingskracht om zonder te betalen de Domtoren te mogen beklimmen. Maar zelfs hij kreeg
het niet voor elkaar om dat in zijn eentje te doen. Net als de
jongen, twee Japanse toeristen en een luidruchtige schoolklas
moest hij wachten tot de rondleiding begon. Nu maar hopen
dat hij de juiste beslissing had genomen om de jongen te volgen.
Alex bestudeerde Iris’ kersverse loverboy. Ze had een slimme keus gemaakt. Het was iemand die in de klas waarschijnlijk
weinig vrienden had. Zeker geen vriendin en waarschijnlijk
heel blij dat hij iets voor een mooi meisje mocht doen. De
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zoen was de kers op de taart; deze jongen zou indien gevraagd
voor haar van de toren af springen.
Af en toe wierp loverboy een blik op zijn telefoon. Alex
schoof langzaam zijn kant op, in de tevergeefse hoop een
glimp op te vangen van wat er in het scherm stond.
De groep ging eindelijk op pad. Alex liet de jongen voorgaan. Onderweg stopten ze bij verschillende historische locaties, waar Alex niet bijster in geïnteresseerd was. Zowel hij als
loverboy begon rusteloos te worden.
Toen de reisleider – een niet bijster geïnteresseerde student
die monotoon zijn verhaal afdraaide – hun de Heukelomzaal
liet zien, zag de jongen zijn kans en schoot ongezien de trap
op naar boven. Alex aarzelde niet en volgde hem op de voet.
Fiber stond voor de toren en keek naar boven, maar zag niets.
Ze bestudeerde haar smartphone en zag een rood en een
blauw vlekje om elkaar heen cirkelen. Ze drukte op bellen en
hield de hoorn tegen haar oor.
‘Mr. Oz? Ze staan allebei boven op de toren, Iris én Alex.
Wat wilt u dat ik doe?’
‘laat haar gaan. houd alex hier.’
‘Ja, meneer,’ antwoordde Fiber. Ze borg haar mobieltje
weer op en probeerde niet te denken aan gisteravond.
Iris had inmiddels een broodje en een flesje water gescoord.
Bizar wat je allemaal kunt krijgen als je het gewoon vraagt,
dacht ze. Ze zat op een bankje in een hofje, vlak bij het station. Op haar schoot lag Hugo’s mobieltje de tijd weg te tikken.
Ze droomde even weg. Vroeger kwam ze hier met haar vader. In het midden van het hofje stond een stuk steen. Officieel
was het een kunstwerk, maar voor een peuter was het een
klimrek. Haar vader hield haar hand vast terwijl zij onhandig
van de een naar de andere kant klauterde. In haar herinnering
was het een rots van epische proporties. In werkelijkheid
kwam het ding nauwelijks tot aan haar middel.
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Een mobiele telefoon ging over en het duurde even voordat
Iris doorhad dat het haar ruilmobieltje was.
‘Hugo?’
‘Ja, ik heb het gevonden! Het was een qr-code, je weet wel,
met van die blokjes die je kunt scannen met je camera. Hij
verwees naar een website!’
‘Way to go, Hugo!’ kirde Iris. ‘Je bent geweldig! Wat is de
website?’
‘De reisplanner van de ns. Je moet de trein hebben van
12.55 uur naar Amsterdam. Spoor 7.’
De wereld werd stil.
De vogels hielden op met zingen. Auto’s stopten midden
in de straat. Voorbijgangers bevroren in hun beweging, hun
spraak stokte.
In het middelpunt van de stilte zat Iris en staarde naar haar
mobieltje.
‘Iris? Iris, ben je daar?’ klonk Hugo uit de hoorn. Zijn stem
was het enige geluid in de hele wereld. Ze luisterde ernaar alsof het signaal uit de ruimte kwam, een eerste teken van buitenaards leven sinds het ontstaan van de mensheid.
‘Iris?’
Iris zette het mobieltje terug aan haar oor en vroeg monotoon: ‘Kun je dat nog een keer herhalen?’
‘De trein naar Amsterdam. Spoor 7. 12.55.’
Zonder antwoord te geven drukte Iris het gesprek weg en
stond op.
Met een glazige blik liep ze het hofje uit, langs bewegingloze winkelaars en roerloze auto’s. De wereld hield heel even
de adem in terwijl Iris naar de plek liep waar haar vader twee
jaar eerder zelfmoord had gepleegd.
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De bom
Hij moest naar het station. Alex had meegekeken hoe de jongen de qr-code voor zijn lens hield en daarna nerveus zijn
nieuwe vriendin belde. Zodra loverboy uit het zicht was, scande Alex de qr-code zelf ook.
De trein naar Amsterdam. Had Mr. Oz de bom in de trein
gelegd? Had hij dat Marthe laten doen?
Iris had een voorsprong. Hoe groot, dat wist hij niet. Hij
wilde Marthe bellen om te overleggen, maar nee, dat kon niet
meer. Hij maakte geen deel meer uit van het team, was zelfs
haar tegenstander. Alex was op zichzelf aangewezen, en als hij
teamleider wilde blijven, moest hij zichzelf bewijzen. Tot nu
toe was de rookie hem volledig te slim af geweest.
Alex negeerde de reisleider – die woedend naar boven
kwam en hem toeblafte dat hij niet in z’n eentje de Dom op
mocht – en rende in volle vaart naar beneden, waar hij werd
opgewacht door Fiber.
‘Marthe,’ hijgde hij. Zijn ogen schoten alle kanten op, op
zoek naar een uitweg. Onder normale omstandigheden kon
hij het van haar winnen, maar niet nadat hij 465 traptreden
was afgerend.
‘Alex. Mr. Oz zei dat ik je moest tegenhouden.’
‘Ga je dat doen?’
Fiber schudde haar hoofd. ‘Ik ga zeggen dat ik je niet kon
bijhouden. Weet je waar je naartoe moet?’
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Alex knikte.
‘Ga dan, eikel! Ik houd Iris tegen.’
‘Iris? Die is niet hier, die is allang weg.’
‘Wie is dan daar boven?’ vroeg Fiber.
‘Eén of andere loser met haar mobieltje.’
Alex zette het op een rennen. Fiber wachtte een paar seconden en begon toen zo snel als ze kon rondjes rond het
standbeeld op het plein te rennen. Toen ze helemaal buiten
adem was, belde ze Mr. Oz.
‘Ik ben ze kwijt,’ zei ze hijgend. ‘Iris heeft me in de maling
genomen en haar mobieltje geruild met een voorbijganger.
Ze is hier nooit geweest.’
‘ze is slim. alex?’
‘Die kan nog steeds sneller rennen dan ik,’ pufte ze.
‘dat is tenminste nog iets. oké, ga terug naar je hotel.’
‘Maar Mr. Oz...’
‘mr. oz haat het om zichzelf te herhalen.’
‘Ja, meneer.’
Alex zette alle voorzichtigheid overboord en trok de eerste
de beste bromfietser van zijn rijwiel. Onder luid gescheld
sprong hij erop en gooide het gas open. Hij negeerde rode
stoplichten, het getoeter van het verkeer en het gevloek van
de voetgangers die hij steeds net niet omverreed. Alex wist
ongeveer waar het station ten opzichte van het hotel was. Hij
scheurde langs het busstation, over de tramrails, in de richting van de roltrap naar boven. Daar smeet hij de brommer
op de grond en wurmde zich een weg langs de mensen, die
niet zoals in Engeland keurig aan de rechterkant stonden,
maar zich over de hele roltrap hadden verspreid. Meer gevloek en getier en zelfs iemand die hem de weg wilde versperren en een speech begon te houden over fatsoen. Alex gaf
hem een knietje en sprong over de neerzinkende man heen.
Als een sprinter voor de finish snelde hij door de stationshal,
ontweek verbouwereerde reizigers, vloog langs de kiosken
waar ze ijs en tijdschriften verkochten en rende de trap af naar
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spoor zeven, waar hij de trein precies voor zijn neus zag wegrijden.
Hijgend, met zijn hand in zijn zij om de steken te onderdrukken, bleef Alex staan en keek de vertrekkende trein na.
‘De bom ligt op de rails, niet in de trein,’ hoorde hij een
meisjesstem monotoon zeggen.
‘Hoe... hoe weet je dat?’ vroeg Alex. Achter hem stond Iris,
haar rode haar wapperend in de wind, haar gezicht lijkbleek.
‘Omdat ik hem kan zien.’ Ze wees naar een pakketje dat
tussen de rails geplaatst was. Er knipperden lampjes. Bovenop
zat een reusachtige teller gemonteerd die seconden terugtelde: 4:58, 4:57, 4:56.
‘Damn.’ Alex wierp een blik op het informatiebord en zag
dat de volgende trein over een kleine vier minuten zou verschijnen. De bom zou precies onder een van de coupés ontploffen. Hij keek Iris aan.
‘Bang?’ vroeg hij.
Ze schudde haar hoofd.
‘Nee,’ zei ze, ‘niet bang. Boos.’ Ze stapte op Alex af en pakte
hem bij de schouders.
‘Waarom?’ vroeg ze met ingehouden woede.
‘Weet ik veel,’ zei Alex. ‘De wegen van Mr. Oz zijn ondoorgrondelijk.’
‘Maar waarom hier, jij ongelofelijke klootzak?!’
Alex pakte haar polsen beet en dwong Iris los te laten.
‘Ik weet niet waar je het over hebt. Ik weet niet waarom of
wat. Ik weet dat over iets meer dan vier minuten een bom ontploft. Kies Iris, vluchten of vechten.’
Iris slikte. Haar gedachten waren als bijen in een zwerm,
zoemend om elkaar heen. Ze keek om zich heen en zag een
groep tieners verveeld een sigaret delen, een moeder met een
enthousiast blond jongetje, dat huppelend op de trein wachtte. Een conducteur die iets onverstaanbaars in zijn walkietalkie riep. De knipperende lichtjes van de bom. Ze zag haar vader aan de rand van het perron staan, zag hem denken aan zijn
gezin, aan zijn kinderen. In gedachten zag ze de trein aan ko82
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men rijden, zag ze haar vader springen, zag ze het bloed op
de rails spatten.
Iris keek terug naar Alex.
‘Vechten,’ zei ze.
‘Kom op dan.’
Hij greep Iris bij de arm en trok haar mee naar de rand van
het perron.
Iris keek naar de bom die inmiddels minder dan drie minuten aangaf. Een dame van middelbare leeftijd volgde haar
blik. De vrouw staarde enkele seconden naar het pakketje en
begon toen te gillen: ‘Een bom! Er ligt een bom op de rails!’
Om hen heen begonnen mensen te gillen en te rennen. Iris
en Alex negeerden ze.
‘Klaar?’ vroeg Alex. Iris knikte. Het voelde alsof ze haar vader tegemoet sprong.
Van dichtbij zag Iris dat de bom drie zwarte kabels had. Aan
elke kabel hing een gekleurde label: een rode, een groene en
een blauwe. In het midden van de bom was een illustratie
zichtbaar met daarop kleinere vierkantjes en streepjes die op
een ingewikkelde manier verbonden waren. Het leek net een
doolhof uit het spel, alleen was dit vierkant:

‘Heb jij een smartphone?’ vroeg ze.
‘Ja, wacht even.’ Alex haalde zijn mobieltje tevoorschijn.
Achter hen was de evacuatie begonnen. Uit de omroepinstallatie klonk een kalme vrouwenstem die iedereen opdroeg het
station te verlaten. Alex scande ondertussen onverstoord de
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code. Zijn mobiele browser opende en de volgende tekst verscheen: ‘Deze bom heeft drie kabels, een rode, een groene en
een blauwe. Maar de labels aan de kabels zijn verwisseld en
zitten niet meer op de juiste plek. Knip eerst de groene, dan
de blauwe en als laatste de gele kabel door om de bom onschadelijk te maken.’
‘De labels zijn verwisseld,’ herhaalde Alex.
‘We hebben geen schaar,’ antwoordde Iris.
‘Wacht even, Iris, de tekst zegt dat de labels verwisseld zijn,
dat betekent dat...’
‘Heb jij een mes?’
‘Wat? Nee, ik... nee!’
Iris draaide zich om en keek naar het inmiddels verlaten
perron. In de verte kwam iemand van de spoorwegpolitie aanrennen. Er ging een steek door haar heen. Waar was de politie
toen haar vader sprong? Waarom hield niemand hem tegen
en haar wel?
‘Zijn jullie gek geworden?’ gilde de man. ‘Ga van de rails!’
Iris bedacht zich geen moment en liet zich door de man het
perron op hijsen. Daarna gaf ze hem een zet, waardoor hij zijn
evenwicht verloor, en rende weg.
‘Wat doe je?’ gilde Alex. Hij kon de paniek niet uit zijn stem
laten.
‘Een schaar zoeken!’ gilde Iris terug. Ze rende het hokje
van de kiosk in die door het personeel in de steek gelaten was.
De spoorwegbeambte kwam weer overeind en rende achter
haar aan.
Ondertussen staarde Alex naar de teller, die minder dan
twee minuten aangaf. De kabels waren alle drie zwart. Welke
kleur er onder het dikke omhulsel zat, was niet te zien.
Iris dook achter de toonbank en begon als een bezetene laatjes
open te trekken. Ze was nog maar net begonnen toen de politieman achter haar de kiosk binnenstormde.
‘Blijf van die spullen af! En ga hier als de wiedeweerga vandaan! Heb je de oproep niet gehoord? Er is een bommelding,
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we weten niet of het echt is of een grap, maar je moet hier
weg.’
Iris keek niet op, maar bleef naar een scherp voorwerp zoeken. ‘Het is geen grap,’ zei ze. ‘De bom ligt op de rails, ga
maar kijken.’
Even bleef de man staan, toen stormde hij net zo hard naar
buiten als hij was binnengekomen. Hij rende naar de rand van
het perron en staarde naar Alex. Iris kwam achter hem aan
met een klein aardappelschilmesje in haar handen.
‘Wat doe je daar?’ schreeuwde de politieman naar Alex.
‘Ik probeer een bom onschadelijk te maken, meneer.’
‘Idioot, ga daar vandaan! De experts zijn onderweg!’
‘We hebben nog iets meer dan een minuut, denkt u dat het
tijd genoeg is voor de experts?’ riep Alex.
Iris ging naast de man staan en zei: ‘Vluchten of vechten?
U mag kiezen.’
De man keek haar aan alsof ze krankzinnig was, greep haar
bij de arm en sleepte haar weg bij het perron, in de richting
van de roltrap.
‘Laat me los!’ gilde Iris, maar de man gaf geen kik. Wanhopig keek ze naar Alex, maar die begon druk aan de kabels
te trekken.
‘Nee, Alex, niet trekken! Snijden of knippen, je blaast ons
op!’
Ze probeerde zich opnieuw los te trekken, maar de man was
veel te sterk voor haar. In een opwelling hief ze haar vrije arm
omhoog en stak het aardappelschilmesje in zijn arm. De man
slaakte een gil en liet haar meteen los. Verbijsterd staarde hij
naar het bloed dat uit zijn mouw begon te druipen.
Iris trok haar mes terug en rende naar Alex, naar de rand
van het perron, naar de rails, naar de plek waar haar vader
voor het laatst geleefd had.
Waarom ging ze er niet vandoor? Waarom liet ze Alex zijn
gang niet gaan?
Omdat hij geen idee had en zij wel. Daarom.
Ze sprong op de rails en hurkte hijgend naast hem neer.
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‘Ik weet niet wat ik moet doen!’ zei Alex.
‘Ik wel,’ antwoordde Iris, kalmer dan ze in werkelijkheid
was, en ze begon de kabel met het rode label door te snijden.
Ze moest hard werken, want het rubber was dik. Even dacht
ze dat ze het verkeerd had, dat er rode draad onder zat, maar
het was bloed.
(bloed, haar vaders bloed, bloed)

Het bloed was van het mes op de kabel terechtgekomen. De
kabel was groen.
‘Hoe wist je dat?’ stamelde Alex.
‘Geen tijd,’ antwoordde Iris en ze begon de kabel met het
blauwe label door te snijden.
De tijd kwam onder de minuut en de teller begon te piepen.
Elke seconde een snerpende piep, die door merg en been ging.
(56 seconden)

Op dat moment voelde Alex de grond trillen. Het duurde even
voordat hij zich realiseerde dat er een trein aankwam.
(47 seconden)

‘Wat is dat?’ Iris keek verschrikt op en stopte met snijden.
‘Blijf snijden!’
Iris sneed zo hard als ze kon. Het mes was bot en kwam
maar moeizaam door het rubber heen.
(39 seconden)

‘Wat gebeurt er?’ vroeg ze nog een keer.
Ze sneed de blauwe kabel door. Nog 35 seconden en één
kabel te gaan.
‘Een trein,’ antwoordde Alex eindelijk.
‘Een trein?!’ gilde Iris. ‘Is die niet gewaarschuwd dan?!’
(33 seconden)

‘De rode kabel, Iris, die moet ook nog doorgesneden!’ Alex
greep naar haar mes, maar Iris gaf het niet prijs. De seconden
tikten weg. Iris keek verstijfd over zijn schouder naar de naderende trein. Ze hoorde de remmen piepen.
(28 seconden)

Het overstemde het gepiep van de teller.
(19 seconden)
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Een geweldige pijn ging door haar hoofd. Ontdaan keek ze
naar Alex, die klaarstond om haar nog een keer te slaan. Ze
voelde haar wang gloeien.
(11 seconden)

‘Geef me het mes!’ gilde hij. Dwingend wees hij naar de kabel
met het blauwe label. Iris dook naar beneden en begon te snijden. Onder het zwarte rubber kwam een rode kabel tevoorschijn.
(8 seconden)

‘Ga!’ gilde ze tegen Alex. ‘Ga!’
‘Maar...’
‘Ga!!!’
Alex wierp een laatste blik op de teller, die op zeven seconden stond. Hij wilde bij haar blijven, laten zien hoe moedig
hij was, maar hij kon het niet. Hij stond op en sprong op het
perron.
(6 seconden)

Iris rukte met alle macht door aan de kabel en voelde hoe hij
meegaf.
(5 seconden)

Iris staarde naar de twee helften van de rode kabel. De teller
bleef staan op vier seconden.
‘Kom!’ gilde Alex vanaf de rand van het perron. Iris keek
op en zag een gele trein op haar afkomen. Ze ving een glimp
op van het verschrikte gezicht van de machinist achter het
raam en hoorde een oorverdovend getoeter. Een fractie –
slechts een fractie – van een seconde overwoog ze om te blijven staan. Toen dook ze naar de rand, greep de hand van Alex
en voelde hoe de trein rakelings langs haar schuurde, terwijl
Alex haar op het perron hees.
Ze lagen op hun rug uit te hijgen. Iris staarde naar de wereld
die weer in beweging kwam. Naast hen werden de deuren van
de trein geopend en stroomden nietsvermoedende passagiers
het lege perron op. De meesten liepen om hen heen. Een enkeling had zo’n haast dat hij met een grote pas over hen heen
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stapte. De machinist kwam op hen afstormen en begon hen
uit te foeteren. Iris keek hem met roodbetraande ogen aan.
De machinist hield op met schreeuwen.
‘Waarom was je daar?’ was het enige wat hij nog uit kon
brengen.
Alex gaf antwoord: ‘Ze had iets laten vallen. Kom.’ Hij hielp
Iris overeind, die nu helemaal overstuur was. Ze klampte zich
aan hem vast en liet zich naar de roltrap brengen.
‘Hoe wist je het van die draden?’ vroeg Alex zachtjes.
‘Alles was omgewisseld,’ dreunde Iris op, alsof mevrouw
Kroon haar mondeling overhoorde. ‘De instructie zei dat alles
was omgewisseld. Dus de kabel met het rode label was nooit
de rode kabel.’
Alex was even stil en zei toen: ‘Ik snap het. En de kabel met
het blauwe label...’
‘... moest de rode of de groene kabel zijn. Anders was de
kabel met het groene label groen geweest, en dat kon niet.’
Alex was even stil.
‘Maar dan was er nog steeds vijftig procent kans dat je
Utrecht Centraal op zou blazen, toch?’
Iris zweeg.
‘Soms moet je niet te veel nadenken,’ zei ze.
Ze stapten de roltrap af, de stationshal in.
‘Waar gaan we naartoe?’
‘Naar ons hotel,’ zei Alex. Ze wilden net naar de uitgang
gaan, toen Iris ineens een stem achter zich hoorde.
‘Iris?’
Ze draaiden zich gezamenlijk om en keken in het gezicht
van Hugo.
‘Heb je de schatkist gevonden? Heb je de prijs?’
Ondanks alles schoot Iris in de lach.
‘Ja, Hugo. Ik heb de prijs.’ Ze realiseerde zich dat ze een
arm om Alex’ middel had geslagen. Was dat haar prijs?
‘O.’ Wantrouwend keek de jongen naar Alex. ‘Mag ik dan...
mag ik dan misschien mijn telefoon terug?’
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Zowel Alex als Iris kreeg de slappe lach, wat een pijnlijke
blik van Hugo opleverde. Ze wisselden hun mobieltjes weer
om en gingen ieder hun eigen weg.
Nadat de jongen uit het zicht verdwenen was, wandelden de
twee als in slow motion naar het hotel. Iris liet zich nog steeds
ondersteunen door Alex. Ze voelde zijn huid tegen de hare en
concentreerde zich op zijn lichaamswarmte.
Haar mobieltje ging.
‘Mijn moeder,’ zei Iris verontschuldigend. ‘Ik heb wat uit
te leggen...’
Ze klikte op accepteren.
‘Hi mam,’ zei ze.
‘dat is lief,’ knalde een mechanische stem uit de hoorn.
‘niemand noemt mij ooit mam.’
‘Mr. Oz?’ stamelde Iris. Alex keek op.
‘jij hebt gewonnen. nu ben je een van ons.’
Alex rukte de telefoon uit haar handen en gilde in de hoorn:
‘Nee, ik won! Laat haar met rust.’
Iris probeerde haar mobieltje terug te pakken.
‘Hé, dat is mijn telefoon! En hoezo heb jij gewonnen?’
Alex hield zijn hand over de hoorn en fluisterde: ‘Vertrouw
me, je wilt niet bij ons horen!’
‘En mijn broer dan?’
‘Dat neem ik voor mijn rekening!’ siste Alex. ‘Het is niet
zoals je denkt dat het zit!’ Hij haalde zijn hand weer weg en
zei: ‘Meneer? Ik was het die de bom onschadelijk maakte, niet
Iris.’
‘leuk geprobeerd,’ zei Mr. Oz zo hard dat Iris het kon horen. ‘maar mr. oz heeft overal camera’s.’
‘Mr. Oz?’ Alex smeekte zowat. ‘Alsjeblieft. Laat deze gaan.’
‘geef me het meisje.’
‘Sir?’
‘geef mr. oz het meisje!’
Alex overhandigde Iris de telefoon.
‘Mijn broer?’ vroeg ze.
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‘beloof me dat je met mr. oz meedoet.’
Iris keek Alex aan, die driftig nee schudde. ‘Ik beloof het,’
zei ze.
‘wacht een seconde dan.’
Iris keek Alex vragend aan, maar die schudde zijn hoofd,
ten teken dat hij het ook niet begreep.
Haar mobieltje ging opnieuw. Iris had niet eens door dat
Mr. Oz had opgehangen. Ze nam op en zei met aarzelende
stem: ‘Ja?’
‘Iris?’
‘Justin? Waar ben je?’
‘Wat heb je gedaan, Iris!’ Hij klonk boos en verward, wat
Iris zich kon voorstellen na een verblijf in de koude, eenzame
cel.
‘Ik... ik heb je vrij gekregen! Het is een te lang verhaal om
nu uit te leggen, Justin.’
‘Ten koste van wat, Iris? Nu hebben ze jou ook!’
‘Dat maakt niet uit, Justin, je kunt naar huis komen.’
‘Ik kan nooit meer naar huis, lief zusje,’ zei hij, zachter nu.
‘Nooit meer.’
‘Maar,’ stamelde Iris. ‘Je bent nu toch vrij? Ik heb je vrij
gekregen.’
‘Je hebt geen idee wat je gedaan hebt, Iris. Maar dat is altijd
al zo geweest, is het niet? Je hebt geen idee wat de wereld voor
je in petto heeft.’
‘Justin?’
‘Vaarwel, zusje van me. Ik hou van je, vergeet dat niet.’
‘Justin! Waag het niet om op te hangen, Justin. Justin? Justin!’
Maar het enige geluid dat ze nog hoorde was dat van de
menigte om haar heen.
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