ijn naam is Raso van Kaam. Alhoewel in mijn paspoort 3
maart 1980 staat vernoemd als mijn geboortedatum, beschouw ik zelf een andere, veel latere
datum als de dag waarop ik werd geboren. Echt werd geboren, bedoel ik.
Mijn geboorte vond plaats toen ik in het laatste jaar van mijn studie tandheelkunde zat. Tot die
tijd had ik een leven geleid zoals zovelen: een normaal burgermansbestaan zonder veel opwinding
en zonder ooit geproefd te hebben van de ongelooflijke verlokkingen die dit leven te bieden heeft
en die maar aan zo weinig mensen gegeven zijn.
Maar aan dat doodse leventje kwam een einde toen ik voor mijn studie een meeloop-stage moest
gaan volgen. Tegendraads als ik was had ik weinig zin in een stage bij een tandartsenpraktijk of op
een ziekenhuis, dus begon ik zelf iets anders te zoeken. En ik vond uiteindelijk iets interessants;
een instelling in Arnhem, Red Dragon Medical Services geheten. Het was de beste beslissing die ik
ooit in mijn leven gemaakt heb. Of beter gezegd: deze beslissing stond aan de basis van mijn
nieuwe, echte leven.

Dat ik een bijzonder stage-adres had uitgezocht had, bleek al bij de eerste keer dat ik het bedrijf
bezocht, toen ik voor een inleidend gesprek was uitgenodigd door mijn toekomstige stagebegeleider, ene dr. Szella. Het adres van Red Dragon bleek namelijk totaal onvindbaar.
Na lang rondzwerven door de vreemdste straatjes in de Arnhemse binnenstad kwam ik erachter
dat ik al twee keer langs het goede gebouw gelopen was. Toen pas viel me de onopvallende
koperen plaat naast de voordeur op waar in ouderwets aandoende letters de naam "Red Dragon,
Med. Serv." opstond. Blijkbaar was Red Dragon een kliniek die niet gebaat was bij te veel
ruchtbaarheid aan haar bestaan.
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Staand voor de massief eiken deuren van het monumentale gebouw keek ik op mijn horloge en
zag ik dat ik al ruim een kwartier te laat was voor mijn afspraak met dr. Szella. Aangezien ik de
gewoonte had altijd punctueel te verschijnen duwde ik geërgerd en inwendig vloekend de zware
voordeur open en stapte het gebouw binnen.
Misschien dat het door mijn gejaagdheid kwam dat het me in eerste instantie niet eens opviel hoe
vreemd alles er uit zag toen ik in de grote vestibule kwam: een kille ruimte met aan twee kanten
donkere gangen, maar vooral ... een beklemmende stilte en een zware atmosfeer. Ik merkte het
niet, tòen niet. Ik had immers haast. Zonder me al te zeer om de omgeving liep ik op een zwaar
bureau in de hoek van de hal af waarachter een smalle, ongezond ogende vrouw zat die blijkbaar
de receptioniste was.
"Ik heb een afspraak met de heer Szella", meldde ik.
De vrouw keek me vanachter haar hoornen bril enigszins bevreemd aan, alsof ze me niet helemaal
kon plaatsen als bezoeker. Toen keek ze naar een punt achter me en knikte:
"Hij komt er juist aan."
Ik draaide me om en zag dat er vanuit één van de gangen een man op me kwam toe lopen. Het was
een lange smalle gestalte in een smaakvol zwart-grijs ensemble. Hij was een bleke man met
opmerkelijk donker haar, een bleek benig gezicht, waarop de volle lippen bijzonder rood afstalen.
Deze lippen krulden zich nu in een brede glimlach, terwijl de man me begroette en zichzelf
voorstelde als Gheorghe Szella.
"Raso van Kaam", stelde ik mezelf voor.
"Dat had ik al begrepen", zei de man met een raar glimlachje dat ik niet helemaal thuis kon
brengen.
"Kom verder".
Dr. Szella knikte in de richting van een gang en we liepen samen op. Szella begeleidde me naar
een klein vertrek, waarvan ik door het bordje op de deur kon afleiden dat het zijn kantoor moest
zijn. Zorgvuldig sloot hij de deur achter me.
"Ga zitten, het komt niet zo vaak voor dat we gasten als jou krijgen..." Wat een curieuze
opmerking dacht ik in een flits. Maar toen begon ik me al te verontschuldigen voor de vertraging.
Dr. Szella wuifde de excuses weg met een elegant handgebaar en begon me kort en zakelijk in te
lichten over mijn nieuwe functie als stagiair. Ik zou dr. Szella zelf gaan assisteren in de kleine
tandartspraktijk die de kliniek herbergde. Hierin behandelde dr. Szella in principe alle
voorkomende problemen waarvoor patiënten naar een tandarts komen. Dit was voor mij niet
nieuw, hij had me dit al door de telefoon medegedeeld.
Maar ik barste nog van de vragen; zoals de vraag waarom er een aparte tandartspraktijk in deze
kliniek moest zitten. Dr. Szella maakte me duidelijk dat Red Dragon een zeer exclusieve
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privékliniek was, waar de patiënten gebruik konden maken van een vrijwel compleet aanbod aan
diensten. Ik vroeg hem welke mensen er dan zoal op deze kliniek afkwamen. Dr. Szella gaf niet
het antwoord dat ik verwachtte, namelijk dat de kliniek vooral rijkere mensen aantrok. Hij gaf me
te kennen dat allemaal mensen waren die al tijdenlang bij de Kliniek waren aangesloten. Uit de
manier waarop hij dit zei maakte ik op dat "Kliniek" een hoofdletter "K" moest hebben. Nou ja,
misschien de naam die hij altijd gebruikte, in plaats van Red Dragon Medical Services.
Dr. Szella stelde mij vervolgens vragen. Welke vaardigheden ik allemaal had opgedaan tijdens
mijn studie, welke behandelingen ik zelf kon verrichten. De standaard-vragen dus, en ergens had
ik het gevoel meer interesse had voor de manier waarop ik de antwoorden gaf dan de inhoud
ervan.
Toen ik vroeg wat ik mocht verwachten hier te leren, begon het gesprek een vreemde richting te
krijgen.
"Eerst zul je met name mijn assistent worden", zei Szella, "maar later kun je als het goed gaat ook
zelf mensen gaan behandelen. En misschien, geef ik je uiteindelijk ook nog wel enkele speciale
gevallen…"
"Speciale gevallen?", vroeg ik verbaasd.
Dr. Szella leek een beetje overvallen door drie vraag. Hij leek bijna een schooljongen die zich heeft
versproken tegenover de strenge rector. Hij gaf dan ook een afwijkend antwoord:
"Daar zal ik je te zijner tijd, als de tijd er rijp voor is, nog wel eens wat meer over vertellen..."
"Oké", zei ik berustend.
Zijn donkere ogen glinsterden even op. Plezier?, dacht ik, of ...

Mijn gedachten werden verstoord door iemand die de kamer binnenstapte. Het was een vrouw,
een mooie vrouw, dat zeker, met haar bleke breekbare gezicht, volle rode lippen en donkere ogen
waarmee ze me een lang (te lang) moment doordringend aankeek. Ik voelde iets vreemds in mijn
buik. Op hetzelfde moment verplaatste ze haar blik naar Szella.
"Wie is hìj?", beet ze dr. Szella toe.
"De nieuwe stagiair, Moneta", zei dr. Szella met een ontwapenende blik. De vrouw, Moneta, leek
nu mondbewegingen naar dr. Szella te maken zonder daadwerkelijk geluid te maken, zodat ik niet
begreep wat ze bedoelde, behalve dan dat het niet al te vriendelijk was. Dr. Szella bleef echter
glimlachen en zei tenslotte zacht maar dwingend: "Ga nu weg, Moneta. Ik ben nog in gesprek met
de heer Van Kaam."
Moneta bleef even bewegingloos staan, draaide zich toen plotsklaps uit en beende met een laatste
blik op mij de kamer uit. Van die laatste blik kreeg ik bijna kippenvel. Er sprak iets
onuitspreekbaars uit... Medelijden?
"Zo, en kun je komende maandag beginnen?", vroeg dr. Szella met opgeruimde stem.
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Ik knikte langzaam.

Die nacht sliep ik slecht. Ergens voorvoelde ik dat de sfeer bij Red Dragon niet helemaal klopte. Er
was iets vreemds aan de hand, alhoewel ik er niet mijn vinger op kon leggen. Er bekroop me een
zekere vorm van angst, die er toe leidde dat ik mezelf uiteindelijk afvroeg of ik die maandag
sowieso moest komen opdagen...
Maar uiteindelijk verdreef ik mijn zorgen en maakte ik mezelf wijs dat er niets aan de hand was.

De eerste dagen op mijn stage was dat ook niet zo. Ik hielp dr. Szella in zijn praktijk, waar de
meest uiteenlopende patiënten kwamen. We boorden gaatjes, verwijderden tandsteen trokken
zelfs nog twee verstandskiezen. Maar vooralsnog was het vooral heel erg rustig. In al die vrije
uurtjes nam ik studieboeken door of dwaalde ik door de lange gangen.
Ik vroeg me op die momenten af waarom er overal toch zo weinig licht was. Zelfs de
behandelkamer van dr. Szella was donker. Zo donker dat het moeilijk was de gebitten van de
patiënten goed te zien. Ik had voorgesteld betere verlichting te regelen, maar dit had dr. Szella op
besliste toon afgewezen. Niet dat zoiets sowieso mogelijk geweest was: er wàren eenvoudig niet
meer lampen in de kliniek...
Ook opvallend vond ik de patiënten in de kliniek. Ten eerste waren het er bijzonder weinig, het
leek wel of de kliniek slechts voor de helft gebruikt werd. Ten tweede scheen het me soms toe
alsof de patiënten hier bijna woonden. Vaak genoeg had ik in het voorbijlopen gezien dat hun
riante kamers, maar al te vaak waren ingericht als huiskamers, met boekenkasten en schilderijen
aan de muur. En ten derden waren alle patiënten, maar ook alle verplegers en doktoren, totaal niet
spraakzaam, alsof men mij als de pest meed.
En tenslotte was er nog iets merkwaardigs aan Red Dragon. En dat was de ongewoon grote
bloeddonorafdeling. Ik had vaak van buiten staan toekijken en er werden altijd minstens vijf
mensen tegelijkertijd behandeld. Dr. Szella had gezegd dat Red Dragon één van de grootste
bloeddonorklinieken in Nederland was bovendien die constant open was. Maar, en ik kon me
vergissen, het leek wel of de donors die aan de infusen lagen geen bloed gaven maar kregen...
Op één van die wandelingetjes kwam ik ook Moneta weer tegen. Opnieuw viel het me op hoe
bleek en transparant haar gezicht leek. Ik was blij haar weer te zien. Meer dan ik misschien
vermoedde had ze de laatste dagen door mijn hoofd gespookt. Ik kon haar prachtige ogen niet
vergeten... En die naam... Moneta...
Ze begroette me vriendelijk en nodigde me uit voor de lunch. Ik nam de uitnodiging gretig aan,
toen nog niet beseffende dat ik met deze snelle beslissing waarschijnlijk mijn leven redde.
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Even later zaten we in de kantine. Het licht scheen maar mondjesmaat naar binnen door de dikke
vitrage. De ruimte was verlaten. Moneta ging langs het buffet en nam voor ons beide hetzelfde
mee: zwarte koffie en een stokbroodje Filet Américain. Of tenminste: zo zag het eruit, want toen
ik een hap nam smaakte het naar gewoon rauw vlees.
We raakten al snel met elkaar aan de praat. Zij vertelde over waar ze werkte (afdeling onderzoek)
waar ze woonde (Utrecht), etcetera etcetera. Daarna liet ze mij vertellen. Wat ik deed, gedaan had,
waar ik vandaan kwam... Ik vertelde vol enthousiasme maar ik had het gevoel dat ze niet goed
oplette. Ze keek me alleen maar aan met een zweem van een glimlach. Midden een verhaal over
mijn studententijd legde ze haar hand op de mijne. Ik haperde en mijn verhaal stokte.
"Je had hier nooit moeten komen, beste jongen", zei ze dringend en met treurige ogen.
Ik keek haar niet begrijpend aan. Waar had ze het over? Ik vroeg het haar maar ze antwoordde
niet. Er kwam iemand binnenlopen en abrupt trok Moneta haar hand terug. Met een
ongecontroleerde beweging dronk ze de koffie in één teug leeg. Ze vertrok zonder nog naar me te
kijken.
Ik voelde verward. Enerzijds vond ik het jammer dat ze wegging. Ze was een opmerkelijke vrouw.
Weliswaar iets ouder dan mij, maar wel heel aantrekkelijk. Ik viel op oudere vrouwen...
Anderzijds was ik gealarmeerd door haar laatste opmerking: waarom had ik hier niet moeten
komen...?

Ik heb een nare eigenschap: ik kan mezelf als het tegenzit van alles wijs maken. Toen ik nog
economie studeerde voelde ik me niet lekker en ik vertelde iedereen dat ik me niet thuis voelde op
mijn kamer, terwijl ik ergens diep echt wel wist dat de studie me niet interesseerde. Toen ik bij
Red Dragon binnenkwam maakte ik me zelf wijs dat alles er echt niet zo vreemd was als wel leek.
En tenslotte, toen ik later die dag in een lege behandelkamer mijn gesprek met Moneta overdacht,
wist ik het nare voorgevoel over Red Dragon te sussen met een ander bedenksel: Ze had gewild
dat ik niet was gekomen omdat ze verliefd op me was geworden. Waarom? Omdat ze al getrouwd
was! Ik groef in mijn geheugen en herinnerde me inderdaad dat ze me ze gezegd had dat ze dat
was geweest. "...lang lang geleden...", waren haar woorden geweest. Ik schatte haar op 25 of 26,
dus dat moest ze meer in overdrachtelijke zin bedoeld hebben.
Tenslotte wist ik alles weer van me af te zetten. In de lege behandelkamer verlegde ik mijn
volledige aandacht naar een studieboek dat ik voor een inhaaltentamen moest kennen. Dr. Szella
liet zich de rest van de dag niet zien.

De volgende dag kwam ik dr. Szella tegen in zijn werkkamer. Hij begroette me met een
ongebruikelijk verzoek. Hij wilde een bloedtest op me doen. Want, zo zei hij, het was niet geheel
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onmogelijk dat ik Aids had en ik mocht mijn patiënten op geen enkele manier in veiligheid
brengen.
"Sorry hoor", verweerde ik me, "maar is dat niet een beetje overtrokken allemaal?"
Dr. Szella glimlachte breed, "Niet in het minst. Ik zou zelfs zeggen: hoogst noodzakelijk."
Er was iets aan zijn tanden, besefte ik opeens, maar wat...?
Schouderophalend gaf ik toe aan dr. Szella's verzoek en stapte de gang op richting de bloedkliniek.

Daar aangekomen werd ik verwelkomd door een uitzonderlijk magere man met een Slavisch
uiterlijk die op de één of andere manier heel knap was. Hij stelde zichzelf voor als Quentin en
wees me een bed waar ik op moest liggen. Nog steeds enigszins met een onwerkelijk gevoel ging ik
liggen. Quentin kwam aanlopen met een in plastic gepakte spuit en een band. Hij boog over me
heen om met de band mijn bovenarm af te knellen. Terwijl hij dat deed bleef zijn hoofd een
moment stil hangen, ongeveer ter hoogte van mijn schouders. Vanuit mijn ooghoeken meende ik
dat Quentin zijn tanden even ontblootte. Volledig onwillekeurig, bijna instinctmatig, trok een
siddering door me heen.
Quentin trok zijn hoofd echter weer snel weg en glimlachte me geruststellend toe. Hierna nam hij
snel en efficiënt met de spuit een kleine hoeveelheid bloed van me af. En dat was dat dan.

Op de terugweg naar de behandelkamer van dr. Szella probeerde ik mezelf gerust te stellen met de
gedachte dat "alles toch goed gegaan was". Toch begon er een soort wantrouwen over me komen.
Het moment dat Quentin over mij gebogen stond, als een roofdier boven een weerloos slachtoffer,
bleef door mijn hoofd spoken. De huivering die door me heen was gegaan... het leek wel een soort
reflex voor een oeroud gevaar...
Maar opnieuw zette ik alle bedenkingen van me af. Ik besloot dat ik de volgende dag naar mijn
studiebegeleider zou gaan om de mogelijkheid te bespreken een andere stage te beginnen. Dit
luchtte me voor het moment voldoende op.

Teruggekomen in dr. Szella's praktijk bleek al snel dat het een rustige dag zou worden.
Desondanks ijsbeerde dr. Szella rusteloos door de behandelkamer. Ik accepteerde zijn vreemde
gedrag en had bovendien geen zin in een gesprek met hem. Daarom begon ik de behandelkamer
maar eens schoon te maken.
Toen dr. Szella vertrok en mijn werk gedaan was zonk ik neer op de bank in de wachtkamer en
had ik genoeg tijd om te tobben en een paar medische vakbladen door te bladeren. Na een korte
tijd verveelde ik me al stierlijk en legde de vakbladen weg. Ik begon weer over mijn stage na te
denken en het besluit om ermee te stoppen begon in mijn hoofd steeds vastere vormen aan te
nemen. Ik was erachter gekomen dat het werk schaars was en niet uitdagend: van mijn
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voornemen om veel te leren was niets terecht gekomen en van die zogenaamde "speciale gevallen"
was niets terechtgekomen. Maar hiernaast moest ik ook zeggen dat ik de sfeer in de kliniek
ronduit morbide en bedreigend vond.
Ik herinner dat ik op dat moment zelfs overwoog om meteen de deur uit te lopen en nooit meer
terug te komen.
Mokkend en vol zelfbeslag bleef ik lange tijd voor me uit staren. Op een gegeven moment was ik
het rondhangen zat, en begon ik loom om me heen te kijken, op zoek naar iets, wat dan ook. Er
moest hier toch wel iets interessanters te doen zijn? Tenslotte sjokte ik richting de werkkamer van
dr. Szella, waar, zoals ik wist, een hele kast vol boeken stond.
Ik bleef peinzend voor de kast staan en pakte er vervolgens een exemplaar uit.
Het was een oud boek zag ik, met een door de tijd verweerde leren kaft. "Historica Gateretensis",
was er op de voorkant gebrand.
Ik sleepte me, bevangen door lamlendigheid weer naar de wachtkamer en viel neer op de bank.
Daar sloeg ik het boek open. Teleurgesteld merkte ik dat alles in het Latijn was opgesteld. Ik had
de puf niet om ook nog maar te proberen iets te ontcijferen en bladerde het boek een beetje door.
En kwam erachter dat de vele gekleurde illustraties voor zichzelf spraken.
Ik bekeek afbeeldingen van een kasteel op een berg en een donkere zaal waarin tientallen mensen
met hun handen boven hun hoofd waren geboeid. Ik zag hoe de kelen van de gevangenen waren
doorsneden waarna hun bloed in grote houten emmers werd opgevangen. Op dat moment begon
ik me ongemakkelijk te voelen. Wat was dit voor een boek? Ik bladerde door en zag een veelheid
van nog meer bloederige scènes. Het viel me op dat bij elke illustratie het rood van het bloed een
buitengewone heldere kleur had. Alsof de tekenaar hiervoor een ander soort inkt had gebruikt. In
bladerde door en zag een plaatje van mensen die de keel van hun gevangenen met hun tanden
openrukten, hun bloed over hun gezicht lieten stromen en het gulzig leken te drinken. Vampiers?
What the Fuck? Ik bladerde het boek sneller door en ondervond dat het boek volstond met bloed
drinkende creeps… Walgend sloeg ik het boek dicht. Ik was geschokt en stommelde overeind van
de bank.
Wat was dit? Waarom had dr. Szella in hemelsnaam dit soort obscure boeken in de kast staan? De
gedachte viel me in dat vampiers echt bestonden, en dat maakte me misselijk. Maar dat was toch
absurd? Ik was al mijn hele leven sceptisch geweest over dat soort verhalen. Natuurlijk waren het
spookverhalen! Maar aan de andere kant, ik was in mijn hele leven ook nog niet eerder in zo'n
omgeving geweest als ik nu was. Wat nou, als hier in deze kliniek vampiers bestonden? De kliniek
had er de morbide sfeer voor. Misschien was Quentin wel een vampier, of dr. Szella zelf… Bij dat
idee werd ik nog misselijker en ik gaf over op het dure tapijt dat op de vloer van de wachtkamer
lag.
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Wat gebeurde hier? Ik was bang en voelde me ronduit ziek. Krachteloos stommelde ik terug naar
de bank. Wat gebeurde er met mij? Was het gewoon de angst? Of had Quentin soms meer bloed
van me afgenomen dan hij gezegd had? Had hij me heimelijk één of ander verdovend middel
toegebracht? Ik wist het niet, de vragen tolden door mijn hoofd en ik zag zwarte vlekken. Opeens
sloeg de paniek toe en wilde ik alleen nog maar weg, weg uit dit gebouw. Gehaast probeerde ik de
deur te bereiken. Maar het was te laat, ik voelde hoe alle kracht uit mijn lichaam verdween. Ik viel
op mijn knieën en sleepte mezelf naar de bank. Even zitten om op krachten te komen, dacht ik.
Ik moet op de bank bewusteloos ineen zijn gezakt.

Jeuk aan mijn hals wekte me uit mijn slaap. Ik opende mijn ogen en zag tot mijn verbijstering dr.
Szella op zijn knieën voor me zitten. Met zijn mond beroerde hij in mijn hals. Ik deinsde in
doodsangst achteruit. Wat was hij in vredesnaam aan het doen? Dr. Szella verstevigde met zijn
handen de greep op mijn hoofd en borst en ontblootte als een roofdier zijn tanden. Het was een
moment, dat me nu nog steeds bijstaat. Dit kon me niet gebeuren, dacht ik nog. Maar toen beet dr.
Szella hard in het vlees van mijn hals en liet de laatste twijfel verdwijnen... Alleen mijn geest
wilde er nog steeds niet aan. Was dr. Szella echt een... vampier? Die me leeg ging zuigen? Maar dr.
Szella had zeker geen lange hoektanden en het maken van twee gaatjes (zoals je in de films altijd
zag) was dus onmogelijk. Toen zag ik voor mijn geestesoog weer dat plaatje uit dat boek, en ik
besefte dat dr. Szella het vlees van mijn hals uiteen zou rijten om de slagader te bereiken.
De afschuw stelde me in staat me even te bevrijden uit dr. Szella's greep. Ik worstelde om weg te
komen, maar dr. Szella bleek bijzonder sterk te zijn. Hij trok me weer naar zich toe en fluisterde:
"Eindelijk, eindelijk kan ik me voeden met je jonge bloed!" Ik voelde machteloos spartelend hoe
dr. Szella voor de tweede keer zijn tanden in mijn hals zette. Hij reet mijn vlees uiteen en het
bloed begon snel, heel snel, uit de verse wond te stromen. Ik probeerde nog verweer te bieden
maar het leek wel of met dat bloed mijn laatste kracht weg vloeide.
Ik wilde al bijna toegeven aan het noodlot toen ik in de waas van de doodsangst en de pijn van ver
weg een luide uitroep hoorde. Ik probeerde me op het geluid te concentreren, me eraan vast te
klampen.
Toen werd ik volledig onverwacht verlost uit de dodelijke omklemming van dr. Szella. Ik greep
meteen naar mijn hals waar het bloed nog steeds rijkelijk uit vloeide en probeerde in een bij
voorbaat vruchteloze poging de bloeding te stelpen. Ademloos keek ik op. Dr. Szella lag met
krankzinnig rondtollende ogen op de grond en Moneta stond hijgend achter hem. Het leek erop
alsof dr. Szella door haar was neergeslagen en dat vermoeden werd sterker toen zij hem een
venijnige schop gaf. Toen ze blijkbaar had besloten dat ze dr. Szella uitgeschakeld had liep ze naar
me toe.
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Ze knikte me met een geruststellende maar ook ergens heel weemoedige blik in de ogen toe en
zei: "Er zit niets anders meer op. Ik zal het sacrament moeten toedienen." En na die woorden boog
ze over me heen en ontblootte ze haar tanden…
Ik liet haar begaan…

Een maand later was mijn nieuwe leven begonnen. Ik had een vaste betrekking bij Red Dragon, of
beter gezegd, de Kliniek, gekregen en verving in mijn functie als tandarts mijn voorganger dr.
Szella. Vol overgave had ik me gestort op mijn nieuwe bestaan in de Kliniek. Ik moet zeggen dat
het me niet de minste moeite had gekost alle oude banden in mijn leven door te snijden. Mijn
studie, mijn sociale leven, mijn familie. Nooit in mijn leven was ik gelukkiger geweest.
En dat allemaal natuurlijk uiteindelijk door het sacrament dat Moneta had toegediend. Het
sacrament van de wedergeboorte, bedoel ik. Er had me niets beters kunnen gebeuren. Een geheel
nieuwe wereld was voor me opengegaan en ik begreep niet dat ik ooit had kunnen leven zonder
de geneugtes van het bloed...

En daarvan was er genoeg in de Kliniek...
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aso van Kaam had het meisje precies waar hij haar wilde hebben.
Ze lag half onder hem, volledig weerloos, en ze had nog geen idee wat er allemaal zou gaan
gebeuren. Alsof ze het noodlot tot in het uiterste tartte, trok ze Raso op zich toe en kuste hem
hartstochtelijk.
"Oh, lieverd…", zuchtte ze.
Raso zoende haar passievol en bewoog zijn lijf dicht tegen het hare aan. Langzaam bewoog zijn
hoofd naar haar beneden en passievol kuste hij haar dunne en slanke hals. Haar dunne melkwitte
huid beroerde hij met zijn tong en aan haar gekreun meende hij af te leiden dat ze het lekker
vond. Als ze maar had geweten dat hij in feite bezig was een goede ader te zoeken.
Het meisje werd opgewonden en hijgde van genot. Toen ze haar hoofd zo ver als ze kon naar
achteren bewoog, wist Raso dat het moment gekomen was. Hij ontblootte zijn tanden en rukte in
één keer het vlees van haar hals open. Het bloed kwam ongelooflijk snel, en in grote
hoeveelheden. Het besmeurde zijn hele gezicht. Maar het deerde Raso niet en hij dronk gulzig.
Het meisje bewoog onder hem, maar nu was het niet uit genot, maar uit doodsangst. Ze begon te
gillen, totdat Raso het geluid smoorde door een hand op haar mond te leggen. Ze probeerde
wanhopig onder hem vandaan te komen. Maar Raso was veel te sterk. Haar pogingen tegen te
stribbelen waren niet meer dan zwak en futiel. Hij had het gevoel dat haar gebrek aan fysieke
weerstand in feite een aanmoediging was: ze stelde haar lijf belangeloos geheel aan hem ter
beschikking.
En dus dronk Raso, tot ver nadat haar tegenstribbelende lichaam uiteindelijk slap was geworden.

Tien minuten later liep Raso alweer ontspannen over de Korenmarkt, midden tussen de menigte:
de sjokkende en slenterende massa die zo kenmerkend was voor een zonnige zaterdagmiddag. De
onwetende massa, dacht Raso.
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Hij had het meisje geslachtofferd in een leegstaand pand in de binnenstad van Arnhem. Ze had
hem spannend en opwindend gevonden: die moeilijk te plaatsen vrijbuiter, die met haar wilde
vrijen op zo'n rare plek. Raso glimlachte om haar naïviteit. Het verlaten pand was een uitgelezen
plaats voor hem geweest: niet alleen was er een kleine kans dat hij daar betrapt werd, hiernaast
had hij hier alle gelegenheid gehad zich weer toonbaar te maken en de vlekken van bloed op zijn
kleding weg te wassen.
Raso voelde zich zoals altijd, vlak na een goede Voeding: ongelooflijk vitaal en enorm sterk, alsof
hij de hele wereld aan kon. Hij voelde zich kortom gelukkig. Aan het meisje, dat hij dood had
achtergelaten, dacht hij al niet meer, ze was niet relevant meer. Dat hij iemand had gedood deerde
hem niet. En het kwam niet in hem te denken aan het verdriet dat hij had veroorzaakt: het meisje
had ongetwijfeld ouders gehad, familie en vrienden, die om haar hadden gegeven. Het was
allemaal irrelevant.
"Raso", hoorde hij opeens ergens in de menigte. Hij keek om en zag de jongen die hem bij zijn
naam had aangesproken. Raso herkende hem eerst niet, tot langzaam maar zeker enkele beelden
zijn herinnering binnendropen. Het was een oude studiegenoot van hem, hoe heette hij ook al
weer? Martin; dat was het inderdaad.
"Raso, lang niet gezien!", zei deze terwijl hij haastig dichterbij kwam. Uiteindelijk stond hij
hijgend voor hem.
"… Ik had niet gedacht je ooit nog te zien", stamelde Martin opnieuw, "je was zo plotseling
verdwenen…"
Raso haalde ongeïnteresseerd zijn schouders op.
"Waar heb je gezeten, man?", vroeg Martin.
"Hier en daar", bromde Raso.
Martin legde een hand op Raso's arm en zei snel: "Je hebt ons echt angst aangejaagd, Raso, zelfs je
ouders wisten niet waar je gebleven was. Ze waren radeloos…"
"Ik ben met andere dingen bezig", zei Raso kortaf. Hij irriteerde zich aan dit onverwachte gesprek.
Het was een onwelkome verstoring van zijn dagelijkse routine.
Martin keek Raso, enigszins verbaasd om dit antwoord, onderzoekend aan.
"Je bent anders geworden", constateerde hij tenslotte, "je kleren, nee, alles…"
Raso wist dat zijn dure zwarte driedelige pak afweek van de vrijetijdskleding die hij in zijn
studententijd had gedragen. Maar wat maakte dat uit, hij dacht nauwelijks nog terug aan die tijd,
en als hij het deed was het met een gevoel van … bijna schaamte. Te bedenken dat hij zelf ooit
ook als zo'n gewoon burgermannetje had geleefd. Walgelijk…
"Luister, ik moet door", zei Raso en hij draaide zich van Martin weg.
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"Ma-maar", riep Martin protesterend met hoge stem, terwijl hij hem bij de schouder pakte, "Waar
woon je tegenwoordig? Wat doe je? Wat kan ik tegen je ouders zeggen?"
Raso draaide zich weer om, nu echt geïrriteerd, "Niets!", beet hij Martin toe, terwijl hij hem
dreigend in de ogen keek, "En donder nou op!"
Er verscheen angst in Martin's ogen, en hij trok snel zijn arm weg van Raso's schouder. Raso
draaide zich om en liep snel en beslist weg.
Hij keek niet om.

Op weg naar de kliniek overdacht hij zijn gesprek met Martin. Dat mensen zich blijkbaar zorgen
om hem maakten, dat zijn ouders radeloos waren. Maar het raakte hem allemaal niet. Laat die
onwetenden zich maar zorgen maken, dacht hij, wat maakte het uit. Het enige dat van belang was,
was zijn leven, en dat bevond zich nu in een stroomversnelling. Zijn leven was opwindend
geworden, groots en extatisch, dat was wat telde. Al het andere leidde maar af en was irrelevant.

Nog voor Raso de kliniek bereikt had, had hij zijn goede humeur teruggevonden. Met plezier
dacht hij terug aan de laatste twee maanden. Wat er allemaal was gebeurd, welke verrukkingen
hadden plaatsgevonden. Toen hij eenmaal Red Dragon Medical Services bereikt had, vertoonde
zijn gezicht een brede glimlach. Hij probeerde het niet te verbergen, bij de Kliniek mochten ze
best weten dat hij genoot van zijn nieuwe leven als vampier en het uitstekend naar zijn zin had.
Het maakte allemaal niet uit. Zolang de mensen in de Kliniek maar niet wisten van de wilde
nachten en soms ook dagen die hij had gehad. Van de mensen die hij had veroverd en leeggezogen
had. Van al het levende bloed waarmee hij zich Gevoed had...

Raso groette kort de receptioniste en schoot met haastige tred de gang in die naar zijn
werkvertrekken leidde. De figuur die zich uit het halfduister van de altijd schemerige hal
losmaakte had hij daarom pas laat in de gaten. Het was Moneta. Hij besefte dat hij de laatste dagen
in het geheel niet meer aan haar had gedacht.
"Moneta!", zei Raso op bijna joviale toon. Zichzelf horend moest hij toegeven dat de blijheid in
zijn stem heel kunstmatig leek.
"Raso, jongen", groette zij terug terwijl ze op hem toeliep.
Raso kan niet anders dan blijven staan, alhoewel hij liever was doorgelopen. Hij meed Moneta de
laatste tijd liever, ongeveer vanaf het moment dat ze een aantal knallende ruzies met elkaar
hadden gehad.
Moneta bleef voor hem staan en keek hem peilend, bijna onderzoekend aan. "Zo, jij ziet er fris en
fit uit vandaag!", zei ze tenslotte. Het leek een onschuldige opmerking op de vroege ochtend, maar
Raso voelde meteen dat er meer achter zat; daarvoor kende hij haar te goed.
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"Tja, gaat wel", antwoordde hij dan ook ontwijkend.
"Iets bijzonders gehad?", vroeg Moneta weer.
"Oh, nee hoor, gewoon een suffe avond, thuis achter de buis…"
"Thuis ja", zei Moneta, "Bevalt je nieuwe woning, trouwens?"
Hoorde hij daar een zweem jaloezie? Raso meende van hem. Hij had al wel gedacht dat Moneta
spijt had van de ruzies die ze had ontketend en die er uiteindelijk voor had gezorgd dat ze uit
elkaar waren gegaan. Twee maanden waren ze bij elkaar geweest, vanaf zijn Geboorte, en in die
tijd hadden ze onmiskenbaar een hartstochtelijke, ongeremde en bewogen relatie gehad. Raso wist
zeker, dat ze, ondanks de meningsverschillen, heimelijk maar al te graag wilde dat hij bij haar
terugkeerde.
Maar dat zat er voorlopig niet meer in. Raso grijnsde en zei:
"Perfect. Julia is een schatje, die zorgt dat ik niets tekort kom." Julia was zijn nieuwe huisgenoot.
De subtiele hint die in zijn woorden besloten lag, was bewust bedoeld Moneta te kwetsen.
Maar zij liet niets merken en knikte zakelijk, "Mooi. Kom je vanavond ook op de vergadering van
de Kliniek?"
Ze bedoelde de Gemeenschap der Vampiers, natuurlijk. Raso zuchtte vermoeid:
"Nee, ik denk het niet. Ik heb belangrijker dingen te doen…"
De blik in Moneta's ogen was bestraffend: "Je weet toch wel hoe belangrijk de Kliniek voor ons
is…?"
Begint ze weer?, dacht Raso vermoeid. Alsof dat uitgezakte zootje hem ook maar een greintje
interesseerde…
"Ja, ja, tuurlijk…"
Moneta keek alsof ze hem niet geloofde. Ze wilde weer wat zeggen maar hapte haar woorden op
het laatste moment in. Vervolgens schudde ze haar hoofd, draaide zich om en liep weg.
"Ik hoop dat je weet waar je mee bezig bent, Raso", zei ze in het weggaan. Raso liet die vraag
onbeantwoord en keek haar na. Toen ze om een hoek uit het zicht was verdwenen, krulden zijn
mondhoeken zich in een lach. Wat een suf wijf! Hij besefte eens te meer dat het verstandig was
geweest om met Moneta te breken; ze had hem alleen maar beperkt in zijn mogelijkheden.
Zijn onbeperkte mogelijkheden…

Goed geluimd vervolgde hij zijn weg naar zijn tandartspraktijk. Sinds hij werkte in de kliniek,
runde hij deze praktijk in zijn eentje, als opvolger van Gheorghe Szella. Maar dr. Szella was niet
meer in de Kliniek, dacht Raso spottend. De arme man had zich immers niet kunnen beheersen en
had zich voor het oog van de mensen van de gemeenschap misdragen. Hij had de belangrijkste
regels gebroken van de Gemeenschap der Vampiers, oftewel de Kliniek dus, gebroken. En hij had
de zwaarste straf gekregen die op een dergelijke vergrijp gegeven kan worden: de verbanning.
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Tja, de Kliniek. Raso was natuurlijk bij het proces geweest waar dr. Szella veroordeeld was en hij
had zich al meteen verbaasd over al die oude en uitgedoofde mensen van de Kliniek en de strenge
regeltjes die ze zichzelf oplegden. Wat een stelletje ingeslapen figuren. Wat had dr. Szella nou
goed beschouwd fout gedaan? Hij had zich proberen te Voeden. Nou en, dat is toch wat vampiers
doen? Raso had het allemaal maar een deprimerende vertoning gevonden en was blij dat hij nog
niet zo was. Hij was nog fris, jong en enthousiast.

Hij opende het slot op de deur van zijn praktijk en installeerde zich in de comfortabele stoel in
zijn werkkamer. Hier nam hij snel de agenda door en hij zag dat het een drukke dag zou worden.
Maar liefst zes mensen kwamen langs voor de periodieke bijslijping van hun hoektanden.
Weliswaar bijzonder maar ook weinig enerverend werk dat Raso al ontelbare malen had gedaan.
Verder waren er ook nog de gebruikelijke tandarts-behandelingen zoals gaatjes boren en tandsteen
verwijderen.
Raso sloeg zijn agenda dicht en ging aan het werk. Tevreden bedacht hij dat hij tijdens alle weinig
spannende activiteiten van vandaag genoeg tijd had om zijn avonturen van gisteravond nog weer
eens de revue te laten passeren.
En om nieuwe te bedenken natuurlijk…

In de middagpauze liep Raso Quentin tegen het lijf. Quentin was één van de betere vrienden van
hem binnen de Gemeenschap. Hij was tenminste niet zo… burgerlijk. Ergens gloorde nog een
restje wellust en drang in hem, wist Raso. En hij was al een tijd bezig om die emoties verder aan te
wakkeren.
"Zo, je ziet er goed uit vandaag", vond Quentin, terwijl hij zijn tanden in een broodje dik belegde
rosbief zette.
"Dat zeggen er meer vandaag", grijnsde Raso tevreden.
"Wanneer kom je weer eens langs bij de bloedtransfusie?", vroeg Quentin.
Raso haalde zijn schouders op, "Als ik weer zin heb aan een Voeding." Raso zei er niet bij dat hij
de bloedtransfusies vreselijk vond. Waarom zou je genoegen nemen met oud, levenloos bloed, als
er ook verse te vinden was. Je ging toch ook thuis geen kliekjes eten als je in het eethuis verderop
verse biefstuk kon krijgen?
"Raso", Quentin legde nu zijn hand op Raso's arm, "Je hebt nu een maand geen Voeding meer
ontvangen. Zo lang heeft niemand in de gemeenschap het ooit uitgehouden…"
"Ja en?", vroeg Raso onverschillig.
"Dat valt op, Raso", zei Quentin nadrukkelijk, "Je kunt niet zo vitaal blijven zonder regelmatige
Voedingen."
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"Ach, ik ben een stuk jonger dan de meeste hier hoor. Het is de jeugd!", zei Raso triomfantelijk.
Hij was nog steeds in een opperbeste stemming.
Quentin knikte, want hij wist dat Raso hiermee een punt had. Raso was nog maar drieëntwintig
jaar oud. Daarmee was hij absoluut een jonkie. Er liepen soms mensen rond op de kliniek die de
driehonderd jaar gepasseerd waren. Hijzelf was met 131 levensjaren nota bene nog een relatieve
jongeling.
"Dat kan niet het gehele verhaal zijn en dat weet je zelf", snauwde Quentin nijdig.
Raso glimlachte vrolijk naar hem.
Quentin zuchtte en boog zich dichter naar hem toe. Dringend maar zachter zei hij: "Luister, Raso.
De enige reden waarom de Raad je nog niet ter verantwoording heeft geroepen is omdat ìk je
dossier vervalst heb. Tot nu toe denkt iedereen nog dat je wèl regelmatig je Voeding hebt gehad."
Raso keek Quentin verrast aan. "En waarom heb je dat gedaan?"
Quentin zuchtte diep, "Omdat ik je wel mag, Raso. Jong elan, begrijp je. Door jou voel ik mezelf
bijna weer zo jong als jij bent."
Raso lachte geamuseerd, "Oh? En wat deed jij dan toen je jong was?"
Quentin antwoordde niet. In plaats daarvan stelde hij voor: "Laten we daar vanavond bij mij thuis
over praten, ja?"
Raso knikte en probeerde zijn tevredenheid te verbergen. "Goed", zei hij snel.
Quentin dronk zijn glas jus leeg en vroeg aan Raso:
"Zo, en wie denk jij dat Demetrio Petrillio in de Raad gaat opvolgen?"
"Nou…", begon Raso nadenkend. Het was duidelijk dat het tijd was geworden voor de
gebruikelijke Small Talk.

Die avond belde Raso aan bij Quentin's woning. Hij woonde in een duur appartementencomplex
in de binnenstad. Quentin deed vrijwel meteen open. Hij was gekleed in een smaakvol ensemble
van overduidelijk dure en modieuze kleding. Hij zag eruit als de dandy die hij waarschijnlijk graag
wilde zijn. Quentin had een overduidelijk Slavisch uiterlijk: een lichte huid, donker haar, een
fikse baardgroei en grote wenkbrauwen. Hij was knap, op zijn manier en zijn sterk
geprononceerde gelaatstrekken gaven hem een bijzonder krachtige mannelijke uitstraling. Hij leek
een man van rond de dertig jaar oud.
"Kom binnen, Raso!" Quentin was duidelijk blij hem te zien.
Raso trad de woning binnen. Hij was er al vaker geweest dus hij werd niet opnieuw verbaasd door
de enorme ruimte in het appartement. De woning bevatte een ongelooflijk grote woonkamer met
aan drie zijden getinte glazen wanden die je in staat stelden uit te kijken op het beste dat Arnhem
te bieden had.
"Ga zitten."

24

Raso voldeed ook aan dit gebod en zette zich neer op één van de twee vijfpersoonsbanken. Peilend
keek hij om zich heen. Zijn oog viel al snel op een Russische icoon aan de muur.
"Hé", zei Raso tegen Quentin, die net vanuit de keuken kwam met twee glazen tomatensap, "dat
schilderij ken ik nog niet."
"Dat klopt", zei Quentin terwijl hij zich naast Raso op de bank zette en hem zijn glas
overhandigde, "dat hangt er pas een dag."
"Wat is het?"
"Het is een oud pronkstuk van mij. Het is uniek, alleen al doordat het nu eens een keer geen
heilige verbeeld, maar Raspoetin, de Russische staatsman." Raso knikte. Hij had gehoord van
Raspoetin. Hij had behoord tot wat toen de Kliniek was. Jammer dat hij was vermoord want hij
had hem graag willen ontmoeten.
"Jammer dat de lijst beschadigd is", vond Raso.
Quentin lachte, "dat zijn kerfjes die ik er zelf in die tijd in heb gemaakt."
Raso keek hem vragend aan.
"Voor elke persoon waarmee ik me heb gevoed één", verklaarde Quentin.
Raso knikte nu begrijpend en hij probeerde de streepjes te tellen. Zijn schatting was een stuk of
honderd.
"Ïndrukwekkend", zei Raso gemeend. Quentin had zo te zien een flink aantal doden op zijn conto.
"Ja, ik was vroeger bijzonder energiek", zei Quentin.
Raso keek hem licht geamuseerd aan, "hoor ik daar een melancholische ondertoon?"
Quentin beantwoordde de vraag niet; in plaats hiervan zei hij scherp: "Zoals ik begrijp ben jij ook
leuk bezig de laatste tijd."
"Dat heb ik nooit gezegd!"
"Kom, Raso. Ik ben niet achterlijk!", zei Quentin verontwaardigd, "Hoeveel?"
Raso gaf niet meteen antwoord. Hij twijfelde of hij dit wel moest zeggen. "Negen", fluisterde hij
tenslotte.
Quentin keek Raso oprecht verbaasd aan. "Was het lekker?", vroeg hij zacht. In zijn ogen las Raso
de wellust. Raso grijnsde veelbetekenend. Het bleef een tijdje stil.
"Laten we vanavond samen op pad gaan, Raso…" Hij legde een hand op de zijne; "Laten we ons
samen voeden." Raso's hart sprong op in zijn keel. Hij had Quentin eindelijk zover gekregen!
"Weet je wel wat je zegt?", vroeg Raso zacht.
"Ja", zei Quentin, "bijna zeventig jaar heb ik in het keurslijf gezeten, maar nu móet ik er weer uit,
wat de consequenties ook zijn. Lust en het goede leven krijgen weer voorrang!" En met deze
woorden boog hij zich naar Raso toe en kuste hem vol op de mond.
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Toen Quentin en Raso die nacht de stad inliepen was hun lust nauwelijks getemperd. Ze hadden
ongeremde seks met elkaar bedreven en elkaar gevoed, maar dit leek de onwinding alleen maar te
hebben vergroot. Met ogen die glommen van plezier en rode wangen van opwinding liepen ze een
discotheek binnen. Voor een doordeweekse avond was het druk. Niet zo gek, het was
studentenavond. De tent stond vol met jonge meisjes. Aan de bar keken Raso en Quentin
goedkeurend toe.
Na enkele biertjes liepen ze de dansvloer op. Het was Spaanse Avond of zoiets en er werd muziek
gedraaid waarop zwoel kon worden gedanst. Dat kwam vooral Quentin goed uit. Hij had het niet
zo op die moderne house-rage.
Raso en Quentin vormden een bijzonder koppel op de dansvloer. Beide waren modieus gekleed en
knap en op hun eigen manier dansten ze beide verleidelijk. Maar vooral straalden ze een soort
energie uit die de vrouwen als het ware aantrok. Niet veel later stonden ze allebei te flirten met
een meisje. Maar de avond was nog jong en Quentin en Raso wezen verschillende meisjes af, tot ze
beiden iemand hadden gevonden waar ze tevreden mee waren. Quentin had een typische kakstudente veroverd; inclusief sjaaltje. Om Raso's schouders hing een blond wulps ding met een strak
rokje en dito shirtje.
Met zijn vieren liepen ze de nacht in. Raso en Quentin stelden voor thuis gezamenlijk iets te gaan
drinken en de meisjes stemden maar al te graag toe. Uitgelaten keuvelend liepen ze naar het
appartement van Quentin. Daar aangekomen was vooral het sjaaltjes- meisje, Des, verguld met
Quentins riante onderkomen. Zie hing nog nadrukkelijker dan daarvoor om zijn nek.
Het andere meisje, Kiki, leek het nauwelijks te interesseren. Raso vermoedde dat ze behoorlijk
aangeschoten was. Ze vlijden zich allemaal neer op de banken en begonnen aan een flesje wijn.
Voor deze op was, lag Quentin al hevig vrijend met Des op het dikke vloerkleed. Zijn hand zat
onder haar bloesje. Des leek bijzonder gewillig.
Raso had meer moeite met Kiki, die niet zo ver leek te willen gaan. Maar ze was te aangedaan door
de alcohol om zich goed te verdedigen en al snel had Raso haar shirtje omhoog gewerkt. Raso
werkte zich snel uit zijn shirt en broek, maar opnieuw bood Kiki weerstand: "Maar… met hun
erbij?", hijgde ze verward. Raso begreep dat ze op Quentin en Des doelde.
Hij grijnsde: "Die redden zichzelf wel." En met die woorden begon hij haar opnieuw
hartstochtelijk te zoenen. Raso voelde dat de weerstand van Kiki nu helemaal opgelost was. Raso
grijnsde verlekkerd en keek heimelijk naar de lichtblauwe ader die duidelijk zichtbaar was in
Kiki's leliewitte hals. Het leven was goed!
Die nacht deelden Raso en Quentin het genot van het jonge, volle bloed van twee jonge vrouwen.
De Voeding was rijk en ruimschoots voldoende om hen te verzadigen.
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Later in de nacht, toen ze de rommel zo goed mogelijk hadden opgeruimd en de lijken van de
twee vrouwen in de badkuip hadden gedeponeerd, belandden ze samen in het grote hemelbed van
Quentin. Er was nog genoeg energie over voor nog meer wellust en bloed. Opnieuw belandden ze
in elkaars armen en opnieuw genoten ze gulzig van elkaars lichaam.

"Ik heb vandaag iets geks gezien", zei Julia.
Raso zat op de bank haar uitstekende macaroni met roomsaus te eten, en had juist besloten dat zij
voor een gewone sterveling heel geschikt was als huisgenoot.
"Wat?", vroeg hij.
"Ik zat vandaag naar herhalingen op tv te kijken, Vermist om precies te zijn. In één van de items
kwam een persoon voor die ik ken."
"Wie?", vroeg Raso. Hij had oprecht geen idee wie ze bedoelde.
"Jij", zei Julia scherp terwijl ze hem aankeek, "Raso van Kaam. Je bent al die tijd dat je bij mij in
onderhuur bent gekomen, spoorloos..."
Raso zei niets en bleef kauwen op zijn voedsel.
"Je ouders kwamen aan het woord. Je bent blijkbaar student in Nijmegen. Ze zeiden dat ze de
hoop je te vinden al bijna hadden opgegeven, toen een mede-student zei je te hebben gezien in
Arnhem."
Het duurde even voor Raso realiseerde dat ze blijkbaar Martin bedoelde. Hij had die buitenissige
ontmoeting al weer helemaal vergeten. Maar blijkbaar had dat meer losgemaakt dan hij had
gedacht. Hij besefte opeens dat hij het wel heel licht had opgevat, om zijn vorige leven geheel
achter zich te laten. Zo makkelijk ging dat niet.
"Je vader heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd", fluisterde Julia.
Raso dacht na en vroeg tenslotte vlak, "En, heb je al gebeld?"
Julia schudde haar hoofd, "Ik wilde horen wat je te zeggen had."
"Wat kan ik zeggen?"
Julia begon zich op te winden, "Iets dat voor je spreekt, Raso! Je bent geen slechte huisgenoot,
maar ik heb me al eerder zorgen over je gemaakt. Over het feit dat je nooit vrienden over de vloer
krijgt, en nooit gebeld wordt. Over dat je geen post krijgt. Over dat je soms nachtenlang wegblijft.
Maar wat me het meeste zorgen baarde, Raso, was de stemming waarin je soms verkeert, zo
overdreven energiek en druk." - ze zweeg even, alsof ze overwoog wat te zeggen - "Tenslotte
concludeerde ik dat je een drugsdealer of zo was, Raso. Eentje die zelf ook gebruikt..."
Raso zuchtte en dacht na. Ze wist klaarblijkelijk te veel, veel te veel. Maar wat moest hij doen?
Julia uit de weg ruimen? Het vooruitzicht haar te vermoorden sprak hem zeker aan. Hij had zin in
haar, ze moest goed bloed hebben, dat was duidelijk. Maar dat zou onverstandig zijn. Vrienden
van haar wisten wie haar huisgenoot was, sommigen hadden hem zelfs gezien. Hij moest niet nog
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meer aandacht op zich vestigen. Het enige wat hij kon doen was vertrekken. Hij stond op, zette
het halfvolle bord eten op tafel en liep zijn kamer binnen.
"Hé", riep Julia verontwaardigd.
Hij deed de deur dicht en keek rond. In het kleine kamertje stonden voornamelijk wat oude
meubels. Er stond niets waardevols; hij gebruikte de kamer alleen om er te slapen. Snel greep hij
wat kleine spullen bij elkaar van zijn schamele bezittingen. Toen ging de deur open en kwam Julia
binnen.
"Oh? Ga je nu zomaar weg?", vroeg ze op hoge toon.
Raso zuchtte en draaide zich om, "Je weet niet waarom ik een nieuw leven ben begonnen...", zei
hij zacht.
"Nee, dat weet ik niet, maar drugs zijn niet de oplossing", bitste Julia.
Hij schudde zijn hoofd, "Je begrijpt er niets van". Hij liep op Julia toe en zei bezwerend, "Het zijn
geen drugs, dat beloof ik je..."
"Toch ga ik je ouders bellen! Ze moeten we...", begon Julia boos. Maar ze kon haar zin niet
afmaken. Vliegensvlug sloeg Raso een hand om haar hals en knalde haar tegen de muur. Ze slaakte
een gesmoorde kreet.
"Je belt niemand", snauwde Raso met zijn mond tegen haar oor, "en je zegt niets. Begrepen?" Ze
probeerde los te komen, maar hij hield haar in een ijzeren omklemming. Hij bewoog zijn mond
langs haar hals en bekeek haar aderen. Raso voelde tot zijn genoegen hoe een siddering van angst
door haar ging. Het was een bekende siddering, die door al zijn slachtoffers ging, vlak voor hij zich
ging Voeden. Het was de oeroude angst voor vampiers die opeens opkwam.
"Ik ben hier nooit geweest, ja?", beet Raso haar weer toe.
Ze keek hem aan met van angst uitpuilende ogen en knikte driftig.
Raso liet haar los en ze viel neer op de grond, hevig hijgend en kokhalsend. Hij keek niet meer
om, en verliet het appartement. In de zekerheid dat Julia hem niet aan zou geven.

Raso besloot bij Quentin in te trekken. En in de weken die volgden bracht Raso veel tijd met hem
door. Steeds vaker trokken ze er samen op uit, om slachtoffers te zoeken in de stad en die mee te
nemen naar Quentin's appartement op zich aan te Voeden. Het was een wilde tijd. En natuurlijk
moest wel een keer mis gaan.

Op een vrijdagochtend, de ochtend nadat Quentin en hij zich aan twee jonge vrouwen hadden
Gevoed, wandelde Raso de kliniek binnen. Zoals gewoonlijk alleen, Quentin zou vijf of tien
minuten later pas binnen lopen, om geen aandacht te wekken. Niemand wist dat ze samen
woonden, en niemand wist wat ze allemaal uithaalden. Het was rustig in de kliniek. Vrijdag was

28

altijd een rustige dag en na een aantal patiënten te hebben behandeld in zijn praktijk las Raso
rustig in een tijdschrift. Hij werd opgeschrikt doordat er op de deur werd geklopt.
"Binnen."
Raso was verbaasd om te zien het Pjotr Petrov was die binnenkwam. En gealarmeerd, want Petrov
was de Raadsvoorzitter van de Nederlandse tak van de Kliniek. Hij keek Raso weinig vriendelijk
aan.
Raso wees hem een stoel en vroeg zo neutraal mogelijk: "Wat is er?"
Petrov maakte een boos grommend geluid; "Meer dan genoeg!". De woorden klonken vreemd uit
zijn mond. Hij was één van de oudste vampiers in Nederland, en had van zijn bijna 400
levensjaren al zo'n tachtig jaar in Nederland doorgebracht. In al die jaren had hij nooit het accent
van zijn moederland Rusland verloren. Raso bedacht ineens dat híj wellicht Raspoetin gekend had.
"Een uur geleden zijn er twee vrouwen in een bos buiten Arnhem gevonden. Dood. Beide hadden
wonden aan hun hals en hebben grote hoeveelheden bloed verloren." Petrov was een man van
weinig woorden, hij zei altijd waar het op stond.
"Ma-maar", vroeg Raso verbaasd, "hoe weet u dat zo snel?"
Petrov bewoog zich naar hem toe, zoals een leraar naar een lastige leerling: "Jongeman, sinds een
eeuw hebben wij, de Kliniek, een afspraak met de autoriteiten in dit land. Zij gedogen ons, als wij
ons gedeisd houden. Natúúrlijk" -Petrov zei dit woord met grote nadruk- "horen wij het als eerste
van een dergelijke moord. Ze zijn laaiend!"
Raso had natuurlijk al eerder van dit bijzondere arrangement gehoord en vond het ronduit absurd.
Het was zoiets als een verbond tussen een boer en een vos, met de afspraak dat als de vos van de
kippen zou afblijven, de boer zich gedeisd zou houden.
Bedachtzaam zei Raso: "Verschrikkelijk, maar wat heb ik daarmee te maken?"
Petrov bewoog zich nog verder naar voren uit zijn stoel tot hij een metertje van Raso's gezicht
was: "Omdat jij ze vermoord heb, misselijk ventje!" Petrov sprak de woorden zo venijnig uit dat
Raso verschrikt terugdeinsde. "Vanochtend zijn we nadat jij en Quentin weggingen het
appartement binnengeweest. De bloedsporen waren overal te vinden." -Petrov's stem vervormde
zich in walging- "God, wat zijn jullie bezig geweest…"
Raso besefte meteen hoe de zaken ervoor stonden en kwam overeind terwijl hij op zakelijke toon
zei: "Goed, het is tijd om te gaan, zie ik."
Hij liep om zijn bureau heen en zette vervolgens koers richting de deur.
"Jij gaat nergens heen!", beet Petrov hem toe terwijl hij de ingang versperde.
"Ach, ga toch weg", snauwde Raso en hij gooide de oude man moeiteloos op de grond. Zijn
krachten waren ongekend, sinds hij vampier was geworden.
"Help!", krijste de oude man met geknepen stem.
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Maar Raso luisterde niet eens en stapte de werkkamer uit. Toen zag hij dat in de wachtkamer vier
mannen stonden. Hij herkende ze meteen; het waren bullebakken van kerels die wel eens als
bodyguard voor raadsleden fungeerden. Niet de figuren om ruzie mee te krijgen. Maar voordat hij
ook maar de kans had ze gedag te zeggen vlogen ze op hem als roofdieren op een weerloze muis.
Ondanks zijn krachten had Raso geen schijn van kans. Een kaakslag deed hem duizelen en toen hij
na een keiharde slag op zijn schouders geveld werd, voelde hij hoe hem een paar handboeien werd
omgedaan.
Niet veel later leidden de mannen hem machteloos geboeid de kamer uit. Toen Raso opkeek
bespeurde hij in de toegestroomde menigte Moneta.

Nog geen drie uur later stond Raso van Kaam terecht voor de Raad. De raadszaal alsmede tal van
andere vertrekken bevonden zich in de catacomben van de kliniek, en het waren geheime ruimte
waar Raso niets van af wist in zijn tijd als stagiair, lang, lang geleden.
De Raadszaal was een grote donkere ruimte met hoge gewelven. Op een verhoging bevond zich de
grote massief eiken tafel waaraan de Raadsleden gezeteld waren. In de zaal was plaats voor de
overige leden van de vampiergemeenschap. Van waar Raso stond, een soort spreekgestoelte dat op
de rand van de verhoging stond, kon Raso goed zien dat er een paar honderd man in de zaal zaten.
Dat betekende dat zowat de hele Kliniek voor zijn proces was samengekomen. Wat een eer, dacht
hij wrang. Uit zijn ooghoeken zag hij Moneta op de eerste rij zitten die meewarig haar hoofd
schudde. Raso wendde zijn blik snel af.
Quentin was natuurlijk nergens te bekennen, hij had vernomen dat ook hij opgepakt was.
Waarschijnlijk zou hij na hem in dezelfde zaal terechtgestaan. Of misschien had hij al
terechtgestaan…

"Raso van Kaam. U heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreden van vrijwel elke regel uit ons
Wetboek." Het was natuurlijk Petrov die het woord voerde. De man sprak met een gezwollen
stem waar duidelijk grote woede uit sprak. "U heeft zich overgegeven aan de meest vreselijke
geperverteerde wandaden en u heeft de Kliniek moedwillig in gevaar gebracht. U wordt aldus
gestraft met verbanning uit onze gemeenschap."
Raso hoorde het vonnis stoïcijns aan. Hij had gehoord wat verbanning betekende toen dr. Szella
hetzelfde vonnis had ontvangen. Het betekende dat je niet meer viel onder de bescherming van de
Gemeenschap der Vampiers en dat je naam aan de autoriteiten werd doorgegeven. Feitelijk werd
je vogelvrij verklaard. Raso wist nog dat van dr. Szella destijds was voorspeld dat hij het in zijn
eentje niet lang zou uithouden. Het deed hem weinig.
"Raso van Kaam, heeft u hierop iets te zeggen?"
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Op dit moment had Raso gewacht. "Ja", declameerde hij, terwijl hij opveerde en zich direct tot de
zaal richtte: "Ik wil zeggen dat ik tot op dit moment geen greintje spijt heb van mijn daden. Ik
gedraag me zoals een vampier zich behoort te gedragen. Ík ben niet geperverteerd, nee, de Kliniek
is geperverteerd. Jullie bespottelijke slappelingen verdrukken je ware aard. Zielig vind ik het hoe
jullie je staande houden met transfusies van oud, dood bloed. Belachelijk is het dat jullie proberen
in deze maatschappij te passen. Zijn we daar vampiers voor?" Raso laste een stilte in om de zaal
rond de kijken. Sommige mensen keken hem verbouwereerd aan, anderen wendden hun gezicht
af. Vol vuur ging Raso door: "Als ik door me op de enige juiste manier gedraag, door te genieten
van de Jacht en het voorrecht van de Voeding, niet aan de regels hou, dan zo zij het. Dan ben ik
blij dat ik verbannen wordt!"
Een tijdlang was een doodstil in de zaal. Toen zei Petrov met schorre stem: "Voer hem weg, voor
eeuwig."

Die avond werd Raso van Kaam ergens in een verlaten gebied ruw uit een rijdende auto gegooid.
Hij ving zijn snelheid kundig op en stond, toen hij uitgerold was, rustig op. Behoedzaam klopte hij
het stof van zijn lange zwarte jas terwijl hij de auto nakeek. Woede brandde in hem. De Kliniek
wilde hem stukmaken? Oké, dacht Raso, dan is het oorlog. Hij besloot plechtig alles te doen wat in
zijn mogelijkheden lag om ervoor te zorgen dat het de Kliniek was die als eerste stuk ging.
Maar voor hij daar aan ging werken waren andere dingen belangrijker. Raso snakte naar een
Voeding.
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k heet Raso en ben vampier. Wat mijn achternaam is? Die gebruik ik niet
meer. Wat mijn verleden is? Waar ik vandaan kom? Wie mijn familie zijn? Allemaal totaal
oninteressant. Ik ben Raso, vampier en dit is nu; dat is het enige wat telt. En in dit heden zullen de
juiste mensen mijn naam voldoende te horen krijgen als het aan mij ligt. Welke personen? Je bent
te ongeduldig. Laat ik bij het begin beginnen.

Sinds ik door de Gemeenschap der Vampiers, doorgaans de Kliniek genoemd, werd
geëxcommuniceerd, kon ik beschouwd worden als een ongebonden vampier. Maar ik was ook een
vampier met een missie, of nog beter gezegd: met een persoonlijke oorlog.

Ik verbleef in die tijd veel in Amsterdam. Een gevaarlijke stad, misschien ook voor gewone
mensen, maar zeker voor ongebonden vampiers als ik. Maar aan de andere kant was ik ook een
heel gevaarlijke persoon voor Amsterdam. Daarover snel meer. Waar het me nu om gaat, is dat ik
hier in een helder moment het briljante idee kreeg hoe ik wraak kon nemen op de Kliniek. Hoe ik
haar in het hart kon treffen.
Het plan openbaarde zich aan mij op een vooravond in mijn tijdelijke woning en graag had ik de
hele verdere avond besteed aan de vervolmaking van mijn ultieme wraak, als ik niet toevallig die
avond nog een afspraak had waar ik toch heen wilde gaan.
Dat het een roerige avond zou worden, besefte ik toen nog niet.

Ik had afgesproken met George Szella, die ik al ruim een half jaar niet meer had gezien en ik
vermoed dat mijn verse plan tenminste voor een deel de zelfvoldane lach op mijn gezicht
verklaarde toen ik een paar uur later de tapsalon binnenstapte waar hij op me wachtte. We
begroetten elkaar vrij hartelijk gezien de onze gemeenschappelijke geschiedenis, het had immers
een haar gescheeld of Szella was mijn moordenaar geweest. Maar misschien kwam het omdat we
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ons ergens verbonden voelden, we waren immers beiden ongebonden, "vampires on the loose". En
we waren allebei tandarts geweest in de kliniek…

"Nou, jij ziet er goed uit!", vond Szella terwijl we neerzaten. Een dubieus begin, maar het scheelde
dat hij niet heimelijk naar mijn halsslagader keek.
"Tja, ik leef gezond", grijnsde ik dubbelzinnig.
Szella begreep wat ik bedoelde want hij vroeg: "Je nieuwe leven gaat je goed af, hè?"
Ik haalde mijn schouders op, "Het bevalt me goed een vampier te zijn, maar …"
Szella wachtte.
"…de Harker-Dienst maakt het leven er niet makkelijker op", maakte ik de zin af. Szella knikte.
Hij wist waar ik het over had, maar al te goed waarschijnlijk. De Harker Dienst was een ultrageheime overheidsorganisatie die genadeloos afrekende met losgeslagen vampiers als Szella en ik.
Het bizarre was dat ze al bijna een eeuw samenwerkten met de Gemeenschap van Vampiers, de
Kliniek. De afspraak was dat verburgerlijkte vampiers (lees: de Kliniek) met rust werden gelaten.
Degenen die zich echter niet aan de strenge leefregels van de Kliniek hielden werden met alle
hulp van diezelfde gemeenschap overgelaten aan de genade van de Harker Dienst.
En de Harker Dienst had geen genade.
"Het is een barre tijd", beaamde Szella stuurs, "en dan heb ik het nog niet eens over die vreselijke
Harker Dienst. Het is gewoon een vreselijke eeuw. Vroeger kon je je nog naamloos voortbewegen,
geruisloos je slachtoffers kiezen en weer onzichtbaar verdwijnen. Tegenwoordig? Al die nieuwe
snufjes. Camera's, paspoorten. Het afstandelijke uitgaansleven. Het LAWAAI!" Szella keek me met
een bijna wanhopige blik aan. Ik bemerkte eigenlijk nu pas dat hij er niet zo goed uitzag. Bleek,
alsof hij geen regelmatige Voeding kreeg, "Ik had me allemaal dat nooit gerealiseerd in de
kliniek…", zuchtte Szella.
Ik probeerde begrijpend te knikken, maar in stilte bespotte ik hem. Hij was hopeloos uit de tijd, als
een holenmens in een ruimteschip; pathetisch en afstotelijk. Ik snapte eigenlijk niet meer waarom
ik hier mijn tijd verdeed.
"En dat allemaal door jou, jongen. Je moest eens weten wat jij allemaal teweeg hebt gebracht in
mijn leven…", ging Szella droevig door.
"Ach je bent in ieder geval weg bij die bespottelijke Kliniek", bromde ik weinig geïnteresseerd
terwijl ik in mijn cocktail roerde.
Szella keek me verbaasd aan, en vroeg: "Zou je niet teruggaan als je het mocht?"
Ik voelde me boos worden: "Terug? Hoe kom je bij dat absurde idee?"
Szella kuchte schuchter; "Ik zou teruggaan als ik het kon…"
Ik moet toegeven dat ik op dit moment zonder terughoudendheid schamper om hem lachte.
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Szella kroop nog wat meer ineen aan het tafeltje: "Je lacht me uit…", constateerde hij op een
treurige toon. Hij zag er nu echt breekbaar uit. Alsof hij in kleine stukjes uiteen zou vallen als ik
hem nu aan zou raken. Het irriteerde me en maakte me boos.
"Natuurlijk lach ik om jou en je ideeën. En de Kliniek… Ik snak ernaar om het te vernietigen, niet
om er opnieuw deel van uit te maken!"
Szella keek me nu geschokt aan. Peilend keek hij me diep in de ogen. In wendde mijn blik niet af.
Hij wel, uiteindelijk. Toen mompelde hij: "Je meent het echt. Je wilt de Gemeenschap der
Vampiers kapot maken…" Het was geen vraag.
Szella keek me opnieuw aan. In zijn ogen las ik verbijstering en wanhoop. Hij wilde juist weer iets
gaan zeggen, toen ik een vreemd geluid hoorde. Ik maande Szella tot stilte met een enkele
opgestoken vinger en keek omzichtig om me heen. Toen zag ik de man in het grijze driedelige
Armani-pak bij de ingang. Ik wist meteen wie het was.
"Harker!!!", brulde ik ontsteld door het besef en ik sprong meteen op. In mijn ooghoek zag ik
Armani de deur opengooien. Ik draaide me om en rende naar de keuken. In het voorbijgaan
gooide ik de tafel en Szella om, die pas half overeind was gekomen. Het interesseerde me niet. Ik
wist dat Szella kansloos was en het laatste wat ik kon gebruiken was dat ik zo'n oude dwaas op
sleeptouw moest nemen.
Ik was twee meter verwijderd van de deuren naar de keuken toen deze opensloegen en twee
nieuwe in Armani-pak gestoken kerels onthulden. Bliksemsnel stelde ik mijn koers een kwartslag
bij, op weg naar een deur met het opschrift "Privé". In het voorbijgaan zag ik hoe de eerste
Armani-man boven de spartelende Szella stond en hem met een groot kaliber pistool met demper
een kogel door de slapen joeg. Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen dat vampiers alleen
met houten staken kunnen worden gedood. Oké, we hebben betere fysieke vermogens dan
stervelingen maar een kogel door je kop komt bij ons soort bijna even hard aan, dat kan ik
verzekeren. Terwijl ik Szella zijn laatste doodskreet hoorde slaken ramde ik de privé-deur open en
vloog naar binnen. Net op tijd, want ik voelde hoe twee kogels zich in de het hout van de deur
achter mij boorden. Ik bevond me voor een trap die ongetwijfeld leidde naar de woning van de
café-eigenaar en bedacht me niet. Ik nam de treden per drie. Toch was ik nog niet boven of twee
van de Armani's waren al in het halletje. Opnieuw klonken er twee dodelijke kuchjes. Eén kogel
boorde zich in mijn flank, maar richtte geen andere schade aan dan wat vernield spierweefsel. Ik
was nu boven en schatte de situatie haastig in. Een woonkamer waar twee kinderen achter een tv
zaten, een keuken van waaruit een vrouw me met een angstige blik aankeek en een tweede trap.
Ik nam de trap. Ik beklom deze nog sneller dan de vorige. Zoals Szella goed had opgemerkt was ik
in topconditie. Ik vraag me af of een honderd meter sprint me aan het hijgen zou hebben
gekregen. Ik denk het niet.
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Achter me hoorde ik hard gestommel, alsof één van mijn achtervolgers gestruikeld was. Een goed
teken en ik zette extra aan. De verdieping waar ik nu op kwam bevatte de slaapkamers. Weinig
interessant; maar vooral boden deze ruimtes me weinig kansen. En ik hoorde de Armani's alweer
de trap opkomen. De derde trap dan maar, die waarschijnlijk naar de zolder leidde. Ik sprintte
naar boven en kwam op een kleine overloop met slechts één deur. Op slot natuurlijk. Ik zette twee
stappen terug en zette me schrap. Met een enorme krachtsinspanning beukte ik de deur open. Ik
voelde hoe spierweefsel in mijn schouder scheurde en de schouder uit de kom raakte. Ik besteedde
er geen aandacht aan en rende door.
Tot mijn verrassing belandde ik op een dakterras, leeg op ligstoel na. Om me heen stonden andere,
hogere gebouwen. Dakje-spring, het vermakelijke kat-en-muis spel zoals je wel eens zag in films
kon ik dus niet spelen hier, dacht ik cynisch.
Ik draaide me om en hoorde mijn belagers de derde trap nemen. Ik schatte mijn kansen. Normaal
gesproken waren twee tegenstanders geen probleem. Alleen waren deze bewapend en goed
getraind. Ik kon het weten, ik had immers eerder het genoegen gehad de Harker- Dienst te
ontmoeten.
De tijd begon nu echt te dringen en ik nam een beslissing. Ik rende naar de rand van het gebouw.
Drie etages lager bevond zich de straat. Op dat moment bereikten de twee Armani-pakken het
dakterras. Ze zagen me staan, verstijfden en richtten hun pistolen. Toen sprong ik.
Ik kwam niet zo hard neer op de straat neer als ik dacht en wist mijn vaart goed op te vangen door
om te rollen. Wel voelde ik dat meerdere botten in mijn voeten en benen door de klap gebroken
waren. Opnieuw negeerde ik de pijn en krabbelde vliegensvlug op. Ik keek omhoog en zag de
twee Armani-pakken verslagen naar beneden kijken. "So long suckers", dacht ik en zette het op
een lopen.
Twee straten verderop, toen ik wist dat ik mijn achtervolgers in ieder geval voor even ontvlucht
was, stapte ik in aan de passagierskant van een auto. Achter het stuur zat een doodsbange vrouw,
type huisvrouw. Ik zette mijn meest afstotelijke en maniakale gezicht op (hetgeen me makkelijk
afgaat) en beval haar weg te rijden.
Tien kilometer later, aan de rand van de stad, stapte ik uit de auto. Ik veegde het bloed van mijn
lippen en liet de levenloze vrouw op de passagiersstoel zakken. Voorzichtig deed ik het portier
dicht en liep weg. Ik had geluk. Het metro-station was vlakbij.

Nog geen drie weken later begon ik met mijn campagne om de Kliniek te vernietigen. In die tijd
was ik al lang weer hersteld van mijn laatste confrontatie met de Harker-Dienst. Vier, misschien
vijf dagen liep ik wat moeilijk en moest ik wat rust houden, maar daarna waren mijn kwetsuren zo
goed als hersteld.
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Het eerste deel van mijn campagne bestond eruit me in Arnhem en in haar directe omgeving zo
veel mogelijk te voeden met levend bloed. In een week tijd Voedde ik me met acht mensen,
waarvan drie op de laatste avond.
Op deze avond had ik twee vrouwen en een jonge man meegelokt naar mijn onderkomen in
Arnhem voor een tomeloze seks-orgie. Terwijl de andere twee in de woonkamer bezig waren, had
ik in de slaapkamer seks met het andere meisje. Toen ze klaarkwam had ik mijn tanden al in haar
hals gezet. Het stelletje in de woonkamer lette niet op het gegil, ze meenden dat het hoorde bij
een heftig orgasme, en in zekere zin was dat ook zo.
De seks ging door in de woonkamer waar we een bijzondere vermakelijke "threesome" hadden.
Tenslotte voedde ik me aan de jongen terwijl het meisje erbij was. Zij gilde, verloor de controle
over haar blaas en kroop toen in shock weg in het verste deel van de kamer, terwijl de urine van
haar blanke dijen lekte. Zonde vond ik, want zoiets deed af aan de glans van de avond. Maar toen
ik genoeg van de jongen gedronken had strafte ik haar ervoor. Het meisje stierf een bijzonder
pijnlijke dood.

Enkele dagen na mijn uitspattingen zat ik met een verrekijker voor het raam van een smoezelige
hotelkamer. Niet bepaald mijn smaak, ik hecht aan luxe en comfort, maar toevallig bevond dit
hotel zich tegenover Red Dragon Medical Services. De kliniek, de naamgever van de
Gemeenschap van Vampiers en haar hoofdkwartier. Maar natuurlijk vooral de plaats waar alles
voor mij begonnen was.
In de acht uur dat ik ingespannen toekeek zag ik hoe gestresst de toestand was bij de kliniek.
Mensen liepen af en aan en ik zag zelfs een glimp van Petrov en Moneta. In de middag bezochten
drie mannen in keurige driedelige kostuums de kliniek. De Harker-Dienst, wist ik. Het werd nu
echt menens, de Dienst was nog nooit echt de kliniek ingegaan. Ik verbeeldde me hoe het er daar
aan toeging: wanhoop en de vermoorde onschuld in de kliniek en een woedende Harker-Dienst.
Met een glimlach op mijn gezicht verliet ik via de achteringang het hotel.

Het tweede deel van mijn plan, waarvoor ik terug naar Amsterdam moest, kostte me meer tijd dan
het eerste, in totaal bijna twee weken. Maar ik zorgde er wel voor me regelmatig te Voeden in
Arnhem, zodat de gemoederen gespannen bleven.
Het viel tegen slachtoffers te vinden die voldeden aan mijn eisen, maar uiteindelijk had ik de
benodigde vijf personen verzameld. Geheel in stijl voor wat komen ging, had ik een verlaten
abattoir in Amsterdam-Oost voor hen uitgezocht. In een grote betegelde ruimte, waar nog steeds
het aroma van oud bloed te bespeuren was, hingen ze aan handen en voeten gebonden keurig op
een rijtje, als was het slachtvee. Maar dat was het natuurlijk eigenlijk ook.
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"Alsjeblieft, vermoord me niet", smeekte de middelste me hijgend. Het was een magere man met
een ongezond uiterlijk, die zwaar aan het touw hing waarmee zijn handen waren vastgebonden
aan een verwarmingspijp tegen het plafond , "ik, ik heb geld."
"Je geld interesseert me niet", zei ik nonchalant.
"Ma-maar luister dan, ik …"
Ik sloeg de man met mijn vlakke hand in het gezicht. Het gepraat begon me te irriteren en ik
vroeg me af ik mijn slachtoffers niet de mond had kunnen snoeren.
"Jullie zijn allemaal ziek", zei ik tegen mijn slachtoffers, "een verschrikkelijke, verderfelijke
ziekte." Ik meende het wat ik zei. "Eigenlijk verleen ik de maatschappij een dient door jullie
allemaal af te maken."
En met deze woorden haalde ik een fors formaat slagersmes te voorschijn, dat ik voor een
vriendelijk prijsje op de markt had gekocht. Mijn onvrijwillig publiek begon te luidkeels te
jammeren.
"Stilte!", brulde ik, "Ik kan jullie verzekeren dat ik mensen op pijnlijker manieren vermoord heb."
Ik pakte een emmer van de grond en liep naar het eerste slachtoffer in de rij. Met de precisie van
een professionele slachter haalde ik met mijn mes zijn hals open, intussen goed uitkijkend dat het
rijkelijk vloeiende bloed keurig in de emmer werd opgevangen.
Ik lette nauwelijks op het hulpeloze gekerm van de andere slachtoffers, die vol afschuw mijn
werkzaamheden bekeken. Maar ik moet wel toegeven dat ik blij dat hij gekrijs ophield toen ook
de laatste in de rij aan de beurt was gekomen. Het was me een beetje beginnen te irriteren.

Precies een week na de slachtpartij in het abattoir, vier weken na de seksorgie met drie van mijn
recente slachtoffers en ruim anderhalve maand na mijn laatste confrontatie met de Harker-Dienst
drong ik de Red Dragon kliniek binnen. Het was nacht. Normaliter zijn gebouwen dan
uitgestorven, maar de kliniek is een wat ander verhaal. Vampiers gedijen nu eenmaal goed in het
donker en ik wist dat minstens dertig mensen in de kliniek woonden. Uitkijken dus.
Uiteindelijk, na een, zelfs voor mij, vermoeiende toer, waarbij ik zelfs een uur mezelf, gedrukt
tegen een plafondbalk verscholen moest houden, zat mijn taak erop. Ik verdween weer naar het
smoezelige hotelletje en wachtte af.

De stemming was de volgende ochtend op de kliniek heel feestelijk. Toen nog wel. Mardi Gras
werd gevierd, hetgeen betekende dat alle vampiers van de Kliniek bij elkaar kwamen. Het was het
hoogtepunt van het jaar voor de meeste mensen; de hele dag was het feest en er waren hapjes en
drankjes genoeg. Ook was er genoeg mogelijkheid je te Voeden met extra goed bloed.
Die avond was de stemming opeens geheel omgeslagen. Op het moment dat de bezoekers
normaliter huiswaarts zouden keren, ontstonden opeens opgewonden toestanden. Ik zag mensen
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achter de ramen woest gesticuleren. Tevreden grijnzend sloot ik de gordijnen en viel in een diepe
slaap. Ik Voedde me die avond niet maar ik wist dat anderen dat wel zouden doen.

De volgende ochtend werd ik vroeg wakker. Ik liep meteen naar het raam en schoof de gordijnen
uit elkaar. Ik zag dat er nog steeds evenveel auto's voor de deur van de kliniek stonden. Een goed
teken. Blijkbaar had men besloten allemaal te blijven voor de nacht. Maar ik vertrouwde erop dat
niet iedereen zich hieraan zou houden. Toen merkte ik de zilvergrijze auto op die even verderop
geparkeerd stond. Een man in pak zat achter het stuur. De Harker Dienst. Weer een goed teken.
Ik stelde me net in voor een lange dag kijkplezier toen ik een bekende om de hoek van de straat
zag komen lopen. Moneta. In een opwelling sprong ik op en stormde naar beneden. Stom, maar ja,
zijn we dat uiteindelijk niet allemaal?
Ik hield Moneta staande toen ze langs de lobby van het hotel liep en trok haar naar binnen. Het
scheelde dat de lobby nog verlaten was op dit uur van de dag.
"Raso", hijgde Moneta verward, "Jij hier?"
"Ja", grijnsde ik, "gaat er al een lampje branden?"
Ze begreep het opeens, verstijfde en keek me met grote ogen van verbijstering aan. "Jij!", hijgde ze.
Ik liet haar rustig bedaren maar hield haar beide bovenarmen stevig vast.
"De moorden van de afgelopen weken…", fluisterde Moneta ademloos, "En het bloed… Het bloed!
Zeg me dat je dat niet gedaan hebt." Ze bedoelde natuurlijk de feestelijke voorraad extra jong
bloed waarmee men zich gisteren massaal had Gevoed en waar ik de nacht ervoor vijftien liter
bloed van HIV-geïnfecteerden aan had toegevoegd. Het feest van de vijf "zieken" natuurlijk, die ik
in Amsterdam zo klinisch had afgeslacht.
"Dat wil ik wel lieverd, maar dan zou ik liegen", zei ik poeslief.
Toch nog onverwacht probeerde Moneta zich los te rukken. Ze was sterk, maar ik hield stand. "Jij,
jij beest!", beet ze me toe, "Je hebt hun, òns vermoord!"
Ik schudde mijn hoofd, als een leraar tegen een langzame leerling, "Nee, Moneta. Ik heb ze niet
gedood, dat hebben ze zelf." Natuurlijk had ik gelijk, geïnfecteerd bloed was bijzonder schadelijk
voor vampiers, maar niet direct dodelijk. En ik kon het weten. In mijn tijd in Amsterdam heb ik
geïnfecteerd bloed gedronken. Ik had vier Voedingen en een week rust nodig gehad om me
eroverheen te zetten.
"Rotzak", schreeuwde Moneta, "Je wist dat we alleen konden overleven met vers bloed!" Ze
bedoelde levend bloed. Bloed dat werd gedronken als de eigenaar nog niet dood was.
"Dan had je dat maar moeten doen", zei ik nonchalant.
"Dat druist in tegen alle principes van de Kliniek, alles waar we voor staan!", wierp Moneta op
hoge toon tegen.
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"Hoor wie het zegt?", wierp ik tegen, "als jij je aan die dwaze regeltjes gehouden had, stond je hier
nu niet." Toen ik in haar ogen keek wist ik dat ik het beslissende punt had gescoord. Ze had
zichzelf Gevoed vannacht.
Ik voelde hoe haar spieren verslapten, "Ik kon niet anders… De dood is …", fluisterde ze zacht. Ze
maakte de zin niet af maar keek me gepijnigd aan.
"Je hebt de juiste keuze gemaakt, Moneta. Je was weer echt een vampier!", zei ik tegen haar,
"Iedereen die vannacht de juiste keuze heeft gemaakt leeft nog. De rest is…" Ik wuifde met mijn
hand "…verleden tijd."
Iets in de toon waarmee ik dat laatste zei alarmeerde haar. "Wat bedoel je?", vroeg ze scherp.
Weer deed ik overdreven nonchalant. "Och, ik zag dat de Harker-Dienst al klaarstond. Ze zullen
vannacht wel iemand net als jou opgepakt hebben. Iemand van de Kliniek…Maar waarschijnlijk
wel meer dan één."
Moneta wist wat dat zou betekenen. Oorlog. "Ik moet ze helpen…", begon ze terwijl ze zich
gehaast omdraaide. Ik trok haar met een ruk dicht naar me toe en snauwde in mijn oor: "Je moet
niets! Als je daar nu heengaat ben je verloren. De Harker-Dienst zal elk moment aanvallen. Van de
Kliniek blijft niets meer over. Laat die arme sukkels!"
Het duurde enkele seconden, maar toen wist ik dat ik het pleit beslecht had. Toen ontspande ze
haar spieren en draaide zich met een emotieloos gezicht weer om. Totaal verwezen liet ze zich
mee leiden naar mijn hotelkamer.

En terwijl Moneta schijnbaar in shock doodstil op het bed lag, keek ik toe hoe vijftien man van de
Harker-Dienst (waarschijnlijk de gehele personele bezetting) met zware geweren de kliniek
binnendrong. Na een kwartier kwamen ze weer naar buiten en verdwenen ze in de vijf
klaarstaande auto's. Nog twee minuten later klonk er een zware explosie vanuit de kliniek. De
gehele centrale hal ging in gruzelementen en het vuur dat ontstond verspreidde zich snel. Moneta
was bij de explosie opgesprongen en stond snikkend achter me toe te kijken hoe de kliniek in een
oogwenk in lichterlaaie stond.
Een passend einde van die verderfelijke Kliniek vond ik. Weg met de burgerlijke vampier; de
wereld lag open voor mensen als mij; de echte vampier. Het werd hoog tijd om de wereld te
veroveren!
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et kreng. De bitch. Het loeder. Ze probeerde hem stuk te maken en
eigenlijk had hij dat altijd al moeten weten.
Raso van Kaam ramde met zijn vuisten op de versterkte deuren en verwenste haar naam: "Moneta!
Als ik hier uitkom laat ik je lijden als nooit te voren!" Zijn gebrul verwerd tot gekrijs, "Bloeden zul
je, tot je leeg bent. Ik zal je lijk verbranden en op je as pissen, ik ..." Verward beëindigde Raso zijn
woedende monoloog toen er een hand op zijn schouder rustte.
"Bewaar je adem, Raso. Dit heeft geen zin". Het was Maurice die achter hem stond. Zijn stem
klonk kalmerend.
"Je hebt gelijk", zuchtte Raso en hij draaide zich met hangende schouders om. Maurice had altijd
gelijk. Maar ook hij had niet kunnen bevroeden hoe Moneta hen een lelijk kunstje had geflikt
door hen in te sluiten in dit leegstaande pakhuis. Dat kon hij ook niet, hij kende Moneta immers
slechts vaag.
Hij, daarentegen, had beter moeten weten. Moneta had het hem nooit echt vergeven hoe hij de
Kliniek, de Gemeenschap der Vampiers, ten onder had gebracht. Natuurlijk had ze tegen hem
getierd en gevloekt toen ze haar aanvankelijke shock had verwerkt. Maar Raso had gedacht dat
het iets tijdelijks was, een zelfde soort irritatie als iemand die gestoord wordt in zijn slaap door een
wekker. Een passende metafoor, want ook Moneta had tijden geslapen in de beklemmende sufheid
van de Kliniek. Was het dan gek dat je boos was op iemand die je opeens bruut wekte, zoals hij
had gedaan? Raso dacht van niet. Maar wat hij wel vreemd vond was dat de boosheid bij haar
hierna altijd doorgewoed had. Hij had verwacht dat ze op een gegeven moment had moeten inzien
dat Raso haar uiteindelijk een dienst had verleend. Omdat hij haar uit de apathie van de Kliniek
had gered en weer in het volle leven had gezet, omdat hij haar weer de glorie van een echte
Voeding had laten proeven. Maar toch was dat niet zo geweest. Blijkbaar was ze mentaal toch
meer verbonden aan de Kliniek dan hij had gedacht.
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"Wat nu?", vroeg Maurice.
Raso keek hem diep in de ogen en las erin nog geen paniek of angst. Onterecht, dacht hij. Hij
kende dit pakhuis en wist dat er geen uitweg zou zijn. Maar hij besloot dit vooralsnog niet aan
hem te vertellen.
"Een uitgang zoeken, natuurlijk!" zei hij dus.
Maurice bekeek onderzoekend de ruimte waarin ze waren. Het was een grote, lage ruimte van
tien bij tien meter en bevond zich in de kelder van een leegstaand pakhuis. Het enige licht kwam
van een enkel naakt peertje aan de zolder en enkele dikke metalen roosters in het plafond boven
de deur. Deze deur, die dus afgesloten bleek te zijn, was de enige in- en uitgang.
Maurice liep peinzend langs de bakstenen muren. Raso bekeek hem en vroeg zich af of de jongen
op zoek was naar verborgen ingangen of zo. Toen hij de hele ruimte was langsgekomen bleef hij
weer bij Raso staan. Hij nam zijn hand in het zijne.
"Is dit een grap of zo van haar?", vroeg Maurice.
Raso schudde langzaam zijn hoofd. "Ik heb je ons hele verhaal nog niet verteld."
"Wat heb je met haar gedaan? Heb je je ooit aan haar gevoed of zo?"
Raso schudde zijn hoofd, "Nee, ik heb iets dierbaars van haar kapot gemaakt."
"Vertel het me", vroeg Maurice heel zacht.
Raso kon niet weigeren. Ze zaten neer op het bed en Raso begon te vertellen. Hij had hem nog
nooit verteld over de Kliniek. Niet alleen omdat hij het geschiedenis vond, voltooid verleden tijd,
maar ook omdat hij vreesde dat het iets in Maurice's houding ten opzichte van hem zou
veranderen. Raso was erg gesteld op Maurice, nee: hij hield van hem en hij was bang dat hij hem
met het verhaal zou afschrikken. Maurice was voor hem het meest dierbare dat hij ooit had gehad.
Hij zwierf nu al weer twee jaar door het land sinds de Red Dragon kliniek in vuur was opgegaan.
En in die tijd had hij er op los geleefd zoals hij zich dat had voorgenomen. Hij had zich vergrepen
aan talloze jongens en meisjes, eerst voor de nog vrij onschuldige seks. Daarna de Voeding. In
twee jaar had hij vijftig mensen vermoord. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als
Joegoslavië en Rusland. Gebieden waar meer anarchie heerste. Maar Nederland was altijd zijn
thuisland gebleven: hij doodde het liefste mensen in Nederland; ook vampiers zijn soms
sentimenteel. Hij had nog jaren door kunnen gaan met zijn ongeremde en losbandige levensstijl,
als hij niet opeens Maurice was tegengekomen. Toen was alles anders geworden. Het gevoel dat hij
in hem had opgeroepen had hij niet eerder gekend: liefde. En uit naam van de liefde vertelde hij
nu aan hem een verhaal dat eigenlijk niet meer verteld moest worden.
Maurice zweeg een lange tijd nadat Raso zijn verhaal had verteld. Uiteindelijk zei hij: "Ik weet
niet of ik boos of trots op je moet zijn. Je hebt mede-vampiers omgebracht, Raso. Dat druist tegen
alles in waar we voor staan."
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Raso maakte een beweging met zijn hand, "Ik heb ze niet gedood. En bovendien waren het geen
echte vampiers."
Maurice lachte vreugdeloos; "Maar toch?" Hij boog zijn hoofd. Raso draaide zich naar hem toe en
pakte hem bij zijn beide schouders. "Ben je boos op me?", vroeg hij zacht.
"Ja", zei Maurice zacht, "dat ik er niet bij was om die fossielen te zien branden." Opeens grijnsde
hij van oor tot oor. Raso lachte opgelucht en sloot hem in zijn armen. Hun monden vonden elkaar
en ze begonnen hartstochtelijk te zoenen. Het geschil was weer uit de wereld.

"Niet gedacht dat we zo lang hier zouden blijven", zuchtte Maurice even later toen ze languit
liggend uitbliezen op het bed. Raso begreep was hij bedoelde. Maurice was nooit dol geweest op
zijn tijdelijke onderkomen in de Amsterdamse havens. Misschien omdat hier al meerdere mensen
hun dood hadden gevonden. Alhoewel het bloed was weggeschrobt, leek Maurice daar toch
gevoeliger voor dan hij.
Er ging een steek door Raso's buik. Moest hij hem nu vertellen dat het nog wel eens heel lang kon
duren? Hij deed het niet en stelde voor om actie te ondernemen.
Ze inspecteerden de deur nog eens grondig, en toen de muren en toen de vloer. Maar de muren en
vloeren vertoonden geen zwakke plekken. En Maurice probeerde vergeefs met zijn schouders de
deur te forceren. Raso moest glimlachen toen hij hem ingespannen pogingen zag doen. Maurice
was smal en lichtgebouwd. Zijn pogingen leken even hopeloos als met een proppenschieter een
rijdende tank tegenhouden. Hij liep op de Maurice toe en legde zijn arm om zijn schouder. "Bijna",
glimlachte hij veil.
Maar Maurice was niet in voor geintjes. Hij richtte zich op en schreeuwde: "Moneta! Ben je daar?
Als je ons nu vrijlaat dan zullen we dit zien als een grap! Moneta! Dit is niet leuk meer!"
Geen enkele reactie van Moneta noch een ander. Niet zo gek, dacht Raso. Moneta was
bloedserieus, dat wist hij zeker. En het pakhuis en de wijde omgeving waren zoals altijd verlaten.
Maurice keek, nu enigszins vertwijfeld, om. "Niets", meldde hij overbodig, "het vuile wijf!"
Raso knikte en bedacht hoe ironisch was hoe hij uiteindelijk hulpeloos werd opgesloten door de
enige persoon die hij had gered uit de ondergang van de Kliniek. En hoe hij hier nu over was met
Maurice, de enige om wie hij iets gaf en de enige die hij het Sacrament ooit had gegeven. Want
ook hij was vampier, natuurlijk.
Dat was gebeurd meteen op de eerste avond dat hij hem was tegengekomen. Ze hadden elkaar
ontmoet in een discotheek en die mooie, onschuldige jongen was hem meteen opgevallen. Ze
waren in een ongewoon lang geanimeerd gesprek gekomen. Raso praatte nooit zoveel met zijn
aankomende slachtoffers. Hij verleidde ze gewoon om daarna zijn lusten op hen te botvieren.
Uiteindelijk was Raso bij Maurice thuis uitgenodigd. Ze waren daar op de bank beland maar
Maurice had niet verder willen gaan dan zoenen. Ook een dergelijke mate van preutsheid was

47

Raso normaal vreemd, maar merkwaardig genoeg had hij zich niet aan deze beslissing gestoord.
Hij had ook gevoeld dat hij zich niet wilde voeden aan de jongen. Natuurlijk had hij gesnakt naar
het zonder twijfel zeer smakelijke bloed, maar op de een of andere manier had het ongepast
geleken om deze prachtige, waardevolle jongen tot de dood toe leeg te zuigen. Raso had tot dat
moment nooit gedacht over het toedienen van het Sacrament, zoals lang geleden Moneta bij hem
had gedaan. Het was nooit bij hem opgekomen dat hij hetzelfde kon doen bij andere personen:
vampiers van hen maken. Tot dat moment. Toen had hij opeens geweten dat hij meer dan wat dan
ook aan Maurice het Sacrament wilde toedienen. En aldus had hij gedaan. Zijn mond was zoekend
terechtgekomen bij de keel van Maurice en heel voorzichtig, heel anders dan normaal, had hij de
ader blootgelegd en zich gevoed aan slecht een beetje zijn bloed. Maurice was verstijfd onder hem,
maar had het laten gebeuren. Hoe had hij ook anders gekund, Raso was veel sterker geweest. Toen
had Raso zijn mond weggehaald, voorzichtig zijn pols opengehaald en zijn eigen bloed in zijn
mond genomen. Hierna had hij Maurice opnieuw gezoend. Het gemeenschappelijke bloed dat ze
toen hadden gedeeld, had de overgang bezegeld.
"We zullen doodgaan van de honger als we hier niet uitkomen", mompelde Maurice.
"Dat zal nog wel even duren. We kunnen minstens een week zonder eten of Voeding."
"Bovendien is hier vast nog wel iets", bedacht Maurice bijna blij en hij liep naar het kleine
keukentje in de ruimte, feitelijk bestaande uit een koelkast waarop een warmhoudplaatje stond.
Hij trok de koelkastdeur open en verstijfde van de schrik.
"Raso", zei hij uiteindelijk. Raso werd koud van de toon in zijn stem. Er was iets verschrikkelijk
mis. Hij liep met een misselijkmakend voorgevoel naar Maurice toe.
"De koelkast", zei Maurice toonloos. Raso keek. De koelkast was geheel leeg. Op een polaroid-foto
na die tegen een leeg melkpak was geplakt. Raso herkende de persoon op de foto meteen. Het was
Laura, het meisje waar hij en Maurice zich gisteravond aan tegoed hadden gedaan. Onder de foto
was in een haastige stijl gekrabbeld: "HIV: 1-1 MONETA". De adem stokte in Raso's keel.
Secondenlang kon hij niets zeggen. Toen keek hij Maurice aan en las dezelfde wanhoop in diens
ogen als hij in zijn eigen hart voelde. "Besmet bloed".
"Laura? We hebben ons allebei met haar gevoed...", zei Maurice toonloos.
"...dus zijn wij ook besmet", maakte Raso de zin af. Je voeden met geïnfecteerd bloed was voor
vampiers bijzonder schadelijk. Zelfs de meest fitte persoon kon in een dag sterven.
Maurice had dit ook al begrepen want hij vroeg: "Hoelang nog?"
"Hoogstens een dag", fluisterde Raso. Nog één dag konden ze overleven na een besmette Voeding.
Als ze binnen die tijd niet nieuw gezond bloed binnen kregen was het gedaan met ze. En de helft
van de tijd was al verstreken. Moneta had het niet licht opgepakt zich te revancheren.
"Mijn god", fluisterde Maurice.
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Raso pakte de foto uit de koelkast. Moneta had hun haar toegespeeld begreep hij nu. Ze waren
gisteravond gevieren (hij, Maurice, Moneta en Quentin, een oude vriend) naar een besloten feestje
geweest. Daar hadden ze Laura ontmoet. Of had Moneta haar aan hen voorgesteld? Raso wist het
niet meer.
"Ze heeft zelfs al het eten meegenomen", glimlachte Maurice dun.
Raso keek hem aan en deed langzaam de deur dicht. Toen verloor hij zijn zelfcontrole en schopte
ongeremd tegen de koelkast, onderwijl Moneta verwensend voor alles wat maar in hem opkwam.
Opnieuw was het Maurice die hem kalmeerde.
"We moeten hier weg", zei hij zacht, "Laten we gaan zoeken."
En aldus deden ze.

Twee uur lang probeerden ze alles wat maar mogelijk was. Ze probeerden de deur te forceren met
behulp van de oude houten bank, controleerden nog nauwkeuriger op zwakke plekken in muren
en vloeren, wrikten als bezetenen aan het zware metalen rooster boven de deur en gilden de
longen uit hun lijf, smekend om hulp.

Niets hielp.

Uiteindelijk zonken ze moedeloos neer op het bed. Maurice nestelde zich in Raso's armen en
snikte onbedaarlijk. Raso bleef stijf liggen en pijnigde zijn hersenen met mogelijke vluchtroutes en
ongecontroleerde haatgevoelens. Beiden leverden niets op.
"Ik wil niet op deze manier dood!" Maurice keek hem met rood betraande ogen aan.
Raso streek hulpeloos door zijn haar. Wat hield hij van hem. Liever dan alles wilde hij bij hem
zijn. Dingen met hem doen, samen met hem door het leven gaan. Nee, ook hij voelde zich beroerd
en wilde niet dood, maar alleen uitte hij het niet. Maurice, bedacht Raso zich, was altijd al wat
opener, gevoeliger en emotioneler geweest. In het begin, toen in die discotheek, was hij breekbaar
geweest, o zo breekbaar. Feitelijk was hij dat altijd gebleven. Toen hij eenmaal vampier was, was
ook Maurice wat harder en meedogenlozer geworden, maar niet zoals hij. Ook Maurice
vermoordde mensen, maar haalde geen genoegen uit het doden van de mensen zelf. Hij maakte de
daad het liefst snel en geruisloos af en genoot louter van de volle en rijke smaak van het bloed.
Raso daarentegen wilde de Voeding voor het slachtoffer nog wel eens pijnlijk uitrekken. En
Maurice was veel gevoeliger voor omgevingen en stemmingen. Daarom haatte hij deze plek ook.
Raso maakte het niets uit waar hij zijn slachtoffers ombracht en uitzoog.
"Het is hopeloos", bromde Raso. Het klonk hem heel definitief in de oren, en zo bedoelde hij het
ook.
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"Ik ben bang", fluisterde Maurice. Raso trok hem naar zich toe en trok hem zo dicht mogelijk
tegen zich aan. Zijn gezicht lag tegen zijn borst. Hij voelde zijn lichaam trillen. Lange tijd bleven
ze zo liggen.
Tenslotte werkte Maurice zich los uit de omhelzing en zei: "In ieder geval ben ik samen met de
persoon van wie ik houd...". Ze kusten elkaar, maar de kus had geen hoop maar eerder een
onmiskenbaar fatalisme in zich.

"We kunnen echt niets, helemaal niets", gromde Raso uren later terwijl hij door de kamer
ijsbeerde. Maurice zat aan de tafel met zijn handen over elkaar. Hij leek ieler en kwetsbaarder dan
ooit.
"Over een paar uur", merkte hij op, "misschien komt hier dan iemand langs die we om hulp
kunnen roepen."
Een wanhopig idee, wist Raso. Rond het pakhuis bevonden zich sporadisch mensen. Niemand had
iets te zoeken in het verlaten oude havengebied. Op zijn best zouden er morgenochtend wat
opgeschoten kwajongens rondstruinen. Of drugsdealers. Maar het idee zette zich vast in zijn
hoofd. Misschien was er nog een sprankje hoop. En Raso zou zich overal aan vastklampen, als het
moest. Hij keek op zijn horloge en zag dat het vier uur 's nachts was. Precies vierentwintig uur na
hun rampzalige Voeding. Elke andere vampier zou nu al geveld zijn geweest, maar hoe
weldoorvoed hij en Maurice ook waren, spoedig zouden ook zij voor de bijl gaan. Hij voelde zich
al licht in zijn hoofd.
Lusteloos wierp hij zich op het bed en even later kwam Maurice naast hem liggen. Ze hielden
elkaars hand vast, wachtend op het einde. Raso doezelde weg.

"Ik voel me beroerd", fluisterde Maurice een tijd later. Raso werkte zich moeizaam uit zijn
sluimering en keek hem aan. Zijn gewrichten deden pijn. Hij zag dat Maurice er inderdaad slecht
uitzag. Zijn ogen waren rood en zijn gezicht was krijtbleek.
"We zullen samen gaan", fluisterde Maurice, "hou je me vast tot het einde?"
Raso knikte en richtte zijn blik weer op de groezelige zoldering. Toen hij op zijn horloge wilde
kijken deed zelfs de minieme beweging van zijn arm hem pijn. Het was zes uur. Nog twee uur en
de dag was volop begonnen. En daarmee de laatste kans op redding. Het was zomervakantie,
misschien dat wat jongens op onderzoek zouden gaan in dat oude lege pakhuis. Misschien dat ze
de deur konden openmaken. Het was mogelijk. Maar op deze manier zou hij het nooit halen,
tenzij...
Het besef stak hem bijna fysiek en hij wilde de gedachte wegdrukken. Maar deze kwam
ontoombaar terug, hij had de mentale kracht niet om het van zich af te zetten: hij zou de ochtend
kunnen halen als hij zich aan Maurice zou kunnen voeden.
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Raso liep het idee in gedachten over en over. Natuurlijk was ook Maurice's bloed besmet, maar het
bleef een voeding, hoe besmet ook. Hij zou zich met de overgebleven levenskracht
ontegenzeggelijk kunnen versterken. Maar dan zou hij wel... Maurice moeten vermoorden. Raso
keek om.
Maurice lag lijkbleek en roerloos naast hem, maar de druk van zijn hand in die van Raso was
onverminderd sterk.
"Ik kan er nu vrede mee hebben", fluisterde Maurice bijna onhoorbaar, "ik sterf in ieder geval
naast mijn geliefde." Hij kneep in Raso's hand.
Raso besefte dat hij Maurice zou moeten beantwoorden maar hij kon alleen maar denken aan de
ochtend. Aan de laatste reddingslijntje dat nog in zicht was, zo dun als een draad. Aan een deur
die alsnog openging. Hoe hij ternauwernood met zijn laatste krachten zich aan een van die
kwajongens kon voeden. Hoe hij beter werd en wraak kon nemen op Moneta. Raso kreeg een
misselijk gevoel in zijn buik, maar in zijn van emoties en pijn rondtollende hoofd besefte hij dat
die wil om te leven sterker was dan zijn liefde voor Maurice. Hij draaide zich naar hem om.
Maurice keek hem in zijn ogen. De vage glimlach op zijn gezicht verdween. Hij liet Raso's hand
los. "Nee", fluisterde hij, "Nee." Raso was verbaasd dat Maurice hem zo snel begrepen had.
"Ik moet, Maurice, alsjeblieft", zei Raso schor.
"Nee, dat niet. In Godsnaam. Laat ons in vrede en liefde sterven..." Zijn stem klonk nauwelijks
luider dan de wind die door het rooster boven de deur tochtte. Hij wist dat het te laat was.
Raso keerde zich naar hem toe en pakte met zijn handen zijn vrije arm en zijn hoofd vast. Hij boog
zich naar hem voorover op zoek naar zijn hals. Maurice probeerde tegen te stribbelen, maar hij
was al te verzwakt. Raso zag hoe dikke tranen uit zijn ogen schoten en hoe zijn gezicht in afkeer
verwrongen was. Het raakte het diepste van zijn ziel, juist hem pijn te moeten doen, maar toch
ging hij door, te overstuur nu om te stoppen. Hij opende de ader moeiteloos en dronk het bloed in
lange teugen. Het smaakte zoals het nog nooit gesmaakt had. Bitter. En terwijl Raso dronk hoorde
hij Maurice jammeren, zacht en met ongelooflijk veel smart.
Uiteindelijk stierf het gejammer weg en tegelijk stopte het bloed met stromen. Stram en zich dood
voelend in alle ledematen vleide Raso zich weer naast hem neer. Hij veegde met zijn hand over
zijn gezicht en merkte dat ook hij gehuild had. Hij keek opzij en zag Maurice's lijk: krijtwit terwijl
het laatste bloed uit zijn lijf lekte. De grimas op zijn dode gezicht was afschuwelijk en opnieuw
sprongen de tranen in Raso's ogen.
"Wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan?", dacht hij wanhopig, "Ik heb het enige gedood waar ik in
dit leven ooit van hield. Maurice. Oh, Maurice." Wanhopig pakte hij zijn hand, maar die voelde
koud en naar aan. Met door tranen verblinde ogen keek hij naar het plafond. Hij zag niets en
wilde niets meer zien. De dood van Maurice en zijn verschrikkelijke daad hadden hem gebroken.
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Toen de dageraad inviel en er zich stralen licht door het rooster boorden merkte Raso dat al niet
eens meer. Hij dacht maar aan een ding: hoe hij Maurice uiteindelijk zo afschuwelijk bedrogen
had. En hoe Maurice door hem op de meest miserabele manier was doodgegaan die je je maar kon
voorstellen. Raso had het de laatste momenten van zijn leven heel koud.

Uiteindelijk stierf Raso om tien voor negen in de ochtend. Bijna twaalf uur lang bleven het
lichaam van hem en Maurice onaangeroerd. Toen werd de deur geopend en verscheen Moneta in
de ruimte. Ze bekeek de twee lijken op het bed nauwkeurig en zonder te bewegen. Uiteindelijk
doorzag ze wat er gebeurd moest zijn. Ze knielde voor het bed en streek door Raso's haar.
"Och arme, dat het zo heeft moeten lopen", fluisterde als laatste eulogie. Toen stond ze kordaat op
en verliet de ruimte. Haar vriend stond bij de ingang te wachten.
"Dood?, vroeg hij.
Ze knikte en er gleed een dunne glimlach om haar lippen. De ondergang van de Kliniek was
gewroken.


52

54

et was in de nazomer van het eerste jaar van het tweede millennium
dat ik eindelijk een nauwkeurig beeld had gevormd van de ware toedracht van de dood van mijn
volle neef Raso van Kaam. Het had me elf uiterst vermoeiende maanden gekost van research
waarin ik me soms had gevoeld als een windhond op de renbaan, altijd net iets te langzaam voor
het voortsnellende aas, hoe snel ik ook ging. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat ik in die
drukkende en benauwde dagen de totale uitputting nabij was. Maar het was in deze dagen de
gloed en van mijn ontdekking die mij op de been hield. Ik was er van overtuigd dat ik iets groots
op het spoor was. Iets wat totaal ondenkbaar was. Iets waar de overheid tot haar nek toe in had
gezeten.

Op een ochtend in deze periode werd ik op de koffie gevraagd bij Dinco van Kaam, Raso's broer.
Dinco was kapot geweest van Raso's dood, vooral door de manier waarop het allemaal gegaan was.
Hoe hij zich opeens, in de tijd van zijn stage voor zijn studie, had afgewend van zijn familie en
vrienden en nog slechts sporadisch was komen opdagen. En hoe vreemd hij zich op dergelijke
gelegenheden had gedragen, bijna ... boosaardig. En hoe zijn naakte lichaam op een ochtend dood
werd gevonden in een bos vlakbij een varlaten haventerrein. Dinco was gevraagd het lijk bij de
lijkschouwer te identificeren.
"Weet je wat zo vreemd was, Yves? Dat hij daar liggend op die baar zijn ogen nog steeds open
had!", zei Dinco tegen mij op een toon alsof hij hier nog steeds verbaasd, nee: geschokt, over was.
Hij zat op de bank tegenover mij en roerde bijna mechanisch in zijn mok met koffie.
"Eén ding is me daarvan helder bijgebleven...", zei Dinco terwijl hij zijn blik strak op de grond
gericht hield, alsof hij niet wilde dat ik zag hoe geroerd hij was.
"Wat, Dinco?", vroeg ik zacht.
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"De blik in zijn ogen!" Dinco richtte zijn hoofd op en keek me recht aan. Uit zijn ogen sprak
vertwijfeling, "Wat ik erin las waren wanhoop, intens verdriet, pijn..."
Ik zei niets.
"... Raso is geen prettige dood gestorven", concludeerde Dinco.
De gedachte bleef hangen in de geladen stilte die viel. Tenslotte was het Dinco zelf die zichzelf
herpakte en me vroeg: "Jij hebt nieuws te vertellen over het onderzoek?"
Ik knikte en had geen verdere aanmoediging nodig. Geestdriftig begon ik te vertellen.
Toen ik uitverteld was, was ik ruim een uur en twee koppen koffie verder en keek Dinco me met
grote ogen van verbazing aan. Ik zal het verhaal hier opnieuw vertellen, maar wees gerust: ik zal
het beknopt houden. Sta me echter wel toe bij het begin te beginnen.

Dat is de dood van Raso geweest, ongeveer een jaar geleden. Natuurlijk was ik geschokt door zijn
overlijden, net als de hele familie. Maar ook was mijn nieuwsgierigheid gewekt door de toedracht
van zijn dood. Misschien komt dat door mijn interesses: ik ben student journalistiek. Misschien
keek ik daarom wel met iets andere ogen naar de zaak. En ik vermoedde dat de officiële
doodsoorzaak niet klopte. Hij zou een overdosis hebben genomen, iets dat de sporen van zowel
heroïne en cocaïne in zijn bloed leken te bevestigen. Maar ik voelde gewoon tot in mijn vezels dat
er iets bijzonders aan de hand was geweest, niet iets banaals als het zoveelste drugsverhaal. Iets als
Bob Woodward moet hebben gevoeld toen hij met de Watergate zaak begon.
En dus begon ik met mijn onderzoek. En ik moet toegeven: niet alleen omdat de dood van Raso
onverteerbaar was zonder duidelijke antwoorden, maar ook omdat ik er een grote zaak in zag,
waarvan de schokkende onthullingen mijn naam zouden kunnen vestigen als beginnende
journalist.

Het begin lag natuurlijk bij die kliniek in Arnhem, Red Dragon Medical Services, waar Raso stage
had gelopen. De verbanden tussen deze kliniek en zijn ondergang waren immers zonneklaar: sinds
hij zijn stage hier was begonnen had hij zich vreemd gedragen en sinds het gebouw onder
raadselachtige omstandigheden in vlammen was opgegaan was hij ruim twee jaar schijnbaar van
de aardbodem verdwenen; tot zijn ontzielde lichaam uiteindelijk bijna een jaar geleden in een bos
was aangetroffen.
Opvallend genoeg had ik meteen prijs. Uit de reacties van vroegere omwonenden en andere
betrokkenen, maar vooral uit de bijzonder onbehulpzame houding van de overheid en justitie
concludeerde ik uiteindelijk dat de kliniek moedwillig moest zijn vernietigd, vooral om mogelijk
bewijsmateriaal te vernietigen.
Ongeveer op dit punt van het onderzoek was mijn vermoeden gerezen dat Raso door de kliniek op
enigerlei wijze was misbruikt. Dit zou immers zijn vreemde gedrag verklaren. Een geheim
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medisch experiment, minstens gedoogd maar waarschijnlijk gesteund door de overheid, lag voor
de hand. En tal van bewijzen staafden dit vermoeden. Ik vond uit dat de nacht voorafgaand aan de
verwoesting van de Kliniek zestien burgers in Arnhem de dood hadden gevonden. Aan elk van
deze moordzaken zat er een verdacht luchtje. En ik vond getuigen die wisten te vertellen dat de
brand was aangestoken door mannen gekleed in zwarte maatpakken. Allemaal tekenen die erop
wezen dat het experiment uit de hand was gelopen. De proefkonijnen, waarvan Raso er dus één
moest zijn geweest, moesten die nacht doorgeslagen en uitgebroken zijn en hadden in de stad een
bloedbad aangericht. Dit verklaarde waarom een geheime overheidsdienst die ochtend moest
hebben besloten de hele boel met de grond gelijk te maken.
Wat het experiment moest zijn geweest weet ik nog steeds niet, maar gissingen moeten wat mij
betreft in de richting gaan van genetische manipulatie waarbij men geprobeerd moet hebben bij
levende mensen de genetische constellatie zodanig te aanpassen dat men de persoonlijkheden van
die mensen kon veranderen.
Waar ik niet uit kwam tijdens het onderzoek was de raadselachtige naam "Harker" die ik was
tegengekomen. Ik zocht uit of dit een wetenschapper of iets dergelijks kon zijn, naar dit spoor liep
helaas dood.

In de laatste maanden van mijn onderzoek had ik me gericht op de dood van Raso zelf. Op dat
moment had ik inmiddels bedacht dat Raso de vernietiging van het experiment moest zijn
ontlopen en vanaf dat moment op de vlucht moest zijn geweest. Opnieuw kwam ik zaken op het
spoor. Zoals dat twee dagen voorafgaand aan de vondst van Raso's lijk, op het oude haventerrein
een drietal bedrijfspanden in vlammen waren opgegaan. En ik vond een jongetje van een jaar of
twaalf dat vaak tussen de verlaten panden gespeeld had en op de dag voor de brand een busje had
gezien. Hierin hadden een aantal mannen, opvallend genoeg weer gekleed in zwarte maatpakken,
twee zakken geladen. Lijkzakken, als ik de omschrijvingen van het jongetje mocht geloven. Dus ze
hadden Raso uiteindelijk toch nog gevonden...!
De vraag die toen werd opgeworpen was natuurlijk wat dan het andere lijk was geweest. Het
kostte me dagen speurwerk voor ik uitvond dat er een dag voor Raso op een andere plaats in het
land eveneens een lijk was gevonden. Het lijk was van een jongen, Maurice nog-wat, wiens keel
met een "bot voorwerp" was opengehaald, zoals het in de lijkschouwingsrapport was beschreven.
Een dader van deze moord was nooit gevonden. Natuurlijk niet, ik vermoedde dat deze Maurice
een metgezel van Raso was geweest. Beiden waren ze, als laatste sporen van het mislukte geheime
experiment, door een geheime dienst, uit de weg geruimd.

"Wat ga je met deze informatie doen?", vroeg Dinco terwijl hij ons beide iets inschonk dat beter
paste bij de gelegenheid, pure wodka.
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"Ik ga door, wat anders?", zei ik strijdvaardig.
Dinco nam een stevige slok van zijn wodka. Het leek alsof hij probeerde met de sterke drank de
gedachten in zijn hoofd op een rij te krijgen. Uiteindelijk zei hij langzaam: "Het is heel gevaarlijk
wat je doet, als dat wat je zegt waar is. Wat als ze besluiten ook jou... uit de weg te ruimen?"
Ik haalde mijn schouders op, wat moest ik zeggen? No guts, no glory?
Dinco schonk zichzelf nog eens in en dacht blijkbaar na. Ik dronk rustig afwachtend van mijn
wodka.
"Ik ga nu iets zeggen dat je heel serieus moet nemen, Yves!" Ik schrok op door de zware toon van
Dinco's woorden, "als broer van Raso verzoek ik je te stoppen met je onderzoek. Ik geloof je als je
zegt dat er meer steekt achter zijn dood, maar toch: het is het niet waard om je hoofd hier nog
dieper in te steken. Laat het rusten. Er heeft niemand baat bij als ook jij het slachtoffer wordt van
wie dan ook Raso heeft vermoord. Als ik één ding uit je verhaal concludeer is dit het volgende:
deze tegenstander, of het nou een persoon of een organisatie is, is veel te sterk. Het zou waanzin
zijn om het tegen zo iemand op te nemen. Dat wil ik niet hebben. Ik zou niet willen dat er na Raso
nog meer doden vallen."
Ik keek Dinco verbluft aan; dat hij dit zou zeggen had ik niet verwacht. En ik wist meteen dat ik
niet aan zijn verzoek zou voldoen: er was immers geen sprake van dat ik zou stoppen met mijn
onderzoek. En ik besefte ook dat Dinco mij niet begreep: dat ik dit niet alleen deed voor Raso,
maar ook voor mezelf. Maar hoe moest ik dat uitleggen, die drang van mij om iets te betekenen,
om iets groots te doen? En hoe kon ik uitleggen dat ik al vanaf mijn jeugd had voorvoeld dat ik iets
bijzonders ging doen met mijn leven? En dat deze zaak het begin kon zijn van mijn glorietocht? Ik
besloot dat ik het onmogelijk kon uitleggen aan hem.
"Oké, Dinco. Als jij het wilt stop ik met het onderzoek."
Dinco keek me diep in de ogen.
"Goed", zei hij ten slotte.

Nog diezelfde avond reisde ik naar Arnhem. Ik weet niet wat het was, maar ik had een sterke
drang om de nog steeds onaangeroerde resten van de Kliniek te bekijken. Op het station van
Arnhem stapte ik uit de trein en liep ik naar de locatie.
Er was nog niets veranderd. Van dat barokke pand waarin ooit de kliniek was gevestigd, was
weinig meer over dan een door onkruid overwoekerde hoop zwart geblakerde stenen. Terwijl ik
voorzichtig in het halfdonker over het verlaten terrein rondliep vroeg ik me af waarom er nooit
een nieuw gebouw op het terrein was gebouwd. Ik zuchtte. Nog meer vragen die beantwoording
behoefden. Ik begreep eens te meer dat ik met het onderzoek nog een lange weg te gaan had.
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Met stevige tred liep ik het terrein af. Thuis om naar huis te gaan. Als ik snel was kon ik vanavond
thuis nog wat werk verzetten. Op de stoep liep in bijna tegen een vrouw aan. Ze keek me met
ogen die wijd opengesperd waren van wat verbazing of verbijstering leek, aan.
"Sorry", mompelde ik, terwijl ik dacht: waarschijnlijk aan de drugs. Het was er de plaats wel voor.
Even verderop bevond zich de hoerenbuurt. Snel liep ik door.
Ik merkte niet dat de vrouw me gebiologeerd nakeek.

Het was al laat in de avond toen ik mijn kamer bereikte. Ik woonde in een studentenkamer in het
centrum van Nijmegen. De kamer was betrekkelijk groot, zo'n 4 bij 5 meter, maar nog steeds veel
te klein voor mij. Overal lagen papieren, boeken, tijdschriften en oude kranten: de groteske sporen
van het onderzoek dat me de laatste maanden elk wakende moment van de dag had gekost.
Ik zakte neer achter mijn computer en checkte mijn e-mail. Niets bijzonders. Ik surfte nog wat
rond op internet en besloot tenslotte maar te gaan slapen. Bij het dichtdoen van de gordijnen voor
mijn ramen viel mijn oog op een stilstaande figuur op straat. Het was een vrouw, waarvan ik dacht
dat ik die ergens eerder had gezien.

De volgende dag had ik een afspraak met een hoogleraar psychologie die me meer moest kunnen
vertellen over gedragsveranderingen van mensen die van buiten waren opgewekt. Ik had hem
wijsgemaakt dat ik de informatie voor mijn scriptie nodig had.
Het werd een vervelende ochtend waarin de man me doorzaagde met theorieën waar ik niets mee
kon. Toen ik weer buiten stond snakte ik naar een fatsoenlijk ontbijt. Gezien mijn geldgebrek
besloot ik wat te halen in een discountsupermarkt en ik sjokte ernaar toe over een bospad van een
verlaten deel van het landgoed waar de universiteit was gevestigd. Versuft als ik was merkte ik
niet dat ik werd bijgehaald door een wandelaar achter mij. Wat er vervolgens gebeurde zie ik
tegenwoordig als het belangrijkste keerpunt in mijn leven.
"Raso!"
Het was alsof er een elektrische stoot door mijn lichaam trok en ik hield abrupt mijn pas in. Ik
keek achter me en zag een vrouw met een vreemde blik in de ogen. Ze leek een jaar of dertig en
was bepaald niet lelijk.
"Raso, jij bent het echt!"
Ik fronste mijn wenkbrauwen. "Mijn naam is Yves Vervain", zei ik vormelijk terwijl de vragen
door mijn hoofd schoten. Hoe wist ze die naam? Wie was zij? En waarom had ik het idee haar
eerder te hebben gezien?
"I-ik wist meteen dat jij het was toen ik je zag bij de resten van De Kliniek", haastte de vrouw zich
te zeggen.
Daar dus, dacht is meteen.
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"Raso, eindelijk..." De vrouw keek me met een blij-verlangende blik aan. Het leek alsof ze niet had
gehoord dat ik zei dat ik Yves heette, "Ik wil je zeggen dat ik je vergeef voor wat je gedaan hebt."
Ik keek haar verbaasd aan. Waar had ze het over? En hoe kon het dat ze Raso kende, en de
kliniek?
"I-ik vergeef je, Raso, lieverd", zei de vrouw en ze pakte me bij mijn jas, "e-en ik heb spijt voor wat
ik je aangedaan heb. Ik had je nooit moeten."
Ik haalde de hand voorzichtig van zijn arm, alsof het een gevaarlijk dier was. Ik moet toegeven dat
ik bang was, maar tegelijkertijd was ik ook gefascineerd door deze vrouw die meer leek te weten
dan ik nog kon beseffen. Beslist zei ik: "Ik ben Yves, mevrouw."
De vrouw keek me niet-begrijpend aan.
"Wie bent u? Kende u Raso?", vervolgde ik.
Nu leek ze oprecht verbaasd; "Maar... jij bent Raso! Ken je me niet meer? Moneta, ben ik, Moneta,
schat." Ze pakte met beide handen mijn schouders vast en keek me in de ogen. Ze keek treurig,
bang, vertwijfeld.
"Alsjeblieft, Raso, zeg me dat je me vergeeft", smeekte ze met een zwak stemmetje, "het was dom
van mij, zo dom. Ik weet nu dat ik je nodig heb."
Ik werkte me los uit haar omhelzing en drukte haar weg. Boos zei ik: "Ik ben Raso niet! Raso is
dood, hoor je, dood!"
Dit leek de vrouw die zichzelf Moneta noemde geheel uit haar evenwicht te brengen. Ze kreeg
tranen in haar ogen; "Ik weet het, ik weet het... Je was dood. Door mijn schuld. Het spijt me zo!"
Ik kon mijn oren niet geloven. Had ik de moordenaar van Raso gevonden? Of beter gezegd: de
moordenares?
Moneta huilde nu en drukte haar handen vertwijfeld tegen de zijkanten van haar rood geworden
gezicht. Tevergeefs probeerde ze de tranen uit haar ogen te wrijven, "Je was dood...", herhaalde ze,
"maar je bent weer terug. Ik herken je, ik weet het zeker. Je moet het zijn!"
De vragen schoten als ongeleide projectielen door mijn hoofd. Wat probeerde ze te zeggen? Dat ik
Raso was, ook al was hij dood? Geloofde ze dat. ik zijn reïncarnatie was? Ik kon het nauwelijks
geloven. Het was waar dat ik even oud was als hij en net als hij donkerblond haar en lichtblauwe
ogen had. Misschien leken onze gelaatstrekken ook wel wat op elkaar. Maar dat iemand ons door
elkaar zou halen was... waanzinnig.
Moneta keek me smachtend aan alsof ze hoopte op een teken van herkenning of een bepaalde blik
in mijn ogen. Ze viel neer op haar knieën en trok me naar zich toe. Verbijsterd kon ik alleen maar
toekijken hoe Moneta haar gezicht tegen mijn benen vlijde en zacht prevelde: "Vergeef me,
vergeef me. Laat me niet alleen! Ik smeek je!"

60

De situatie maakte me bijzonder ongemakkelijk. Net toen ik me probeerde los te rukken voelde ik
hoe Moneta verstijfde. Ze bevrijdde me uit haar greep en keek naar iets achter me. Ik keek om en
zag twee mannen in een donker pak op ons toelopen.
Moneta krabbelde haastig overeind, en hijgde met duidelijke angst in haar stem: "Harker! Harker!"
Ook dat had ik eerder gehoord en opnieuw keek ik om naar de twee mannen. Toen hoorde ik snel
geschuifel naast me. Ik draaide me snel weer om en zag hoe Moneta, klaarblijkelijk in doodsangst,
hard van me wegrende.
Vertwijfeld bleek ik staan en keek haar na tot ze om de hoek van een gebouw verdween. Een
moment later passeerden de twee mannen mij aan weerszijden. Ze keken me besmuikt
glimlachend aan. Ik herkende ze. Het waren twee geüniformeerde portieren in dienst van de
universiteit. Doodnormale mensen die geen vlieg zouden kwaad doen.

Die avond was ik de verbazing nog steeds niet te boven. Ik had inmiddels besloten dat de Monetafiguur essentieel was om de toedracht van de dood van Raso te doorgronden. Ze wist veel meer en
ze had zelfs gezegd dat zij hem vermoord had! Tenzij ze dat in overdrachtelijke zin had bedoeld.
Maar ze wist van de kliniek, wat ze had uitgesproken als De Kliniek, met twee hoofdletters, alsof
het om een organisatie ging. En ze had de naam "Harker" gebruikt. Maar wie was ze? Een liefje
van Raso? Een mede-slachtoffer van het medische experiment in de kliniek? Eén van de mensen
die het experiment uitgevoerd had? Of... iets heel anders?
Na twee uur ijsberen door mijn kamer, hetgeen gezien de troep niet eenvoudig was, had ik een
besluit genomen: ik moest haar opnieuw zien. Zonder nog tijd te verspillen verliet ik mijn kamer,
pakte mijn fiets en zette koers naar de universiteit. Tien minuten later kwam ik aan bij het zwak
door de maan verlichte voetpad in het bos waar ik haar had ontmoet.
Zij was er ook.
Onverwacht schoot ze op uit de bosjes en vloog me om de hals.
"Je bent terug gekomen, schat, je bent er...", hijgde ze opgewonden.
Ik haalde voorzichtig haar armen van mijn schouders en begon aan het plannetje dat ik had
gevormd:
"Vergeef me, maar ik ben in verwarring, Moneta. Mijn geheugen is wazig geworden. Vertel me
alles, misschien dat zo de mist in mijn hoofd kan optrekken."
Moneta keek me schattend aan, alsof ze niet zeker wist of ik het meende.
"Wat wil je weten?", vroeg ze tenslotte.
"Alles", zei ik, "Ik loop stage bij de Kliniek. Wat gebeurt er dan?"
"Je krijgt het sacrament van mij", zei Moneta verbaasd, "dat ben je toch niet vergeten?"
Het sacrament, dacht ik verward? Een ironische benaming voor een genetische behandeling?
"Nee nee", zei ik snel, "en toen?"
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Moneta keek om zich heen en wees naar een bankje, "laten we even gaan zitten."
Ik knikte. Toen we gingen zag ik hoe Moneta huiverde, alsof ze het koud had. Ik gaf haar mijn
fleece-jas, die ze dankbaar aandeed. Daarna pakte ze mijn handen in de hare en vertelde verder:
"Je vond je leven geweldig, Raso. Je leefde zo op, werd zoveel levenslustiger." -Moneta vertelde
het alsof ze goede herinneringen ophaalde met een vriend- "We hebben een fantastische tijd
gehad samen!"
"M-maar de behandeling dan?", vroeg ik dommig, want ik snapte er niets van.
Zij keek me niet begrijpend aan, "De tandartsbehandelingen die je uitvoerde? Wat is daarmee?"
Ik schudde mijn hoofd, "Laat maar...!"
Moneta keek me vreemd aan en ging door: "Maar je vond het leventje zo leuk dat je de regels van
de Gemeenschap overtrad. Je voedde je aan levende mensen, Raso! Je vermoordde er tientallen!"
What the fuck?
"Maar ook verliet je mij, Raso, dat heb ik nooit vergeten. Misschien dat ik je kon vergeven dat je
uiteindelijk de Gemeenschap ten onder hebt laten gaan, maar dat je mij verlaten had, begrijp je."
"Ma-maar, waarom vermoordde ik al die mensen?", vroeg ik geschokt.
Moneta keek me perplex aan; "Raso, je bent een vampier!", zei ze.
Van uiterste verwondering kon ik me niet inhouden: "Wat? Vampier?" Ik dacht echt dat ze me in
het ootje nam. Toen nog wel.
Moneta liet mijn handen los en schoof naar achteren. Haar ogen waren groot geworden, van ...
wat? Angst, boosheid?
"Je bent Raso niet!", zei ze tenslotte met hoge stem, "je bent het niet."
Hoe kon ik dit ontkennen? Ik probeerde het niet eens.
Haastig krabbelde Moneta op van het bankje en liep naar achteren. Ze keek me nog één keer aan
met die typische mix van angst en verwondering en toen rende ze weg.
Ik stond op en was even van plan haar te achterhalen, maar toen was ze al in het donkere bos
verdwenen.
Met een van vragen overlopend hoofd liep ik terug naar mijn fiets. Op weg naar huis bleef één
vraag steeds maar door mijn hoofd spelen: Raso was toch niet echt een vampier?

Die nacht had ik een angstige droom, waarin Raso en Moneta zich te buiten gingen aan het
vermoorden en het uitzuigen van een onschuldige vrouw. Door de manier waarop ze hun prooi
omcirkelden, met ontblote tanden, leken ze wel hyena´s. Ik zag hoe Raso als zijn bebloede nog
één keer oprichtte om zijn gesmoord huilende slachtoffer in de ogen te kijken, voor hij opnieuw
met veel venijn toesloeg. Het gehuil van de vrouw werd steeds hoger.
Toen ik wakker werd hoorde ik het geluid nog steeds.
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Ik richtte me angstig op en reikte naar de lichtknop. Even was ik verblind, maar toen zag ik hoe
aan het voeteneinde van het bed. Moneta stond met aan weerszijden twee voor mij onbekende
meisjes (wellicht ook studenten) in een wurggreep. Beiden kermden in doodsangst.
"Eindelijk wakker? Je hebt een slecht gehoor", glimlachte Moneta tegen mij, "Maar dat wordt na
vanavond allemaal anders."
Hoe had ze me hier gevonden?, dacht ik. Toen zag ik dat ze mijn fleece-jas aanhad. Daar had mijn
videotheekpas nog ingezeten, wist ik opeens zeker. Hoe had ik dat over het hoofd kunnen zien?
"W-wat wil je", vroeg ik schor.
"Raso in je terugbrengen!"
Ik keek haar niet-begrijpend aan.
"De vampier in je wakker maken. Daarom heb ik deze smakelijke meisjes bij me." Moneta keek nu
echt boosaardig. Toen gooide ze me totaal onverwacht één van de twee meisjes toe. Ze viel half op
me en rolde vervolgens naar een zijde van het bed. Intussen bracht Moneta in dezelfde beweging
het andere meisje dichter naar zich toe, alsof ze haar wilde zoenen, en beet in haar hals.
Ik had nooit kunnen denken dat huid zo teer is. Met één ruk van haar kaken haalde Moneta haar
open. Slagaderlijk bloed spoot met kracht in Moneta's gezicht. In een doodskus boog Moneta zich
dieper naar haar slachtoffer toe dat steeds slapper werd en wegzakte en dronk gulzig haar bloed.
Secondenlang dronk ze. Toen ze uiteindelijk opkeek en haar slachtoffer, inmiddels zonder twijfel
dood, op de grond liet zakken, keek ze me lachend aan. Haar heldere ogen constrasteerden heel
erg met haar nog steeds van bloed druipende gezicht en deden haar eruit zien als een maniak. Met
haar tong likte ze wat van het wegdruipende bloed van het gezicht, alsof ze het het laatste restjes
van een lekker ijsje was dat ze te snel had opgegeten.
Toen pas merkte ik het hoge geluid op dat de kamer vulde. Ik keek naast me en zag hoe het andere
meisje zover mogelijk was weggekropen tegen de muur en gilde als een big voor de slacht.
"Zo, dit moet herinneringen doen opleven", zei Moneta met lage stem. Ze had een blos op haar
gezicht en keek hoopvol.
Ik wist niet wat ik moest zeggen en voelde hoe mijn handen trilden. Ik moet haar totaal geschokt
aan hebben gekeken.
"Niet", concludeerde Moneta teleurgesteld.
We werden opgeschrikt door gedempte stemmen en hard gebons op mijn deur, die zoals altijd op
slot zat. Mijn gealarmeerde huisgenoten! Moneta blik schoot naar de deur. Woede verscheen in
haar gezicht.
"Wegwezen!", brulde ze met een dermate luide en barse toon dat het geklop meteen ophield.
Laten ze de politie bellen, en snel!, dacht ik.
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Moneta stapte op me toe, "We moeten het anders gaan doen, lieve Raso", zei ze en ze klom op het
bed. In een flits zag ik hoe het inmiddels stil geworden meisje naast me van het bed probeerde te
vluchten. Te laat. Moneta greep haar enkel en trok haar in één machtige haal naar zich toe. Wat
een kracht!, dacht ik.
Moneta sleurde haar van het bed en wierp het arme meisje met geweld tegen een muur. Ze slaakte
een laatste oef en viel als een zoutzak slap tegen de muur. Een schilderij, een afbeelding van een
Zonnebloem van Van Gogh, schoot los en sloeg te pletter op haar hoofd, alsof dit de één of andere
slapstick was.
Maar dat was het niet. Dit was pure horror. Moneta sprong enthousiast op het bed en gleed naar
me toe, alsof ze me probeerde te verleiden in een liefdesspel. Ik was verstijfd van angst en bleef
liggen. Bovendien wist ik dat vluchten weinig zin zou hebben gehad.
Moneta ging naast me liggen en gleed met haar hand over mijn blote lijf (ik had alleen een
boxershort aan). Haar hand bleef liggen op mijn hals.
"Ik begrijp nu waarom je nog niet bij me terug bent, Raso, lieverd", teemde ze lijzig, "je sacrament
moet hernieuwd worden."
De adem stokte in mijn keel, waar mijn hart zich toevallig ook ongeveer bevond. Moneta
ondertussen streelde mijn hals. "Wat een heerlijk zachte huid, en die prachtige aders", zei ze
verliefd. Ze keek op naar me en streek me door mijn haren, "dit gaat maar even pijn doen!",
glimlachte ze.
Toen ontblootte ze haar tanden en boog zich naar me toe. Ik wist dat ik nu snel moest handelen
en in een uiterste krachtsinspanning rolde ik onder haar weg. Ik viel op de grond naast mijn bed
en stootte mijn hoofd tegen het nachtkastje. Ik probeerde op te staan, maar toen ik op mijn hurken
stond was Moneta al voor me verschenen.
"Stribbel nu eens niet tegen, lieverd", zei ze nijdig. Ze pakte me hard bij de arm. Wanhopig tastte
mijn andere arm naar iets stevigs. Ik vond het nachtlampje, de enige lichtbron in de kamer, en
sloeg dat zo venijnig mogelijk tegen haar aan. Ze kreeg een electrische schok en liet haar greep
verslappen. Terwijl de kamer verdonkerde, sprong ik weg.
Ik was te haastig en gleed uit over het donkere bloed van het dode meisje dat een groot deel van
de linoleumvloer in mijn kamer bedekt had. Mijn graaiende handen sleurden in mijn val het
antieke korte zwaard mee dat ik ooit van mijn peetoom had gekregen, de vader van Raso nota
bene, en dat ik als ornament in mijn kamer had gehangen. Bijna doorboorde ik mezelf ermee.
Maar ik had weinig tijd me hier druk over te maken want hetzelfde moment sprong Moneta op
me. Haar sterke lijf beperkte me in elke mogelijk beweging en ik rook haar zoetige adem.
"Nu is het uit", hijgde Moneta woedend en ze boorde haar tanden in het vlees van mijn hals. De
pijn was afschuwelijk. Ik was eraan, dacht ik een moment. Toen werd ik me gewaar van het mes,
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dat ik nog steeds in mijn hand had. Terwijl ik voelde hoe het weefsel in mijn hals kapot werd
getrokken, wist ik mijn arm te bevrijden. En in een laatste inspanning maakte mijn mes een
machtige zwaai en boorde zich in de bovenrug van Moneta.
Moneta gilde hoog, maar toch op een heel andere manier dan het meisje eerder. Opnieuw deed ze
me denken aan een roofdier.
De greep van haar op me werd minder en ik wist haar van me af te duwen. Moneta rolde op haar
rug en in het schaarse maanlicht van buiten zag ik hoe het mes zich nog dieper in haar lichaam
had geboord en de punt ter hoogte van hoogte van haar borstbeen tevoorschijn kwam. Ze keek me
met wijd geopende ogen aan, waarin geen pijn te lezen was maar eerder teleurstelling en
berusting.
"Het heeft nooit zo mogen zijn...", piepte ze.
Ik keek haar ademloos aan en stelpte met één hand de bloedende wond in mijn nek. Gelukkig
bloedde deze lang niet zo hevig als die van het vermoorde meisje. Juist toen ik me wilde oprichten
sloegen Moneta's armen om me heen. Met een verbazingwekkende kracht voor een stervende
vrouw trok ze me naar zich toe.
"Kus me nog één keer", hijgde ze. Ik spartelde tegen maar haar kracht was te groot. Met twee
handen om mijn hoofd drukte ze haar hoofd tegen het mijne.
Ik voelde hoe haar tong zich tussen mijn lippen probeerde te wurmen en klemde mijn mond stijf
dicht. Toen trok ze een been hard omhoog tot tegen mijn kruis. Ik hapte naar lucht van de pijn en
hetzelfde moment was ze bij me binnen. Haar walgelijke tong smaakte bloederig. Secondenlang of
misschien wel minutenlang duurde de verstilde doodskus voort, tot haar greep ineens verslapte. Ik
schoot van haar weg, kroop op mijn handen achterwaarts van haar weg en bleef uiteindelijk
verdwaasd op het voeteneinde van mijn bed zitten. Hijgend en vol afschuw bekeek ik haar
verstilde gezicht waar het donkere bloed uit haar doorboorde longen inmiddels over haar lippen
liep. Ze was dood.

Het was drie maanden na die fatala nacht van Moneta, maar het voelde als veel meer. Tevreden en
voldaan zat ik aan mijn tafeltje en genoot van mijn lichte lunch terwijl ik uitkeek over een
prachtig deel van de Rotterdamse Haven. Ik lunchte licht, want ik had me vandaag al uitgebreid
gevoed. Met smaak at ik van mijn krabsalade en feliciteerde mezelf met de deal die ik eerder die
dag had gesloten met een stel Chinezen. Mensensmokkelaars en gajes van het eerste soort, maar
wel contacten die me elke maand van een handvol illegale vluchtelingen konden voorzien. Het
kostte me handenvol geld om ervoor te zorgen dat ze geen lastige vragen zouden stellen, maar dan
had je ook wat. Ik vermoed dat ze dachten dat ik mijn slachtoffers in de prostitutie zou gebruiken,
aangezien ik altijd jonge meisjes en jongens vroeg. Ik vond het prima zo. Ik had me vanmorgen
gevoed aan twee heerlijke jongens en niemand zou er ooit moeilijk over doen.
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Ik glimlachte en bedacht hoe dankbaar ik Moneta eigenlijk moest zijn. Zij had me immers mijn
nieuwe bestaan als vampier geschonken. In de laatste momenten van haar leven had ze me alsnog
het sacrament kunnen geven, doordat ik haar bloed, vampierbloed, had binnengekregen. En nu,
als vampier voelde ik me geweldig. Ik was nog nooit zo fit en levenslustig geweest. Hoe had ik ooit
afschuw kunnen voelen over vampirisme? Maar ik wist het antwoord al: ik was een onwetende
sterveling geweest, net zoals zoveel schapen op deze wereld. Ik dankte Moneta op mijn blote
knieën dat ik uit dit bestaan weggehaald was.
Maar ik had een andere reden om haar dankbaar te zijn. Ik had namelijk na lang zoeken het
uitgebreide persoonlijke archief gevonden dat ze had achtergelaten in een gehuurde garagebox.
Alle vragen over De Kliniek, de Gemeenschap, de Harker Dienst en het leven van Raso waren
hiermee voor me beantwoord. Ik was gefascineerd geweest. En was het nog steeds overigens.
Ik begreep tenslotte ook dat ik de enig overgebleven vampier was, tenminste wel hier in
Nederland. Niet alleen Moneta was dood, ook haar vroegere vriend Cort, die ze had vermoord
nadat ze in haar hoofd had gehaald dat hij haar tegen Raso had opgezet, en de voor mij onbekende
Quentin.
Maar de belangrijkste reden waarom ik blij was dat Moneta me de archieven had nagelaten, was
dat me na uitgebreide lezing ervan me haarscherp voor ogen was komen te staan wat me te doen
stond. Mijn levensvervulling, Moneta had hem voor me nagelaten. Een grootse taak zou het zijn,
de verheven missie waar ik al mijn hele leven over gedroomd had. Enindelijk wist ik hoe ik mezelf
zou vereeuwigen, mezelf onsterfelijk zou maken en aanbeden: ik zou een nieuwe populatie
vampiers voortbrengen en ze opnieuw verenigen in een gemeenschap. Als stamvader zou ik een
nieuwe genadeloze en bloeddorstige generatie gaan voortbrengen. En de gemeenschap zou ik, als
historische referentie, De Kliniek noemen. Ik was er namelijk vurig van overtuigd dat er een
nieuwe kans moest worden geboden aan De Kliniek.
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et meest merkwaardige aan de dood is, dat heel veel waar is van wat
er altijd over gezegd wordt. Tenminste, zo was mijn ervaring, toen het leven eenmaal, daar in dat
kille pakhuis en met mijn dode geliefde naast me, tenslotte geheel uit me was gesijpeld.

De dood begon met de ervaring dat ik uit mezelf opsteeg en boven mijn eigen lichaam bleef
zweven, als willoos maar gefascineerd toeschouwer van de laatste siddering die door mijn lichaam
schoot. Precies het verhaal dus dat je wel eens hoort van mensen die een bijna-dood ervaring
hebben gehad en zichzelf bijvoorbeeld op in de Intensive Care van het ziekenhuis hebben zien
liggen.
Kort erna voelde hoe ik weggetrokken werd uit mijn positie van toeschouwer en machteloos als
het ware een donkere tunnel werd ingezogen. Met (ja, je zou het bijna voorspellen) inderdaad een
helder wit licht aan het einde.
Ik herinner me nog hoe wezenloos ik door die tunnel gleed, niet in staat ook maar één gedachten
te vormen, alleen maar overweldigd door wat er met me gebeurde.
Het licht, dat bepaald fel was, kwam steeds dichter bij. Ik weet nog hoe de intensiteit van dat licht
me op een gegeven moment bijna fysiek pijn deed. Alhoewel dat in mijn nieuw verworven staat
als geest natuurlijk eigenlijk onmogelijk was. En ik weet nog hoe angstig ik was.
Uiteindelijk bereikte ik het einde van de tunnel en werd ik geheel ondergedompeld in dat
onmogelijk intense licht. Een moment baadde ik in een absolute esoterische witheid, of
kleurloosheid zoals je wilt, die zwaar op me drukte. Het leek wel of ik verschrompelde, als een
mot die te licht bij een gloeilamp komt. Toen brak ik door iets wat leek op een onzichtbaar vlies
en duikelde in, wat ik meteen besefte, het hiernamaals moest zijn. Of het After Life, de Hemel,
Gene Zijde, hoe je het ook noemt. Als ik terugkijk naar dat moment herinner ik me alleen nog dat
zich maar één emotie in me naar boven kwam: een diepe, fundamentele teleurstelling.

69


De mensheid heeft eeuwenlang, vanaf de vroegste beschavingen, nee zelfs vanaf het eerste
moment dat het een bewustzijn had, de vraag gesteld hoe het hiernamaals eruit zou zien. De
duizenden jaren menselijke beschaving hebben een veelheid aan godsdiensten en nog meer ideeën
over het leven na de dood opgeleverd. De algemene gedachte was zo'n beetje dat het hiernamaals
een soort lustoord zou zijn, als tegenhanger van de hardvochtige en wrede wereld, als ik tenminste
zo vrij mag zijn zo'n tienduizend jaar aan religieuze stromingen bijeen te harken. Wat al die
beelden van het hiernamaals gemeen hadden was dat ze een kleurrijk, weldadig en uitgesproken
rooskleurig karakter hadden. Oorden met vruchtbare groene dalen, klaterende riviertjes met
helder water, overvloed en nog eensovervloed, waar je in de eeuwigheid druiven kon eten en
uitrusten op riante sofa's.
Of zoiets...

De waarheid is echter bitter, en exact tegenovergesteld.

Het hiernamaals is de absolute leegte, de ultieme kleurloosheid, het eeuwigdurende duister, het
onvermengde niets. Een oord waar ruimte noch tijd kunnen bestaan, omdat de simpele reden dat
hier dimensies simpelweg hun relevante verliezen. En, maar dat is misschien persoonlijk, een
grotere hel dan welke fantasierijke Christen ooit heeft kunnen voorstellen.
Het After Life is waarlijk een verschrikking.

Voor ik verder ga moet ik iets verduidelijken. Het zal me moeilijk vallen vanaf dit punt mijn
verhaal enigszins begrijpelijk te vertellen. En al helemaal niet in chronologische volgorde.
Mijn oprechte excuses, ik kan alleen maar wijzen op verzachtende omstandigheden. Iedereen zou
toch moeten toegeven dat het bijna onmogelijk is een verhaal te vertellen over een oord waar geen
tijd en ruimte bestaan.
Oké, misschien ook niet. Maar dat komt dan omdat je het gewoon niet kan bevatten. Want geloof
me: het is een heel rare gewaarwording voor wie dit nog nooit heeft meegemaakt, het
hiernamaals. Geen plaats. Geen voor en na. Alleen maar een zijn in het niets waarin elk bewust
moment net zo goed minuten als eeuwen kan duren.
Goed, laten we maar gewoon afspreken dat ik mijn best zal doen er iets van te maken.

Waar zal ik beginnen? Oké, met dit: ik was niet de enige in het hiernamaals, verre van dat. Er
waren anderen, vele anderen. Ik was me niet bewust van die andere geesten omdat ik hen voelde,
zoals je misschien zou verwachten. Ongeveer dus zoals je in het pikkedonker op de een of andere
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manier vóelt of er een ander mens bij je in de nabijheid is. Nee, de waarheid is dat ik hen zàg! Al
vanaf het eerste moment dat ik de sfeer van het hiernamaals binnenviel…
Dit punt moet ik misschien verder verduidelijken, omdat ik zojuist nog zei dat het hiernamaals het
eeuwigdurende duister is. Dat is ook zo. Maar toch zag ik hen! Of beter gezegd: ik zag hun sporen:
hun verhalen, hun warrige gedachten en vooral hun herinneringen. Het bewijs van hun
aanwezigheid. En ik zag ze niet voor me, zoals je de beelden van een televisie voor je ziet; nee: de
beelden zaten als het ware in mij. In zag ze voorbijtrekken langs mijn geestesoog. Ik kreeg beelden
van anderen te zien zoals andere geesten ongetwijfeld beelden binnenkregen die ik verzond.
Ik moet toegeven dat ik niet kon zeggen of de andere geesten die hun beelden met me deelden
dichtbij of veraf waren. Dat was ook een triviale kwestie. Misschien waren ze ver weg, misschien
dichtbij. Waarschijnlijker is dat we allemaal op precies dezelfde plaats waren. Of nog beter: dat we
geen van allen een plaats hadden.

Ik weet nog hoe de hoeveelheid beelden me totaal overdonderde. Het was als de kakofonie van
een monsterlijk groot symfonieorkest waar de dirigent alle controle had verloren. En dan in beeld
in plaats van geluid.
Iedereen heeft wel eens gedroomd. Mijn ervaringen komen daar ongeveer bij in de buurt, met dit
verschil dat een gewone droom altijd redelijk overzichtelijk blijft, hoe onlogisch die soms ook is:
er is een begrijpelijk verhaal uit op te maken. Hier in het hiernamaals was dat anders. Het was
alsof ik tienduizend dromen tegelijkertijd had, en dan ook nog 100 keer sneller dan normaal.
Totaal willekeurige beelden verschenen in een ongelooflijke sneltreinvaart voor mijn geestesoog,
op zo'n manier dat ik totaal geen enkele betekenis uit al die flitsen kon afleiden en alles verwerd
tot een onbegrijpelijke brij, een betekenisloze storm. Een stortvloed die je totaal overspoelt. Het
leek alsof ik naar televisieprogramma's zat te kijken waar de band van dolgedraaid was en waar ik
mijn ogen niet van kon afwenden …

Ik moet erin geslaagd zijn te wennen aan het overweldigende fenomeen. Want uiteindelijk slaagde
ik erin mezelf voor een groot deel van de beelden af te sluiten. En dit stelde mij op een gegeven
moment in staat mezelf als het ware scherp te stellen op één geest, en te kijken wat ik daar van
kon opsteken.

Pardon overigens voor het gebruiken van tijdsgebonden begrippen als "uiteindelijk" en "op een
gegeven moment". Ik weet niet hoe ik me anders moet uitdrukken. De menselijke taal is er niet op
toegerust fenomenen te beschrijven waarin tijd geen factor is.
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Hoe het ook zij: toen ik eenmaal kon scherpstellen begon ik sommige beelden duidelijk te zien. Ik
maakte herinneringen mee van andere mensen, triviale zaken voor het grootste deel. Ik was
deelgenoot van hun gedachten. En natuurlijk zond ik zelf ook voortdurend beelden uit.
Ik weet niet hoeveel levensverhalen aan me zijn voorbijgegaan, of hoeveel beelden ik heb
waargenomen. Het moeten er veel zijn geweest, heel veel. Maar ik kan er geen één meer
reproduceren.

Ik steeg weer een stapje in het leerproces toen ik begon te begrijpen dat je door de bewuste
uitwisseling van beelden ook met andere geesten kon communiceren. Of in ieder geval met een
aantal. Het vereiste inspanning, dat is wat ik nog weet, en het lukte me zeker niet altijd. Bijna
nooit zelfs (vergeef me opnieuw voor al die tijdsgebonden termen). Maar als het me lukte kon ik
zowaar met een andere geest een zekere mate van communicatie laten plaatsvinden.
Zo kwam ik er onder andere achter dat er in de sfeer miljarden en miljarden geesten
rondzweefden, in principe de geesten van alle mensen en andere entiteiten met bewustzijn die
ooit geleefd hadden of nog leefden.
Nu moeten je twee dingen opvallen. Ten eerste ik zei: "… en andere entiteiten …". Dat zei ik niet
voor niets. In de sfeer bevonden zich ook geesten van niet-menselijke entiteiten. Verreweg het
merendeel zelfs. Maar het was bijna onmogelijk om enige vorm van contact met deze geesten te
krijgen. Alsof ze slechts op een andere bandbreedte bestonden of zo. Toch meen ik me te
herinneren ooit gecommuniceerd te hebben met een niet-menselijk leven. Wat we hebben
besproken weet ik niet meer, maar in ieder geval ben ik sindsdien een stuk minder sceptisch als
iemand praat over buitenaards leven.
Het tweede opvallende ding wat ik zei was: "… of nog leefden …". Ook dat meen ik serieus. In de
sfeer bevonden zich ook alle geesten die in de onvoorstelbaar bevoorrechte positie waren om,
middels een koppeling aan een fysiek lichaam, in de "echte" wereld te mogen verkeren. Ook deze
geesten werd ik duidelijk gewaar in de sfeer, alleen waren ze fundamenteel anders dan de geesten
die geen stoffelijk lichaam en dus geen toegangskaartje tot gene zijde hadden. Ze waren gesloten,
in zichzelf gekeerd, ongeopend. Het leek alsof die geesten als het ware afwezig waren. Zolang ze
nog in de echte wereld konden bestaan, sloten ze zich nog af voor de sfeer van het hiernamaals.
Tot het lichaam ten onder was gegaan en ze nergens anders meer heen konden. Aldus leek het
hiernamaals dus niet zozeer een oord te zijn waarin slechts gestorven geesten terechtkomen, maar
meer een sfeer waar alle bewuste geesten in meerdere of mindere mate verkeren.

Oh ja, nog iets anders: reïncarnatie bestaat. Ik weet niet of het uitzondering of regel is, maar ik
weet nog heel goed dat ik ooit meemaakte hoe een geest waar ik me op gefocust had en waarmee
ik communiceerde, zich opeens voor mij èn de sfeer afsloot, als een oester die zich sluit. Anders
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gesteld: de geest kreeg precies dezelfde karaktertrekken als die van een geest die in het volle leven
stond. Ik was geschokt en tegelijkertijd vervuld van hoop: dit moest betekenen dat er een weg
terug was! Het moge duidelijk zijn dat het vinden van die weg terug mijn doel en enige doel was
in het Helse bestaan van het Hiernamaals. Dat moet het eigenlijk altijd al zijn geweest, alhoewel ik
me waarschijnlijk wel steeds gerichter met dat doel begon bezig te houden.
Wat ik op een gegeven moment probeerde te doen was met een gesloten (dus levende) geest te
communiceren. Dat was bepaald moeilijk. Gesloten geesten waren, zoals ik al zei, net oesters, die
koste wat kost hun kostbare inhoud tegen invloeden uit de sfeer beschermden.
Maar ik slaagde, waarschijnlijk waar veel andere geesten faalden. Want laten we reëel zijn, zo
vaak hebben jij en ik in de echte wereld niet gehoord van mensen die stemmen in hun hoofd
hoorden...
Hoe dan ook, ik werd zo'n stem in zo'n hoofd. Het waren fantastische ervaringen. Ik ontving
beelden van de levende geest en zag voor het eerst weer helder en scherp de echte wereld voor
me. Live! Ik zou gehuild hebben van blijdschap als ik dat had gekund.

Maar ik kwam erachter dat ook communicatie met een gesloten geest weinig soelaas bood. Het
contact was vaak kort en kostte me verschrikkelijk veel moeite. Ik begon me af te vragen of die
korte glimpen van de andere zijde me wel de inspanning waard waren.
Dus verlegde ik mijn doelen en probeerde zèlf, als geest, de sfeer te ontsnappen. Ik moet niet ook
maar het kleinste greintje hoop hebben gehad dat me dat zou lukken, als ik het me goed herinner.
Daarom was het ook zo verrassend dat het uiteindelijk wèl lukte! Het vergde een uiterste
inspanning van me, maar de truc was eigenlijk alleen maar me te concentreren op het punt waar
de sfeer moest wijken voor de dimensies tijd en ruimte. De overgangszone tussen de sferen.
Het voelde alsof ik me door een membraan heen had weten te wurmen. En het ging heel snel,
voor ik het besefte bevond ik me aan de gene zijde. Of natuurlijk, vanuit het juiste perspectief,
juist niet meer aan gene zijde. Het was overweldigend. Er kwam er een stortvloed aan indrukken
over me heen die me aanvankelijk te veel werd. Ik was letterlijk niet meer gewend aan drukte, en
was er ironisch genoeg in geslaagd juist midden in een druk stadscentrum ten tonele te
verschijnen. Van het ene uiterste naar het andere! Ik voelde me misselijk en duizelig, als iemand
die in een op hol geslagen kermisattractie heeft gezeten. Het duurde naar mijn gevoel lang, heel
lang, tot ik mezelf enigszins had herpakt en daadwerkelijk om me heen kon kijken.
Ik herkende de plek! Ik bevond me in het stadscentrum van Nijmegen. Op de hoek bij de Free
Record Shop. Ik kende die specifieke plaats heel goed. Vroeger had ik hier vaak afgesproken met
vrienden. Uren moet ik daar hebben staan wachten. Blijkbaar had mijn geest me bewust gevoerd
naar een plek in de echte wereld waar ik mee bekend was. Misschien was dat makkelijker of zo, ik
weet het niet.
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Ik zweefde op zo'n tien meter van de grond en gefascineerd keek ik naar de haastige mensen die
links en rechts onder me doorliepen. Ik vond het fantastisch. Ik genoot van al het vibrerende
leven om me heen en ik dronk gulzig van de rijkdom aan kleuren, geluiden en geuren. Het was
een orgastisch moment.
Maar het moment was kort. De sfeer trok alweer aan me, steeds harder. Uiteindelijk werd ik hard
en zonder mededogen terug gesleurd het eeuwige duister in.
Maar toen was ik natuurlijk wel verloren: vanaf dat moment deed ik niets anders meer dan zo
vaak mogelijk de "echte wereld" te bezoeken. En aldus gebeurde. Ik stapte in een carrousel van
uitrusten in de sfeer, concentratie opbouwen, door het vlies breken, de wereld zien,
teruggetrokken worden, rusten en weer gaan. Steeds maar weer.

Ik weet niet hoe vaak ik de wereld al op deze manier met korte bezoekjes had vereerd toen er iets
opmerkelijks gebeurde toen ik in de sfeer rustte.
Ik werd geroepen.
Het klinkt vreemd, maar beter dan dat kan ik het niet uitleggen. "Raso, kom hier", hoorde ik een
oorverdovende luide stem roepen. Dat was niet vreemd, dat was ronduit bizar! Het kon gewoon
niet waar zijn. Geluid was een fenomeen dat behoorde tot het domein van de levenden! In de sfeer
was er helemaal geen geluid. In de sfeer heerste eeuwigdurende doodse stilte.
"Raso van Kaam, kom terug uit de dood!", klonk het opnieuw, nog harder. Ik was nog steeds
verward, maar wist nu wel dat ik me niet had vergist; ik hoorde de stem echt. Ik concentreerde
me.
"Raso, ik beveel je!", sprak de stem weer tot me. Ik besefte opeens dat deze ergens vandaan kwam,
alhoewel ook dat eigenlijk helemaal niet waar kon zijn. Maar ik liet me door dit soort
onmogelijkheden niet meer door afleiden en ging op het geluid af als een jachthond op een prooi.
Ingespannen zocht ik langs de randen van de sfeer waar het geluid vandaan was gekomen. En toen
ik het gevonden had, ging ik met een uiterste inspanning recht op de bron van het geluid af en
dook er dwars doorheen.
Ik brak door het vlies en tuimelde de "echte wereld" in. Opnieuw overweldigde de goede zijde me
weer. Ik voelde hoe de tijd weer vat op me kreeg en me meesleurde, als een woeste bergrivier dat
met een onfortuinlijke zwemmer doet. En ik voelde hoe de ruimte weer op met drukte en me mee
liet delen in haar stortvloed van indrukken.
Toen was het draaierige, misselijke gevoel over en kon ik om me heen kijken. Ik bevond me in een
donkere kelder, waarschijnlijk de catacomben van een historisch gebouw, of zo. Het deed me
denken aan de duistere ziekenzalen van de oude Kliniek.
Centraal in de kelder waren enkele fakkels opgesteld die een drietal mensen bijlichtten die rond
een voorwerp gebogen stonden. Nieuwsgierig zweefde ik naderbij. De drie mensen waren een
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oude vrouw met een rare toga aan, alsof ze priesteres was, een lange, stralend gezonde en
bijzonder knappe man en een in driedelig pak gestoken figuur die me vaag bekend voorkwam. Ik
bewoog me nog dichterbij, en herkende hem tot mijn grote verbazing. Het was mijn neef, Yves
Vervain!
"Raso van Kaam, vertoon jezelf!". Het was weer dezelfde stem, en nu zag ik dat deze hoorde bij de
vreemde vrouw. Ik kwam weer dichterbij en zag dat de drie rondom een soort doodskist stonden,
die een roodachtige vloeistof bevatte. Er dreef iets in. Verward kwam ik nog dichterbij en besefte
opeens dat de vloeistof bloed was en dat er een menselijke gedaante in lag. Het was een misvormd
lijf. Het lichaam leek wel aangevreten door een vreselijk ziekte. De huid, de ogen en grote stukken
vlees waren weggeteerd. Maar toch kwam het lichaam me ergens bekend voor.
"Raso van Kaam! Ik, Ethel de Heks gebied je: keer terug in je lichaam!"
Toen snapte ik het pas. Het lichaam dat in het bloed dreef was het mijne! Weggeteerd en voor een
deel ontbonden, dat wel, maar toch onmiskenbaar! En opeens besefte ik ook waarom ik was
geroepen: deze mensen wilden me weer terug in leven brengen! Heftige emoties overspoelden me.
Dankbaarheid, dolle vreugde, nieuwe hoop. Dit was de kans waar ik op gewacht had! Ik aarzelde
niet langer en dook in mijn aardse lichaam.
Ik ondervond dat als geest bezit nemen van een onbeheerd lichaam twee kanten heeft. Ten eerste
bleek tot mijn verbazing, want ik had eigenlijk geen idee hoe ik het moest aanpakken, dat het
kinderlijk is. De meest treffende vergelijking die ik kan verzinnen is het aantrekken van een jas:
terugkeren in mijn lichaam was zoiets als het me omhullen met stoffelijke materie.
Ten tweede echter, bleek het in bezit nemen van een lichaam een ultiem pijnlijke ervaring te zijn.
Het was alsof ik op één moment van het laagste naar het hoogste pijnniveau schoot. De overgang
was overweldigend: als geest had ik natuurlijk geen pijn gevoeld, maar nu ik weer in een lichaam
had ik pijnen van een zo onvoorstelbare intensiteit, dat ik me niet kon indenken dat iets pijnlijker
kon zijn. Ik had het uitgegild als mijn stembanden hadden gefunctioneerd en had in complete
razernij om me heen geslagen als mijn ledematen normaal werkten. In plaats daarvan begon ik
slechts heel licht te trillen. "Hij is gekomen'", hoorde ik de heks Ethel van ergens ver, die de
bewegingen moet hebben gezien. Ik wilde weten waar ze was, maar het lukte me niet om mijn
oogleden te openen. Ik bedacht dat het toch geen zin zou hebben, mijn ogen waren waarschijnlijk
al voor een groot deel vergaan. Nog voor ik hier teleurgesteld over kon zijn, werd ik overmand
door een nieuwe pijngolf. Ik probeerde ertegen te vechten en me wat comfortabeler te nestelen in
mijn lijf. Maar ik besefte al snel dat dat onmogelijk was en dat het lichaam in verschrikkelijke staat
verkeerde. Alle zenuwen, die tijden lang hadden kunnen zwijgen, gilden het nu uit, in alarm. Om
mijn ledematen, waar het verrotte vlees losjes omheen hing. Om de interne organen, die vergaan
waren tot nutteloze vleesklompen. Om de loszittende huid, die de zenuwkoppen niet langer
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beschermde en blootstelde aan de buitenwereld. Het was alsof ik tijdens een storm pobeerde te
schuilen in de ruïne van een huis, die geen enkele bescherming bood tegen de huilende wind en
de geselende regen. Ik besefte, kortom, dat ik niet in mijn lijf was teruggekeerd, maar in de ruïne
van mijn lijf.
"Hij is gekomen", hoorde ik Ethel opnieuw zeggen, tussen de golven van pijn door, "hij heeft bezit
genomen van zijn lichaam!"
Ik merkte, hoe erg de pijn ook was, dat die opmerking grote opwinding teweegbracht onder de
aanwezigen. Ik herkende Yves' stemgeluid meteen toen hij uitriep: "Het heeft gewerkt! Het
levende bloed heeft het lichaam goed gehouden!"
Het was mooi om zijn stem te horen, omdat het me deed herinneren aan de tijd dat ik nog leefde,
maar ik wist dat wat hij zei onjuist was. Het lichaam was niet goed genoeg. De pijn was daar het
overtuigende bewijs was. Maar er was meer: alhoewel ik nog steeds probeerde me comfortabeler
te nestelen in mijn lijf, merkte ik dat dit steeds moeilijker ging. Alsof mijn lijf tegenstribbelde.
Alsof mijn eigen lijf me probeerde uit te stoten. Krampachtig probeerde ik, hoe erg de pijn ook
was, me vast te klampen aan mijn stoffelijke materie, de strohalm van het leven. Maar het was te
sterk. Het lichaam stootte me uit, zoals het een vreemde nier kan afstoten. Ik was wanhopig: het
voelde alsof ik mijn eigen huis werd uitgegooid! En ik zou verliezen... Na een laatste
krachtsinspanning raakte ik de grip definitief kwijt en, zonder dat ik er nog iets aan kon doen,
werd ik de omhulling van lijf uitgeslingerd.
Duizelig bleef ik hangen boven de lijkkist, hevig teleurgesteld starend naar mijn onwillige in bloed
drijvende lichaam. Ik had opgelucht kunnen zijn, omdat de pijn, even plotseling als het was
gekomen, weer verdwenen was. Of omdat ik weer kon zien. Maar ik was het niet. Ik was
onluisterd, omdat ik wist dat ik de laatste strohalm naar het leven had laten schieten.
Erger was, ik voelde ook weer hoe de sfeer me terug eiste. Ik was te lang weggeweest en gene zijde
verlangde mijn terugkeer, als een moeder die haar kind voor het donker thuis wil hebben. Ik
hoorde Ethel nog net zeggen: "Het is mislukt, het lichaam is in te slechte staat." Toen sleurde de
sfeer al weer zo hard aan mij dat ik geen verweer meer had, en krachteloos werd ik erin terug
getrokken.

"Raso, kom!" De stem drong aanvankelijk niet eens tot me door. Ik was blijkbaar een beetje aan
het suffen geweest. Dat was een toestand waarin ik me wel vaker had bevonden na de mislukte
poging tot wederopstanding. Een diepe depressie, zal ik maar zeggen.

"Raso, keek terug naar het rijk der levenden!"
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Het was de stem van Ethel! Er was niets beters dat me sneller bij zinnen kon brengen: meteen was
mijn geest weer scherp als een mes. Blijdschap en nieuwe hoop maakten zich van me meester
terwijl ik opnieuw probeerde vast te stellen waar de stem vandaan kwam.
"Raso!"
Pats! Ik had het al gevonden! Tijd om te gaan.

Toen ik weer opdook in de "echte wereld" bleek ik me te bevinden in een woestijnachtig gebied
waar de zon ongenadig op brandde. In de hitte bespeurde ik weinig beweging en geen levende
wezens. Koortsachtig keek ik om me heen, op zoek naar Ethel, en misschien wel weer Yves.
Ik vond ze al snel: ze bevonden zich in de beschutting van een rotspartij. Opnieuw waren ze met
zijn drieën (Ethel, Yves en de onbekende man) en opnieuw stonden ze om iets heen. Toch niet
wèèr mijn lichaam, in een kist vol bloed? Het idee stootte me af, natuurlijk door mijn slechte
ervaringen van de vorige keer.
Ik zweefde zo snel mogelijk naderbij en zag tot mijn opluchting dat mijn vermoedens niet klopten.
De drie stonden rondom een baar waarop een overduidelijk in leven zijnde man van ongeveer
middelbare leeftijd lag. Hij was stevig vastgesnoerd, ongeveer zoals men in een sanatorium een
gestoorde gek zou vastmaken.
Alleen was hij naakt.
Ethel draaide haar hoofd mijn kant uit toen ik aan kwam zweven. Blijkbaar voelde ze mijn
aanwezigheid.
"Raso, ik ben me gewaar van je aanwezigheid", sprak ze plechtig en snel, "probeer hier te blijven,
tot je je geest in dit lichaam kunt nestelen."
Ik vroeg me af waar ze het godverdomme over had. Natuurlijk was het onmogelijk bezit te nemen
van een lichaam dat reeds bezet was, dat had ik vanzelfsprekend allang geprobeerd. En dit lichaam
was overduidelijk bezet. Maar ik brandde van nieuwsgierigheid en wachtte af.
Ethel verloor geen tijd en boog zich over de man op de baar.
"Spaar me..", smeekte deze piepend.
Daar leek echter geen sprake van. Ik keek gefascineerd toe hoe Ethel een fileermes pakte dat aan
een band rond haar middel had gehangen. Ze draaide die rond boven de hysterische ogen van de
man.
"Verwijder jezelf uit dit lichaam, of ik zal je er uit drijven!"
De man murmelde iets onverstaanbaars, maar was duidelijk afwijzend. Ethel zuchtte en bijna
verveeld hakte ze met het mes in zijn lijf. Ze haalde zijn hele flank open en het bloed spatte in het
rond. De man gilde van de pijn, totdat Ethel met de zijkant van haar hand gericht op zijn
adamsappel sloeg. Meteen hield het gegil op. Het leek wel of de man zijn schreeuw had ingeslikt.
Ethel pakte een donker flesje uit een diepe zak van haar toga en draaide het dopje los.
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"Dit brouwsel zorgt voor zulke duivelse pijnen, dat het zelfs de hardnekkigste geest de dood in zal
jagen", zei ze op een belerende toon tegen Yves en de andere man, alsof ze hen een onschuldig
scheikundig huis-tuin-en-keuken proefje ging voordoen. Nonchalant goot ze het flesje voor een
flink deel leeg in de gapende vleeswond van haar slachtoffer.
Het is moeilijk om te omschrijven wat het effect was van haar brouwsel, maar de pijn moest
inderdaad duivels zijn. Het lijf van de man maakte wilde spastische bewegingen voor zover dat
mogelijk in de strakke touwen waarmee hij gebonden was. Ik zag hoe zijn spieren in benen en
armen woest samentrokken, maar niet in staat waren om los te komen. Het meest beangstigende
echter waren ongetwijfeld zijn tollende bolle ogen, die ver uit de oogkassen leken te steken en al
even wild en ongecontroleerd heen en weer bewogen als de rest van zijn lichaam. De man maakte
rare kreunende geluiden terwijl hij zijn hoofd manisch heen en weer draaide en het schuim over
zijn lippen stroomde. Vreemd genoeg zorgde de ondraaglijke pijn er niet voor dat de man
bewusteloos raakte. Blijkbaar was dat een bijzonderheidje van Ethel's brouwsel. De man had geen
enkele ontsnappings-mogelijkheid.
Behalve één dan.
"Verdwijn, geest, uit dit lichaam. We hebben het nodig!", riep Ethel met gezwollen stem, als een
priester tijdens het hoogtepunt van een mis.
Maar de man, die hevig trilde als een hartpatiënt met een zware attaque, was koppig en weerstond
de onmenselijke pijnen. En dat terwijl de tijd begon te dringen. Ik voelde hoe de sfeer van gene
zijde weer aan me begon te trekken en het kostte me steeds meer moeite om te voorkomen dat ik
weer teruggesleurd zou worden het niets in. "Schiet op!", wilde ik roepen tegen Ethel, maar ik had
geen stem. Verbeten bleef ik vechten en zag gefrustreerd dat de man, kronkelend van de pijn op
de baar, nog steeds volhield.

Ik besefte dat het moment snel zou komen dat de sfeer me zou overmannen. Als er nu niet iets
gebeurde zou het te laat zijn. Met een uiterste inspanning bewoog ik me verder richting het
lichaam dat voor mij bestemd was.
Ik zag hoe Ethel de rest van de inhoud van het flesje in de wond van de man leeggoot. Opnieuw
moet de pijn een hoogtepunt hebben bereikt, en nu, eindelijk gaf de geest het op. Ik was me
gewaar hoe het zijn lichaam uitvluchtte, snel en zonder omzien. Op de manier waarop een
panisch slachtoffer zou vluchten voor een verschrikkelijke plaats.
Eindelijk was er dan mijn kans! Zo snel ik kon gleed ik het nu onbeheerde lichaam in en nam het
in bezit. Ik had het eerder gedaan, en het ging nog makkelijker dan bij mijn eigen lichaam. Voor
ik het wist voelde ik lijf en ledematen en keek ik door echte, fysieke ogen. Maar toen sloeg de pijn
in de wond aan mijn zij toe als een mokerslag. Meteen begreep ik waarom de vorige eigenaar van
dit lijf gevlucht was. De pijn was letterlijk ondraaglijk.
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"Hij is het!", hijgde Ethel boven mij. Mijn beeld van haar was onscherp, maar goed genoeg om te
zien hoe ze een nieuw flesje opende en het in mijn wond gooide. Nee, toch niet meer van dat
duivelse brouwsel, dacht ik gepijnigd. Ik wist zeker dat als dat waar zou zijn, ook ik dit lichaam
weer zou moeten verlaten.
Maar het was niet hetzelfde brouwsel. Vrijwel meteen toen het in mijn wond stroomde nam de
pijn af.
"Tegengif", hoorde ik Ethel zeggen tegen Yves en de andere man, nu weer op haar bekende rustige
en belerende toon.
Goddank, dacht ik, toen de pijn langzaam maar zeker mijn lichaam verliet. En tegelijk groeide het
warme, heerlijke besef in mij dat ik het gehaald had en weer tot het rijk der levenden behoorde!

Toen verloor ik het bewustzijn.
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n de diepe catacomben van het kasteel waar dood en verschrikking heerste,
liepen drie mannen door een lange donkere gang. Het onrustige licht van fakkels verlichte hun
gestaltes. Het waren Yves Vervain, Lesley Lander en de man die ooit Colin Joseph had geheten. Of
beter gezegd, ooit Colin Joseph was geweest. Nu herbergde het lichaam de geest van Raso van
Kaam.
De drie mannen liepen in een stevig tempo, met de haastige tred van leidinggevenden. Feitelijk
waren ze dat ook: samen waren ze de belangrijkste figuren van de Nieuwe Kliniek. Ze werden ook
wel het Driemanschap genoemd.
Nadat de mannen drie keer een zijgang hadden genomen en in totaal meer dan honderd meter
hadden afgelegd, bereikten ze het eind van de gang. Ze hielden stil voor een zware metalen deur
waar aan weerszijden een wachtpost stond opgesteld. Beide mannen knikten het gezelschap
onderdanig toe en openden toen de deuren.
Ze stapten binnen in een grote, hoge ruimte, die door de slechte verlichting halfduister was. Toch
twijfelden ze geen moment, ze kenden de plek maar al te goed.
"Meneer", zei een aangesnelde, in een rood uniform geklede man ter begroeting.
"Hallo Dudoc", zei Yves, "Is alles in gereedheid gebracht?
De man knikte kort, "ja".
"Dan kun je beginnen!", beval Yves op korte besliste toon. Terwijl Dudoc zich omdraaide om de
orders door te geven, draaide Yves zich naar zijn metgezellen om.
"Ze hebben de fijnste exemplaren hierheen gebracht van die partij uit China", fluisterde hij. De
ogen van Lesley Lander en Raso van Kaam gleden begrijpend naar het dertigtal gevangenen dat
langs de lange wand van de ruimte aan hun ketenen hing.
"Wij mogen ons Voeden met de beste", zei Lesley op een toon die zijn gretigheid verried. Raso
keek naar hem. Lesley was de tweede man in de vampier-organisatie die door Yves was opgezet,
de Nieuwe Kliniek. Het was een charismatische, bijzonder aantrekkelijke man met een sterke
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persoonlijkheid die voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor het wereldwijde succes.
Hij was het geweest die de vampiergemeenschap in Amerika had gemobiliseerd. Samen met Yves,
die Europa had georganiseerd, hadden ze de omwaarschijnlijk sterke vampierbeweging
samengesmeed die de wereld momenteel verbijsterde.
Raso glimlachte in zichzelf, terwijl hij zijn blik door de ruimte liet glijden. Hij bedacht zich dat de
strakke organisatie van de Nieuwe Kliniek als geheel zich weerspiegelde in deze ruimte. Voor
iedereen was het duidelijk dat zij het leidende driemanschap waren. Yves, de absolute leider en
zijn naaste vertrouweling Lesley waren beide onberispelijk gekleed in een inktzwart driedelig pak.
Voor de rest bevonden zich, naast de gevangenen, alleen leden van het elitekorps van de Nieuwe
Kliniek in de kelderzaal. Van deze zogenaamde Eerste Garde was Dudoc de commandant. Hij was
herkenbaar door zijn weelderig versierde rode uniform. De overige gardisten hadden soberder
uniformen en stonden strak in het gelid opgesteld langs de wand tegenover de gevangenen.
Raso bedacht zich dat alleen hij uit de toon viel, in zijn burgerlijke spijkerbroek en grijze trui.
Maar hij wist tegelijkertijd dat zijn afwijkende kleedgedrag geheel werd geaccepteerd. Hij werd
immers beschouwd als de geestelijk vader van de beweging. Raso had inmiddels meer dan eens
gemerkt dat hij door zijn mede-vampieren werd aanbeden, als een God bijna. In het begin was hij
hier verbijsterd over geweest. Tot bleek dat het Yves was die, toen hij zijn organisatie had
opgebouwd, van hem een mythologische figuur had gemaakt. Degene die als eerste had gedurfd
buiten de oude conventies te treden.
Raso wist dat het teveel eer was. Yves had in die tijd een lichtend voorbeeld nodig gehad en toen
hem maar gebruikt, zo simpel was het. Om het allemaal wat spannender te maken had hij zijn
daden tot enorme proporties uitvergroot. En natuurlijk, dacht Raso terwijl een geamuseerde
glimlach over zijn gezicht gleed, had Yves er meteen bij verteld dat hij degene was geweest die
zijn moord had gewroken. Moneta…
De gedachte vervloog en Raso zag dat de Eerste Garde de helft van de gevangenen had losgemaakt
uit hun ketenen. Hen werd geen enkele gelegenheid tot ontsnappen gegeven: in een strakke
choreografie werd elke gevangene meteen door een gardist opgevangen die hem in een stevige
armgreep vastpakte.
Vervolgens kon de ceremonie beginnen die Raso altijd ironisch de "audiëntie" noemde. De
gardisten stelden zich met hun gevangene op in een rij om vervolgens iedereen ter keuring voor te
leiden aan het Driemanschap. Sommige stribbelden tegen, anderen waren te zwak en lieten zich
willoos meevoeren. Het maakte niets uit. De gardisten leidden hun gevangene onverbiddelijk
voort en hielden zelfs vaak een pluk haar vast om hun hoofd recht te houden. Raso bekeek de
gevangenen onbewogen, zoals een slachter naar het vee kijkt. Het viel hem op dat het mensen
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waren met een duidelijk Aziatisch uiterlijk. Misschien waren het wel vluchtelingen. Maar ja, wat
maakte dat eigenlijk uit. Het deed Raso deugd dat hun ogen pure angst en ongeloof uitstraalden.
Gedrieën bekeken ze, ongegeneerd verlekkerd, de buit. Yves koos al snel: hij knikte kort toen een
tanige maar aantrekkelijke vrouw voorbijkwam. Lesley liet zijn oog vallen op een opmerkelijke
moedige Aziaat die hen schijnbaar zonder angst in de ogen keek. Raso echter gaf geen kik. Hij liet
de stoet van de eerste helft gevangenen voorbijgaan zonder te kiezen.
"Is de keuze je te moeilijk?", glimlachte Lesley Raso toe.
Raso grijnsde, "Ik wil alleen het beste…"
Het duurde even voor de tweede helft gevangenen klaar was gemaakt voor de audiëntie. Raso
keek opnieuw rustig en keurde elk potentieel slachtoffer opnieuw weloverwogen. Hij wist precies
wat hij zocht: een wat vollere en gezonde vrouw: die hadden vaak smakelijk bloed.
Het was echter de derde gevangene, die voorbijkwam, die hem de adem in de hals deed stokken.
Het was een smalle doodsbleke jongen, absoluut niet wat hij zocht, maar even waren voor zijn
geestesoog beelden opgekomen. Van Maurice, die dood naast hem lag op het bed in het desolate
pakhuis. Zijn fijne gelaatstrekken leken door zijn plotselinge dood nog duidelijker te zijn
geworden, alsof zijn gezicht in was was gegoten. En dan die verraden blik in zijn ogen, die zoveel
ongeloof uitdrukten. Een plotselinge golf van verdriet, verlies en spijt schoot door zijn lijf.
Raso herpakte zichzelf snel en wist zijn blik van de jongen te verwijderen. Schielijk keek hij om
zich heen of iemand wat aan hem had gemerkt, maar tot zijn opluchting leek dat niet zo te zijn.
Snel koos hij toen maar zijn slachtoffer, zonder hier verder veel aandacht aan te besteden.

Zoals gewoonlijk Voedden ze zich waar de anderen bij waren. Yves en Raso hadden geen
problemen met hun slachtoffers. Hongerig scheurden ze hun hals open en voedden zich aan het
gul stromende bloed. Lesley had meer tegenstand van zijn slachtoffer, dat zich hevig verzette.
Raso besefte dat Lesley expres een weerbarstige prooi had gekozen: hij had gemeend deze
gelegenheid te moeten aangrijpen om alle aanwezigen nog eens te laten zien hoe fenomenaal sterk
hij was. En inderdaad, hoe hard de Aziaat ook schopte, Lesley wist schijnbaar moeiteloos zijn
slagader te vinden.

Toen ze klaar waren en het bloed van hun mond en kleding hadden geveegd, riep Yves
commandant Dudoc bij zich.
"Meneer?"
"Ontketen alle gevangenen", beval Yves, "Maak er een kleine jachtpartij van…"
Dudoc's mond krulde zich in een wrede grijns. Hij draaide zich om en begon snel zijn orders te
verspreiden.
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Het volgende halve uur waren Yves, Raso en Lesley er getuige van hoe de leden van de Eerste
Garde zich voedden aan de ongelukkigen die voor de korte tijd die hun leven nog restte uit hun
boeien waren bevrijd. Raso, Yves en Lesley bekeken de orgie van bloed mild glimlachend, zoals
vaders zouden doen die hun kroost vrolijk ziet spelen.
Uiteindelijk was het voorbij. De Eerste Garde, dat zich even helemaal had laten gaan, schikte
zichzelf snel weer in haar strakke discipline en ruimde vlot en accuraat de lijken op. Raso keek toe
hoe het lijk van de bleke jongen werd weggesleept. Hij was tevreden over zichzelf toen hij merkte
dat dit geen enkele emotie of herinnering meer bij hem opriep.

"Hoe is het eigenlijk, de dood?", vroeg Yves even later, toen hij en Raso waren neergestreken in de
werkkamer van Yves, één van de mooiste vertrekken van kasteel Gacheret.
"Dat is moeilijk te beschrijven…", antwoordde Raso peinzend. Zijn stem was in rust laag en
sonoor, en klonk hem zelf een beetje vreemd in de oren. Hij besefte dat het nog wel even zou
duren voor hij helemaal aan dit nieuwe lijf was gewend. Het was ongelooflijk hoe sterk een geest
zich aan een lichaam hechtte.
"Probeer het eens…", spoorde Yves hem aan.
Raso verzat in zijn comfortabele stoel en keek nadenkend om zich heen. De werkkamer van Yves
was een weelderig ingerichte salon, waarvan de muren geheel waren bedekt met prachtige
schilderingen, omlijst in barok uitgesneden houten panelen. Op de vloer lagen veelkleurige
tapijten en boven hen hing in de hoge ruimte een enorme kroonluchter. Het knapperende
haardvuur, in de met prachtige ornamenten versierde, open haard, was de enige lichtbron in de
kamer.
Raso hief zijn arm en wees naar één van de schilderingen. "Heb je gemerkt dat deze schilderingen
bijna exacte kopieën zijn van de fresco's in de Duomo van Florence? Ze verbeelden het Laatste
Oordeel. Jezus daar is de centrale figuur, met om hem heen zijn verzamelde getrouwen. Maar
interessanter is dat schilderij daar!" Raso wees naar de schildering in de hoek, die in het
halfdonker van de kamer moeilijk zichtbaar was. "Dat daar verbeeldt de Hel. Naar mijn mening de
meest fantasierijke maar uiteindelijk ook meest waarheidsgetrouwe verbeelding van het
Hiernamaals…"
Yves keek ingespannen naar het schilderij, een tafereel van wat de binnenkant van een vulkaan
leek, met aan alle kanten grote vuurzeeën. Het geheel werd spookachtig verlicht door het
dansende licht van het haardvuur. "Vuur..?", vroeg hij.
Raso keek hem aan. Weer verbaasde het hem hoe Yves was veranderd. De laatste keer dat hij hem
had gezien, een jaar of vier geleden, was zijn neef, net als hij, een student geweest, een jongen nog.
Maar zoals hij daar nu zat, in zijn rood-fluwelen kamerjas, met in zijn hand een glas wijn, leek hij
heel veel ouder. Gerijpter. En ,meer dan ooit, merkte hij dat er in Yves een heilige overtuiging
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schuil ging die daar voorheen niet was geweest. Nee, Yves was geen onzekere, zoekende
adolescent meer. Hij was een doelbewuste, krachtige verschijning geworden. De passende leider
van de Nieuwe Kliniek, de internationale vampierbeweging.
"Nee", zei hij tenslotte, "het hiernamaals is het niets. Maar het is ook de Hel; de grootst denkbare
verschrikking. En hoe is dat beter te verbeelden, op een manier die de mensen begrijpen, dan door
vuur? Nee, de Hel is door niemand beter verbeeld dan Brunelleschi, toen op die fresco's."
"Leegte dus", bromde Yves, "En geen plaats voor een God. Geen Jupiter, Jehova of Allah…"
Raso wuifde het idee weg met zijn hand, "Natuurlijk niet. Maar ik weet zeker dat ook jij dat nooit
echt hebt geloofd."
Yves nam bedachtzaam een slokje wijn, "In mijn vorige leven zei ik altijd dat ik niet geloofde in
God, maar wel dat er iets moest zijn."
Raso lachte spottend, "Het klassieke antwoord van het luie gepeupel dat nooit echt heeft
nagedacht. Ik hoop dat je tot je zinnen bent gekomen!"
"Zeker", antwoordde Yves, "Ik heb ontdekt dat het leven het enige is dat het waard is om te
aanbidden."
"Goeie jongen", zei Raso tevreden, op de toon van een mentor tot zijn leerling. En feitelijk was hij
dat ook.
"Hoe denk jij daarover?", vroeg Yves nieuwsgierig.
"Hetzelfde, natuurlijk. Het leven is een verrukking, en oneindig waardevol. Dat weet ik nu zeker.
Maar ik moet toegeven, ook ik heb geestelijk gedoold. Pas in dit leven, mijn derde, kwam ik tot dit
inzicht. Eerlijk gezegd, Yves, begrijp ik niet hoe ik dat ooit anders had kunnen zien. Ik weet nog,
hoe ik, in mijn saaie grijze-muizen eerste leven, als doodnormaal studentje, wel eens heb
gemijmerd over de waarde van het leven. Of het het allemaal wel waard was. De teleurstellingen,
de eenzaamheid, het gezwoeg. Ik kan het me nu nauwelijks meer voorstellen. Nu ik eenmaal weet
hoe het was om echt en vol te leven, het leven van de echte vampier, en vooral nu ik heb gezien
hoe de dood werkelijk was, zal ik me koste wat kost vastklampen aan het leven."
Yves knikte begrijpend.
"Jij zegt dat het leven waardevoller dan wat dan ook is. Hoe rijm je daarin dat wij, de Nieuwe
Kliniek, vele levens eindigen om ons aan het bloed te Voeden?"
Raso keek Yves geamuseerd aan, "Bespeur ik daar enige twijfel over wat je zelf bent begonnen?
Wat denk je eigenlijk zelf?"
"Vanuit ons als vampier redenerend zie ik daar geen bezwaar tegen. We leven volgens onze aard,
zoals het moet. Kun je van een adelaar vragen zich niet meer te voeden aan de muizen in het veld?
Nee, ik denk het niet."
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Raso knikte, "Je hebt ontegenzeggelijk gelijk. Maar er is meer. Ik beschouw ons soort als superieur.
De vampier is bovengeschikt aan de normale mens, simpelweg omdat het uiteindelijk in staat is
het kostbaarst van alles te veroveren. Het eeuwige leven."
Yves lachte breed en hief het glas, "Laten we daar op drinken."
Ze lieten de glazen klinken, "Op het eeuwige leven!"

Die nacht sliep Raso slecht. Woelend in zijn hemelbed stormden de gedachten door zijn hoofd. Al
sinds hij uit de dood was opgestaan, had het leven hem als een wervelwind meegegrepen. Het was
nog steeds moeilijk voor hem om bij te blijven. Door zijn nieuwe, geheel andere, lichaam was hij
van het één op het andere moment ook bijna een andere persoon geworden. In zijn vorige leven
was hij een jonge hond geweest, nu was hij opeens een ouderling van wie wijsheid en
terughoudendheid werd verwacht. Het viel hem soms niet mee.
En dan was er nog die totaal andere situatie waar hij in terecht gekomen was. Nog steeds kon hij
nauwelijks bevatten wat Yves bereikt had: het oprichten van een internationale organisatie van
vampiers. Hoe het Yves, en in zijn voetspoor Lesley, was gelukt vrijwel alle levende vampiers mee
te krijgen in hun beweging was onduidelijk, maar het was ontegenzeggelijk imponerend. Want tot
aan dat moment hadden de wereldwijd levende vampiers (zo'n 500) ongeveer dezelfde instelling
gehad als die van de oude Kliniek. Ze hadden zich geconfirmeerd aan de normale mensen. En
alhoewel ze zich regelmatig voedden, doodden ze nooit mensen en waren ze juist uitgesproken
vreedzaam.
Als Yves en Lesley niet op dat moment op het toneel waren verschenen was het misschien nog
wel gebeurd dat de vampiers geheel in de maatschappij waren geïntegreerd. Als. Want Yves en
Lesley hadden de gemeenschap met een nieuw elan enorm opgeschud en bijna iedereen ervan
weten te overtuigen mee te gaan in hun filosofie. Een filosofie waarin de vampier werd
teruggevoerd tot zijn ware aard, onbeteugeld en zonder mededogen zijn lusten botvierend.
Het was allemaal zo verwarrend voor Raso omdat hij nog wist hoe het geweest was voor zijn dood.
Toen waren de vampiers onzichtbaar geweest, als het ware onder de mat geschoven, als stoffige
overblijfselen uit een andere tijd. En de wereld was zich op in de veilige gedachte gaan wentelen
dat vampiers niet bestonden en zelfs nooit bestaan hadden.
Maar de wereld had nooit begrepen wat vampiers waren. Men had van de vampier het rare beeld
in het hoofd van een ondode, die kon worden bestreden met knoflook, zilver, crucifixen en
houten staken. Allemaal onzin. Het enige wat klopte was dat vampiers slecht tegen licht konden.
Dit was vroeger zeker zo geweest, toen was het vaak zelfs dodelijk geweest. Maar de moderne
vampier was geëvolueerd: tegenwoordig was licht slechts hinderlijk voor hem en op zijn hoogst
schadelijk, maar nooit dodelijk.
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Hoe het ook zij; de wereld had zich vergist, pijnlijk vergist. En dit was de tijd om de prijs betalen.
Vergenoegd had Raso kennis genomen van het feit dat de vampiers inmiddels wereldwijd een
keiharde realiteit waren geworden. Want toen de vampiermoorden een steeds hogere vlucht
begonnen te nemen, moest men op een gegeven moment de waarheid wel onder ogen zien. Hoe
hard de verschillende nationale veiligheidsorganisaties (als de Harker Dienst) ook probeerden alle
tekenen die wezen op het bestaan van vampiers te verhullen. Maar waar ze hierin jarenlang, zelfs
eeuwenlang waren geslaagd, was het hun uiteindelijk onmogelijk geworden de talloze
vampiermoorden nog in de doofpot te stoppen. Zeker toen er op een gegeven moment in Parijs
video-opnames opdoken van een vampier die zich voedde aan zijn slachtoffer. De media waren er
opgesprongen en waren niet meer gestopt tot de beerput helemaal opengetrokken. Ze hadden ze
de wereld geschokt met een onophoudelijke stroom steeds verontrustender verhalen over
vampiers. En een kille golf van oeroude angst had over de planeet geslagen. Een angst die steeds
groter werd, naarmate de kracht van de Nieuwe Kliniek van Yves groeide.
Inmiddels had de Nieuwe Kliniek vestigingen in tien landen en had het vijfhonderd aangesloten
leden, vrijwel alle levende vampiers. Raso had alle afdelingen inmiddels bezocht en had genoten.
Hij vond het heerlijk om te zien hoe zijn levenswijze als vampier gemeengoed was geworden. En
lid van het Driemanschap, had hij de toegang gehad tot geneugtes die alles wat hij eerder had
meegemaakt overstegen.

Maar hoe gelukkig hij zich ook voelde, en hoe opwindend zijn leven ook was, de herinnering aan
Maurice was hij blijven meedragen. Wat er eerder die dag was gebeurd, toen hij in een fractie van
een seconde Maurice had gemeend te herkennen in een naamloos slachtoffer, gaf aan hoe dicht
tegen de oppervlakte dat verdriet nog steeds zat.
Natuurlijk had hij geprobeerd na zijn geboorte zijn vreselijke fout goed te maken en ook Maurice
terug te halen naar het leven. Wekenlang had hij alles overhoop gehaald om de resten van het lijk
te vinden. Toen hij daar uiteindelijk in was geslaagd, was hij zo blij geweest als een kind, en
Maurice' overblijfselen aan zijn borst gedrukt. Maar de teleurstelling was al snel gekomen. Het lijk
had in een abominabele toestand verkeerd. Sinds ze het in een bad met continu ververst bloed
hadden gelegd, was de verrotting van het lijk weliswaar stopgezet, maar dat veranderde weinig
aan het feit dat het lijk te slecht leek om nog ooit weer, door wat voor een geest dan ook, te
worden bewoond. En dat terwijl Raso vastbesloten was Maurice zijn eigen lichaam terug te geven.
Maar dat was slechts de eerste helft van de mislukking geweest. Hij had Ethel de heks de opdracht
gegeven de geest van Maurice op te roepen, zoals ze ook al eerder succesvol hem uit het dodenrijk
had teruggeroepen. Maar toen ze dit had geprobeerd, staande bij de bloedkist met Maurice'
overblijfselen, was er totaal geen reactie gekomen. Eindeloos hadden hij en Ethel gezocht in het
hiernamaals. Maar waar hij op een toendertijd de roepende stemmen had beantwoord, was het nu
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heel stil gebleven. Wat ze ook hadden geprobeerd. Totaal gefrustreerd en diep bedroefd hadden ze
tenslotte de zoektocht moeten opgeven.

Kreunend draaide Raso zich om naar zijn andere zijde. Met zijn hand streek hij over zijn ogen,
waarachter een hoofdpijn opstak. Hij probeerde de geesten uit zijn hoofd te drijven en nam zich
voor de volgende dag opnieuw Ethel te consulteren.
Uiteindelijk sliep hij in.

De vooraanstaande positie binnen de Nieuwe Kliniek die Ethel de heks had verworven, werd
weerspiegeld in de uitgestrekte vertrekken die ze in Chateau Gacheret had opgeëist. De eerste
keer dat Yves haar had gesproken, was ze de uitbaatster geweest van een miniscuul klein en
obscuur winkeltje in de binnenstad van New Orleans. Sinds het eerste gesprek was ze één van de
belangrijkste raadgevers geworden van Yves en het Driemanschap.
Toen Raso haar werkkamer binnenliep zat Ethel achter de computer op haar chaotische bureau.
Ze was juist bezig vragen te beantwoorden die binnenkwamen op het forum van de internetpagina die ze beheerde.
"Raso, mijn lief", zei ze.
Hij kuste haar gewillig op haar wang. Hij vond het niet onprettig, Ethel was een aantrekkelijke
vrouw. Ze had een getinte huid, lang ravenzwart haar en een scherp geprononceerd gezicht met
grote donkere ogen die een ruime levenservaring verried. Haar leeftijd was moeilijk te schatten,
maar het moest ergens tussen de 30 en 50 jaar zijn. Raso besefte dat ze een goede partij voor hem
zou zijn, ware het niet dat hij zich ergens nog steeds een jongen van 23 jaar voelde en nog teveel
bezig was met Maurice.
"Goed dat je er bent. Ik probeer juist een interessante vraag te beantwoorden", zei Ethel. In haar
spijkerbroek en nonchalante bloes zag ze er bepaald niet uit als een praktizerend heks. Maar aan
de andere kant: hoe hoorde een heks er eigenlijk uit te zien? Ze moest zo'n belachelijke puntmuts
op hebben zeker…
"Wat?", vroeg Raso.
"'Wat moet ik doen om niet te worden verscheurd door een vampier?'",las Ethel voor.
Raso glimlachte om de vraag en om de rare woordkeus: 'verscheurd'.
"Wat kun je daarop zeggen? Je in een stil hoekje verstoppen en bidden?", zei hij tenslotte.
Ethel woof de suggestie weg, "Dat is te passief. Wat dacht je van: 'Ontsnappen is onmogelijk. Bied
jezelf aan, zodra je de kans krijgt, aan een vampier. Als je hem bevalt geeft hij je misschien het
sacrament, zodat je zelf vampier kunt worden'". Terwijl ze het zei typte ze de woorden al op de
computer.

90

"Dat is haar valse hoop geven", lachte Raso opnieuw. Eén van de eerste bepalingen in de
Universele Code van de Nieuwe Kliniek was dat niemand een sacrament mocht toedienen, zonder
uitdrukkelijke toestemming van het Driemanschap. De reden van deze bepaling was simpel: als
toegestaan zou worden dat het vuur te groot zou worden, zou het zichzelf verstikken en
uiteindelijk uitdoven. De Nieuwe Kliniek was eenvoudig niet gediend van te veel leden.
Met een veile grijns drukte Ethel op de "Enter"-toets en verzond het bericht al, "Ach, wat maakt
het uit. Zo krijgen ze lekkere gewillige slachtoffers!"
Ze lachten vrolijk, maar dat weerhield Raso er niet van alert te blijven. Het viel hem op dat Ethel
opnieuw over 'ze' praatte. Hij had al eerder gemerkt dat ze zich nadrukkelijk buiten de
vampiergemeenschap stelde, ook al huisde ze tegenwoordig in het hoofdkwartier van de
beweging.
"Ben je niet druk met de voorbereidingen van de Annuale?", vroeg Ethel.
Ze bedoelde de jaarlijkse viering van de vampiers, waarvan morgen de tweede editie zou
plaatsvinden in en rond Chateau Gacheret.
"Een arme oude man als ik? Dat zouden ze natuurlijk niet durven vragen…", lachte Raso.
"Je bent helemaal niet oud!", zei Ethel verontwaardigd.
"Ach, schei uit", zei Raso lachend.
"Je bent hier om Maurice", stelde Ethel opeens op vlakke toon vast. Verrast door deze plotselinge
en pijnlijk accurate vaststelling, slikte Raso de rest van zijn lach in. Hij knikte.
Ze zuchte, "Je weet toch dat we alles hebben geprobeerd."
Raso zei niets.
"Je weet toch dat alle opties op zijn...?"
Hoorde Raso daar een lichte twijfel in haar stem? Hij keek Ethel onderzoekend aan en vroeg:
"Wat weet je nog meer dat je niet wilt vertellen?"
Ethel keek hem lang aan, zonder te antwoorden. Toen zuchtte ze, "Vooruit, er is nog één optie.
Maar dat is niet eens een optie... Het is het niet waard het te noemen..."
"Vertel het toch eens", spoorde Raso haar aan.
"Ik heb me verdiept in de aard van de relatie van de levende wereld met het hiernamaals", begon
Ethel terwijl ze het woord hiernamaals begeleidde met het maken van haakjes in de lucht met
haar handen, "en ik heb uitgevonden dat het mogelijk is jezelf te vernietigen..."
"Dat zelfs je bestaan als geest wordt beëindigd?", vroeg Raso verbaasd.
"Inderdaad", Ethel knikte en fronste haar wenkbrauwen, alsof ze twijfelde of ze dit wel moest
vertellen, "Je weet dat als je als geest je in deze wereld begeeft, het domein van de levenden, je op
een gegeven moment als het ware wordt teruggezogen het Niets in?"
Raso knikte, natuurlijk wist hij dat.
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"Nou, er is een manier die trekkracht te weerstaan, om zo nog een paar momenten langer in deze
wereld te kunnen zijn. Momenten die wel fataal zullen zijn, want je banden met het Niets worden
definitief verbroken en je zult tenslotte..." Ethel zocht naar een goed woord, "... imploderen ..."
Raso wreef nadenkend over zijn kin, "En wat voor een zin zou dat hebben?"
Ethel woog voorzichtig haar woorden voor ze vervolgde: "Theoretisch zou het mogelijk moeten
zijn een andere, minder vaardige geest, bijvoorbeeld die van Maurice, mee te sleuren deze levende
wereld in, zelfs tot in een klaarliggend lichaam ... zijn lichaam bijvoorbeeld", Ethel wees naar de
bloedkist naast hen, "Normaal gesproken zouden Maurice' geest, die niet zelfstandig in staat zal
zijn het lichaam in bezit te nemen, en jij terug worden geroepen in het Niets. Maar als je die roep
weerstaat, je banden met het Niets als het ware verbreekt, zou je kostbare extra momenten
kunnen winnen. Momenten die je dan kunt gebruiken om Maurice' geest als het ware in een
houdgreep te nemen in dat lichaam, net zolang tot het lichaam die geest wel heeft geaccepteerd."
"En wat is de slagingskans?", vroeg Raso
"Laag, tenzij het lichaam in perfecte toestand zou verkeren..."
Raso zuchtte en keek mismoedig naar de kist bloed, waar de desolate resten van Maurice in dreven
en besefte dat daarvan geen sprake was, "En ikzelf zou definitief ophouden te bestaan?"
"Dat is in ieder geval zeker."
Het bleef lange tijd stil. Toen vervolgde Ethel; "Een slechte optie dus, want Maurice' lijf is verre
van perfect en om jou en Maurice weer bij elkaar te krijgen is dit sowieso geen optie. Je zou jezelf
moeten opofferen..."
Raso knikte instemmend.
Ethel, bijna opgelucht dat deze kwestie was uitgepraat, stond op en klopte Raso vriendschappelijk
op de schouder.
"Hoe het ook zij, ik zal doorgaan met zoeken naar echte opties. Hoe zwaar ik de zaak ook inzie."
Raso knikte danbaar, "Dank je."

De volgende dag was Raso al vroeg op. In zijn lange nachtgewaad keek hij hoe reeds vele auto's
waren gearriveerd op het Chateau. Vandaag was de dag van de Annuale, en Raso moest toegeven
dat hem dat goed uit kwam. Sinds die mislukte poging om Maurice terug te halen was hij niet
meer zo gedeprimeerd geweest. Het was tijd voor een verzetje. In het vooruitzicht van de dag die
zou komen kleedde hij zich haastig aan. Geamuseerd bemerkte hij bij zichzelf dat hij opgewonden
was: de jongen in hem was nog niet helemaal verdwenen. Opgetogen liep hij de trappen af om zijn
vele vrienden een warm welkom te wensen.
Al snel stroomde het kasteel vol. Toen de meeste genodigden aanwezig waren werd iedereen
gedirigeerd naar de imposante ontvangsthal van het kasteel. Yves Vervain sprak de bijna
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vijfhonderd aanwezigen voor bijna een uur geänimeerd toe. Toen hij klaar was, steeg er uit de
menigte een luid applaus op.

Hierna was het tijd voor de dagactiviteit.

Chateau Gacheret was gelegen in één van de dunstbevolkte departement in Frankrijk, Ariège,
dicht tegen de Pyreneeën. Het beschikte over een omvangrijk landgoed van vele honderden
hectaren. Een deel van deze landerijen, een bergachtig en woest gebied van bijna vierhonderd
hectare, was al een maand hermetisch afgezet door hekken en werd streng bewaakt door de Eerste
Garde. Gedurende de afgelopen weken waren in dit gebied bijna duizend mensen gejaagd. De
meesten van hen doolden nu al dagenlang door het onherbergzame gebied en waren wanhopig en
ondervoed. Maar ze beseften nog niet wat de betekenis van hun gevangenschap was. Geen van
hen wist dat ze het wild waren dat voor deze speciale dag was uitgezet en dat de jacht over een
klein uur zou worden geopend.

Raso behoorde tot de vierhonderd vampiers die deelnam. De regels waren simpel; degene die de
meeste slachtoffers maakte, won. Om dit te bewijzen moesten de deelnemers de duimen van de
rechterhand van elk van hun slachtoffers verzamelen.
Alle deelnemers, die waren gekleed in zwarte gewaden en gezeten op paarden, verzamelden zich
op het centrale plein, binnen de muren van Chateau Gacheret. Om twaalf uur stipt zou de
ophaalbrug worden neergelaten en zou de jacht beginnen. Yves keek met de air van een
Middeleeuws heerser vanaf het balkon toe op de massa paarden en mensen en paarden beneden
hem. Het was een imponerend gezicht. Het hele plein krioelde van mens en dier, de paarden
dampten en de speciale rode kleden die over elk paard waren gedrapeerd gaven het geheel een
bijna obcure sfeer.
Om precies twaalf uur gaf Yves door een ferme armbeweging het startsein en met een ratelend
geluid werd de ophaalbrug in gang gezet. Raso bevond zich in de voorste gelederen, en was alert.
Hij was van plan om als eerste weg te zijn. Toen de ophaalbrug nog maar voor iets meer dan de
helft was neergelaten, gaf hij zijn paard al de sporen. Het dier sprong weg uit de massn. Zonder
aarzelen stuurde Raso het paard aan op de brug. Het paard gehoorzaamde feilloos zijn berijder,
spurtte met ferme sprongen het hellende vlak van de loopbrug op en sprong zonder te twijfelen.
Zonder problemen kwamen paard en ruiter neer aan de andere zijde van de slotgracht. Raso keek
om zich heen en zag dat nu pas andere deelnemers zich losmaakten uit de massa. Dat leek het
definitieve startsein en meteen leken alle paarden zich in beweging te zetten richting de smalle
doorgang van de poort.
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Maar Raso was reeds op weg. Hij boog zich diep over het paard en spoorde het onophoudelijk aan.
In galop overbrugden ze de open vlakte tussen kasteel Gacheret en het jachtgebied. Achter zich
hoorde Raso het gedonder van de hoeven van de bijna vierhonderd paarden achter zich en gaf zijn
paard nog eens de sporen. Hij wilde als eerste het terrein in zijn. Hij kende het gebied bijzonder
goed en had reeds zijn ideeën over waar zich veel mensen zouden kunnen verstoppen.
Toen hij de ingang naar het jachtgebied passeerde, een opening in het hoge hek waar aan
weerszijden een gardist stond opgesteld, had Raso de helft van zijn voorsprong verloren. Maar hij
wist dat het genoeg was. Hij reed een dicht bebost gebied in en koos als snel een nauwelijks
zichtbaar pad tussen de bomen en de rotsen. Koortsachtig joeg hij zijn paard voort over de harde
rotsbodem. Na honderd meter keek hij achterom en zag hij tot zijn tevredenheid dat hij niet
gevolgd was. Pas toen liet hij de teugels enigszins vieren.
Raso bleef lange tijd het pad volgen. Alert om zich heen kijkend reed hij door tot er zich rechts
van hem een rotsmassief verhief. Raso wist dat hier vele grotten in te vinden waren. Hij steeg af
van zijn paard, bond deze aan een boom, en zette zijn tocht te voet voort. Voorzichtig sloop hij
door de woeste begroeiing. Als hij de aard van mensen ook maar enigszins kende, dan wist hij dat
ze de neiging hadden in moeilijke situaties samen te klonteren. Tenslotte waren mensen sociale
dieren. En hij wist ook dat ze zouden proberen een schuilplaats te vinden. Een grot of zo.
Raso zocht voorzichtig zijn weg langs wat leek op een wildspoor. Op een gegeven moment
verwijderde de begroeing zich en kwam hij bij een smal bergbeekje dat tussen de rotsen doorliep.
Hij zocht een doorwaadbare plaats en stak over. Intussen keek hij speurend om zich heen en
opeens viel zijn blik op de kleine gebukte gestalte van een jong meisje, iets verder aan de
bergbeek. In haar kortje rokje en topje zag ze er bijna aandoenlijk uit in deze barre en
ombarmhartige omgeving.
Het leek wel of het meisje voelde dat ze ontdekt was, want ze leek te verstijven. Terwijl Raso als
een roofdier naderbij kwam, kwam ze langzaam overeind. In haar hand had ze een oude plastic
frisdrankfles die ze had gevuld met water. Toen zag ze hem. Raso deed nog enkele stappen
naderbij voor ze de fles wezenloos uit haar handen liet glijden, zich omdraaide en begon te
rennen. Hij begon haar meteen achterna te rennen. Zijn zwarte gewaad wapperde om zijn lijf.
"Ze zou toch niet zo dom zijn me naar haar metgezellen te leiden?", dacht Raso tijdens het rennen.
Hij verhevigde zijn inspanningen en haalde haar nu snel in. Hij zag dat één van haar
zomerschoentjes was losgeraakt. Ze zou nu snel door hem gepakt zijn. Toen verdween ze
onverwacht om een rotspartij. Na een paar seconde later volgde Raso. Hij hield zijn pas in toen hij
de grot zag, waar bij de ingang een tiental mensen gehurkt zaten rondom een miserabel vuurtje.
Raso inspecteerde vlug zijn omgeving. Aan weerszijden van hem verhieven zich rotsen. Zijn
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slachtoffers konden nergens anders heen, oordeelde hij tevreden, ze waren in een hoek gedreven.
Met een stevige tred begon hij op hen toe te lopen.
De mensen waren verstijfd bij zijn verschijning, en kropen nu angstig bij elkaar. Het meisje dook
buiten haar zinnen van angst in de armen van een oudere vrouw. Raso zag dat één persoon de grot
inrende. Nutteloos, wist Raso. Hij had deze grot al eerder verkend en wist dat die doodliep.
"Wie ben je? En wat wil je?", vroeg een man die zich uit de groep losmaakte. Hij zag er oud en
ongezond uit en Raso voorzag dat zijn bloed niet zo goed zou smaken. Hij besloot zich maar aan
een paar van de anderen te goed te doen. In een glimp had hij al een paar aantrekkelijke
exemplaren gezien die goed bloed moesten hebben.
"Eén vraag tegelijk", zei Raso terwijl hij vriendelijk glimlachend zijn handpalmen aan hem toonde
maar bleef doorlopen.
"Wat wil je?", vroeg de man snel.
"Jullie leven en jullie duimen", zei Raso, "En van enkelen jullie bloed."
De mensen doken onthutst door dit eerlijke antwoord verder terug. Bijna tegelijk kwamen twee
mannen te voorschijn uit de grot. Beide hadden een lange stok in de hand waaraan aan één zijde
een scherpe punt was gesneden.
"Godverdoemde vampier!", brulde de ene, een potige vent, die er door zijn idiote haarband uitzag
als Rambo. Brullend stormde hij op hem af, met zijn speer vooruit gestoken. De tweede, een tanige
jongeman volgde hem op de voet.
Raso glimlachte om zoveel overmoed. Hij bleef stil staan en wachtte de aanval geduldig af. Op het
laatste moment, toen Rambo al vlak bij was gekomen en in een glimp misschien wel dacht dat zijn
aanval zou slagen, stapte Raso opzij en sloeg de speer uit diens hand. Het wapen brak en viel
nutteloos op de grond. De man liet zich niet ontmoedigen en haalde uit met zijn linkervuist. Raso
ontdook de slag en schopte met de punt van zijn voet venijnig in Rambo's edele delen. Hij raakte
hem vol en de man kromp grommend van de pijn ineen.
Op hetzelfde moment sloeg de jongen toe, maar de stoot met zijn speer was krachteloos en zonder
overtuiging. Raso pakte de schacht van de speer en trok de jongen in één ferme ruk naar zich toe.
Zonder dat de jongen nog in staat was zichzelf te verdedigen plaatste Raso zijn beide handen als
bankschroeven op zijn hoofd, rukte de huid van zijn hals los en vond feilloos zijn slagader. Terwijl
hij gulzig dronk van het bloed zag hij hoe de mensen bij de grot kermend en misselijk van angst
het duister van de grot invluchtten.
De jongen leefde nog steeds, maar toen Raso genoeg bloed had gehad, draaide hij een snelle
beweging diens hoofd om. Het kenmerkende krakende geluid, als van een bevroren rode kool die
met een bot mes wordt doorgesneden, bewees dat zijn rugwervel gebroken was. Raso liet het
slappe lijk uit zijn armen glijden.
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Op hetzelde moment voelde hij hoe iets zwaars op zijn rug neer viel. Raso draaide zich om. Het
was de onvermoeibare Rambo, zag hij. Geïrriteerd door de onvoorzienbare klap viel hij aan. Hij
sloeg de man direct op zijn adamsappel. Rambo hapte naar adem en bracht zijn handen verbijsterd
naar zijn keel. Dit gaf Raso de gelegenheid met zijn voet in diens buik te schoppen. Rambo stootte
een gepijnigde kreet uit en zakte op de grond. Raso stapte op hem toe en pakte hem bij zijn hoofd.
De man verweerde zich nog steeds en probeerde hem van zich af te slaan. Snel en beslist plaatste
Raso een kopstoot. Dat was teveel voor zijn slachtoffer, die verslapte in zijn ijzeren houdgreep.
Raso bewoog zijn hoofd naar diens slachtoffer, ontblootte de ader en begon te drinken. Het bloed
had een sterke, aromatische smaak. Vergenoegd voelde hij hoe het rijke bloed zijn warme buik
bereikte. Hij voelde zich heerlijk.
Tenslotte liet hij zijn slachtoffer op de grond zakken. Terwijl hij zijn mond afveegde, als een kind
dat zojuist een glas karnemelk te snel heeft geleegd, pakte met zijn andere hand een voorwerp uit
een van de zakken van zijn gewaad. Het was een sigarenknipper, waarvan de messen zo scherp
waren dat ze moeiteloos dood menselijk bot gingen.
Nadat Raso de twee rechterduimen had bemachtigd gleed zijn blik naar de donkere ingang van de
grot. Er viel daarbinnen nog wat te oogsten en het was de hoogste tijd daar mee te beginnen.

Die avond werd Raso gevierd als de winnaar van de Jachtpartij. Hij had in totaal vijftien duimen
verzameld. Nadat hij de elf duimen had verzameld van het groepje mensen bij de grot, was hij
teruggegaan naar de plek waar zijn paard stond en daar gestuit op vier mannen die er met zijn
paard vandoor hadden willen gaan. Raso had er een amusant spel van gemaakt en ze één voor één,
gezeten op zijn paard, opgejaagd. Ze waren allemaal een pijnlijke dood gestorven.
Tevreden lachend nam Raso de complimenten van de overige deelnemers in ontvangst. Hij merkte
tot zijn genoegen dat niemand afgunstig was. Niet zo gek: het was een mooie jacht geweest en
iedereen was voldoende aan zijn trekken gekomen. Opgetogen en luid lachend vertelden ze aan
elkaar hoe ze hun slachtoffers hadden gedood.

Later op de avond vond het feestmaal plaats. Het werd een vorstelijk diner, waarbij het voedsel en
de drank rijkelijk aanwezig waren. Maar ook was er vers levend bloed voor iedereen. Niet zo gek;
de catacomben van het kasteel bevatten een schier oneindige hoeveelheid slachtoffers.
Tijdens de gehele avond zat Raso aan de rechterhand van Yves. Met Lesley zaten ze achter de tafel
waar ooit koningen en keizers gezeteld moesten hebben, op een verhoging hoog verheven boven
de andere aanwezigen in de grote feestzaal. Maar, sterker nog, Raso voelde zich ook een koning.
Met een sterk gevoel van trots en besefte hij dat ze gedrieën de nieuwe koningen van de wereld
waren. En niemand kon hen tegenhouden!


96

98

n de tweede zomer van mijn derde leven begon ik aan een inspectietour die
me langs verschillende vestigingen van de Nieuwe Kliniek zou voeren. Het was niet mijn eerste
inspectietour, maar wel de eerste die ik helemaal alleen deed.
Op doortocht kwam ik, min of meer toevallig, terecht in Amsterdam. Een stad waaraan ik veel
herinneren koesterde: hier had ik de meeste tijd besteed in mijn periode als vrije vampier, tot ik
door Moneta was gedood. Om deze reden besloot ik mijn vertrek uit de stad enkele dagen uit te
stellen en installeerde ik me in een klein en charmant hotel in de binnenstad. Van daaruit
ondernam ik de dagen erna tochten door de stad, opnieuw de bijzondere sfeer proevend, en
opnieuw plaatsen bekijkend waar ik eerder was geweest.
Uiteindelijk belandde ik in de kelder van het lege pakhuis waar ik me zo vaak had Gevoed en
uiteindelijk de dood had gevonden. Hier werd ik overstelpt door herinneringen. Herinneringen
van mijn leven toen, als jongen met een onbedwingbare lust groots en meeslepend te leven. Ze
maakten me emotioneel. Alhoewel mijn vorige verblijf in Amsterdam nauwelijks vijf jaar geleden
was, voelde het als minstens een half leven. Boos en geïrriteerd moest ik toegeven dat mijn
emoties leken op die van een week geworden oude dwaas die terugkijkt op zijn ooit roerige leven.
Misschien had het ermee te maken dat ik in een ander lijf huisde, dat van een man die de
middelbare leeftijd al had gepasseerd. Ik begon te vermoeden dat dit andere lijf geestelijk veel
meer invloed op me had dan ik ooit had durven toegeven. Misschien voelde ik me ook wel
gewoon oud.
Terug in mijn hotel hervond ik mezelf enigszins en ik Voedde me die avond hongerig, alsof ik het
meer nodig had dan anders. Ik wist dat ik moest proberen weerstand te bieden tegen de ideeën die
ik had gehad, en diezelfde nacht besloot ik de volgende dag meteen mijn reis te vervolgen. Weg
uit die stad die mij geestelijk zo verwarde. Terug in het roerige leven dat ik nog steeds had, als
geestelijk leider van de wereldwijde beweging van vampiers.
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De volgende dag checkte ik al vroeg uit bij mijn hotel en begaf me lopend richting Centraal
Station, licht bepakt met slechts een kleine reistas. Het was op het Damrak, één van de drukste
plaatsen van Amsterdam, dat mijn oog viel op een man die schichtig door de menigte schoot. Het
was Gheorghe Szella, die ik al lang dood had gewaand. Maar, alhoewel hij eruit zag alsof hij
twintig jaar ouder was, was een vergissing uitgesloten.
Meteen schoten de vragen met sneltreinvaart door mijn hoofd. Hoe kwam het dat Szella nog
leefde? Hij was toch gepakt door de Harker Dienst? En wat deed hij dan hier? Even overwoog ik
gewoon door te lopen, maar mijn nieuwsgierigheid won het pleit al snel. Ik deed enkele snelle
stappen en klopte hem op de schouder.
Hij keek enigszins verwilderd om en keek me wantrouwend aan.
"Ken je Raso van Kaam nog?", zei ik zacht tegen hem.

Een kwartier later zaten we aan een tafeltje in een stille hoek van een bijna uitgestorven
lunchtent. Het eerste half uur was alleen ik aan het woord, waarin ik uitgebreid vertelde wat er
allemaal gebeurd was. Toen ik Szella eindelijk had overtuigd dat ik Raso van Kaam zelf was, keek
hij me met glanzende ogen van bewondering en verwachting aan. Het was duidelijk dat hij mijn
wonderbaarlijke terugkeer uit de dood bepaald imponerend vond.
"Je bent mijn redding", zuchtte hij, merkwaardig genoeg bijna buiten adem. Ik observeerde hem
aandachtig. Hij maakte een slecht onderhouden en een uitgeleefde indruk op me.
"Wat bedoel je?", vroeg ik verbaasd. En Szella vertelde wat hem was gebeurd sinds ik hem achter
had gelaten in de genade van de Harker Dienst, in een taplokaal hier niet ver vandaan. Hij was tot
zijn verbazing niet gedood, vertelde hij, maar meegenomen naar het hoofdkwartier van de Harker
Dienst, een bunker ergens in Den Haag. Daar was hij uren-, dagen-, misschien wel wekenlang
ondervraagd, tot hij alles voor zijn gevoel tien keer had verteld. Hij had zich verslagen een
doodmoe gevoeld en gehoopt dat het ergste voorbij was.
Maar het tegendeel was waar, want ze hadden hem vervolgens onderworpen aan pijnlijke en
bijzonder uitputtende medische behandelingen. Vele jaren achtereen, vertelde Szella, en, hoewel
ik wist dat dat niet kon kloppen, besefte ik dat hij niet bewust loog: in gevangenschap kan een
week een eeuwigheid duren. Tenslotte, was de Dienst er na vele operaties en medicijnkuren er in
geslaagd om hem, in Szella's woorden, "helemaal kapot" te maken. Hij was niet langer meer een
vampier geweest. Szella zei dat hij wanhopig was geweest en hen had gesmeekt hem te doden.
Ik was meteen gealarmeerd, want ik besefte dat dit een direct gevaar kon zijn voor de Nieuwe
Kliniek. Maar Szella ontkrachtte dit al snel. Hij begon een lang verhaal over de anatomie van de
vampier. Over een bijzonder orgaan bij de maag, dat bloed kon opnemen en verwerken. Over de
ontdekking dat vampirisme feitelijk een virus was, dat alleen overdraagbaar was middels bloed.
Hoe dit virus in het lichaam de biologische processen verregaand veranderde, zodanig dat de
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fysieke weerbaarheid sterk toenam, maar ook de kwetsbaarheid als niet regelmatig bloed werd
genuttigd.
Ik moet bekennen dat ik al snel afhaakte bij het technische jargon, en klampte me aan de
eenvoudige conclusie dat het allemaal weinig uitmaakte: het proces om vampiers "terug te
veranderen" was blijkbaar zo complex en tijdrovend dat het nooit een bedreiging voor ons kon
vormen.
"Waarom weet je dit allemaal?", vroeg ik, "is dit je verteld?"
"Ja", knikte Szella, "ze waren zo trots: ze beschouwden het als een overwinning dat ze de laatst
bekend levende vampier in Nederland hadden terugveranderd…" "Je weet van de ondergang van
de Kliniek…", constateerde ik toonloos.
"Ja", zei Szella en een dun lachje krulde zijn nog steeds opvallend rode lippen, "je hebt de Dienst
het excuus gegeven, waar ze al zo lang op wachtten, om eindelijk toe te slaan."
Nijdig op deze subtiele kritische sneer snauwde ik, "Daar hadden ze niet lang plezier van!"
"Nee", zei Szella, "Dat de ellende hierna opnieuw begon, maar vooral de heftigheid waarmee, heeft
de Dienst verbijsterd." Het leedvermaak deed Szella lachen. Het had iets waanzinnigs in zich.
"Hoe ben je vrij gekomen?", vroeg ik.
Szella wuifde nonchalant met zijn hand, "Ik was niet interessant meer voor hen, als medisch
experiment. Ik werd vergeten. Tenslotte wist ik te ontsnappen."
"En toen…?"
"Een verschrikkelijke tijd. Ik besefte dat ik niet meer weet hoe te leven als normaal mens." Szella
zag er diep bedroefd uit, "Ik heb een mens vermoord en geprobeerd zijn bloed te drinken, maar …
het voelde niet hetzelfde. De extase was weg, dat gevoel van absolute triomf…"
Ik keek naar Szella tegenover mij. Een ongeschoren, slecht gekleed hoopje mens. Hij deed me
opeens denken aan een drugsverslaafde die niet voldoende geld had voor nog een shot. Net als de
vorige keer toen ik met Szella had afgesproken, voelde ik enige afkeer voor hem.
"Ik wil terug, Raso", zei Szella opgewonden en greep de panden van mijn jas, "Geef me het
sacrament, geef me mijn leven terug…!"
Ik sloeg zijn handen van mijn jas en keek hem aan zonder te pogen mijn walging te verbergen.
"Je bent een zielige oude man, waarom zou ik dat doen?", vroeg ik.
Szella kreeg tranen in zijn ogen en keek me droevig aan, "Wat een harde woorden… Ik was toch
je mentor? Heb ìk je niet naar Red Dragon gehaald?"
"Je hebt geprobeerd me te vermoorden", zei ik toonloos.
"Raso, alsjeblieft, ik moet weer vampier worden, mijn leven is me op deze manier waardeloos."
Ik zuchtte, "De Nieuwe Kliniek heeft een Code: sacramenten zijn niet toegestaan."
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"Ma-maar", zei Szella snel, "Jij bent toch één van de leiders? Ga me niet vertellen dat jij niet boven
die regel staat."
Tot mijn ergernis moest ik toegeven dat hij gelijk had. Maar het maakte niet uit, ik peinsde er niet
over zijn leven terug te geven. Ik stond bruusk op en zei tegen hem:
"Probeer wat van je leven te maken als gewoon mens, Gheorghe. Dat is beter. Maar ik kan je
verder niet helpen."
Szella hapte verbaasd naar adem. Ik draaide me om, liep in een snel tempo de lunchtent uit en
verdween in de massa.
Ik zou Gheorghe Szella nooit meer terug zien.

Drie paar uur later zat ik in het vliegtuig richting Moskou. Ik voelde me labiel, misselijk en had
hoofdpijn. Ik was kwetsbaar en verward. Ik liet de gebeurtenissen aan mijn geestesoog
voorbijtrekken. Waarom had ik die laatste woorden -'probeer wat van je leven te maken als mens,
dat is beter' - gesproken? Ik had geen idee. En had ik Szella misschien toch het sacrament moeten
geven? Het was zeker aardig geweest als curiosum: een laatste overblijfsel van de oude Kliniek.
Maar toch weerstond het idee me. Ik walgde van Szella omdat ik door hem besefte dat het bestaan
van vampier leek op het bestaan van een drugsgebruiker: die constante extase, dat sterke gevoel
dat je de wereld in je eentje aan kunt. Waar drugsgebruik op termijn verwoestend was (voor je
eigen gezondheid, je omgeving, je hele leven) was vampirisme dat ook; in misschien nog wel meer
opzichten. En net als drugsgebruik verwijdde het vampirisme je van de basis: je vrienden, je
familie. Ik veerde geschokt op in mijn vliegtuigstoel toen ik besefte dat tijdens mijn verblijf in
Nederland geen seconde het idee was opgekomen mijn familie te bezoeken. Mijn ouders, mijn
zusje Anja en broer Dinco, ze moesten nog leven. Maar voor mij was het alsof ze in een ander
universum moesten bestaan, niet in deze.
Ik wreef in mijn ogen door het nieuwe inzicht over de verwoestende kracht van het zijn van
vampier. Was het het allemaal wel waard geweest? Alles had ik er voor opgegeven. Ik dacht weer
aan die rampzalige nacht in die kelder van dat verlaten pakhuis en er trok een steek van verdriet
door mijn lijf. Toen had ik zelfs mijn grootste liefde geofferd om maar vampier te kunnen blijven.
De enige mens op aarde van wie ik had gehouden, Maurice, had ik vermoord...
Wat was vampirisme voor een monster?
Ik keek glazig door het raampje van het vliegtuig en probeerde me te vermannen. Natuurlijk was
het het allemaal waard: vampier zijn was het echte leven, we hadden de wereld aan onze voeten,
een oneindig leven in het vooruitzicht. Natuurlijk waren we bovengeschikt aan de gewone mens.
Natuurlijk was het goed dat de Nieuwe Kliniek in de wereld was gekomen!
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Ik schudde mijn hoofd om de gedachten uit mijn hoofd te krijgen. Ik keek om me heen, op zoek
naar afleiding waarmee ik mijn zinnen kon verzetten. Ik zag dat de vrouw naast me net een
opinieblad uit had gelezen en leende het van haar.
Het was een Nederlands tijdschrift en ik probeerde me te concentreren op de inhoud. De stukjes
over de binnenlandse politiek gingen geheel aan me voorbij. Ik bladerde afwezig door, tot ik een
lang artikel vond over vampiers. Ik begon te lezen. In het artikel werd aanvankelijk de situatie
geschetst. Hoe alleen al vorige maand 3000 vampiermoorden waren gemeld, hoe een
internationale politie-organisatie was opgericht om het vampirisme te lijf te gaan. Hoe de
internationale wereldorde probeerde de heersende paniek bij de mensen probeerde weg te nemen
door draconische maatregelen voor te stellen. Toen ik las wat men van plan was, kon ik het niet
laten te glimlachen. De lijst met actiepunten was pathetisch, geen enkele maatregel zou enig effect
sorteren. Vampiers waren nou eenmaal vooralsnog niet zomaar van gewone mensen te
onderscheiden en daardoor schier onmogelijk uit de massa te pikken. We hadden niets te vrezen!
"Lacht u?", zei de vrouw naast me in het Nederlands. Ik keek haar verstoord aan en zag dat ze
verontwaardigd was. Ze had allang gezien dat ik het artikel over vampiers aan het lezen was.
"S-sorry", zei ik snel, zoekend naar een uitweg, en besloot zo dicht mogelijk bij de waarheid te
blijven, "Ik glimlachte uit plaatsvervangende schaamte, omdat alle maatregelen tegen vampiers zo
zinloos lijken."
De vrouw was nog steeds een beetje bozig: "En IVES dan?" Ze sprak het uit als Aif, precies zoals
Yves door Engelstaligen als Lesley werd genoemd. Ik was hierdoor even in verwarring. Toen
herinnerde ik weer dat die nieuwe internationale politie-organisatie IVES werd genoemd. Wat
een ironie…
"Laten we hopen dat die wat kunnen doen…", antwoordde ik vaagjes.
De vrouw ontdooide een beetje en legde haar hand op mijn been, "Verschrikkelijk is het toch, hè?"
Ze kreeg tranen in haar ogen. Ik knikte haar bemoedigend toe. Dat was genoeg voor haar om te
vertellen waarom ze naar Moskou ging: om haar dochter Anique te identificeren in een lijkenhuis.
Haar dochter, die als journaliste voor een paar dagen in Moskou zou zijn voor een reportage, was
met haar cameraman, op gruwelijke wijze afgeslacht door vampiers, terwijl haar enige andere
metgezel, de geluidsman, spoorloos was verdwenen. Haar dòchter, herhaalde ze met nadruk, het
enige wat ze nog over had, nadat kort geleden haar man was gestorven. Nog voor de vrouw haar
hele verhaal gedaan had, begon ze al ontroostbaar te huilen. Ik deed het enige wat ik kon doen: ik
sloeg een arm om haar schouder en liet gewillig mijn overhemd vochtig worden van haar tranen.
Tenslotte knapte ze iets op en pakte ze mijn handen.
"Bedankt, meneer, voor de troost. Het is fijn dat er ook nog goede mensen bestaan, naast die
verschrikkelijke vampiers!" Haar van tranen troebele ogen vlamden van woede toen ze die laatste
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twee woorden uitsprak. Ik had me nooit bezig gehouden met het leed dat ik aanrichtte bij de
nabestaanden van mijn slachtoffers, maar door deze vrouw kwam het opeens heel dichtbij.
"Mijn naam is trouwens Carien", zei de vrouw terwijl ze de tranen uit haar ogen wreef, "En u is..?"
Nog voor ik er erg in had zei ik: "Raso."
De vrouw keek me verbaasd aan, "Raso, wat een merkwaardige naam …"
Ze kreeg blijkbaar een ingeving en pakte het tijdschrift uit mijn hand. Ze vond al snel wat ze
zocht, het stond op de pagina die ik had opengeslagen, "Daar!", zei ze. Nieuwsgierig en enigszins
verontrust las ik het stuk, dat een inzet vormde van het artikel waar ik al in was begonnen. Het
ging over de theorie van een jonge journalist die meende dat eeuwenlang in het geheim vampiers
in Nederland hadden geleefd. Tot mijn verontrusting lagen de geopperde theorieën niet eens zo
ver van de werkelijkheid af. Ik schrok op toen ik mijn naam las in het kader van mogelijke
sleutelfiguren. Er werd zelfs geopperd dat ik nog leefde, aangezien mijn lijk om onduidelijke reden
spoorloos was verdwenen. Maar aan het einde van het artikel kwam mijn moeder aan het woord,
die in heftige bewoordingen overtuigd leek van het feit dat ik onschuldig was en slechts een
slachtoffer moest zijn geweest.
"Toevallig", zei ik terwijl ik opkeek, en een brok in mijn keel wegslikte.
De vrouw knikte.

In Moskou werd in opgewacht door leden van de plaatselijke afdeling van de Nieuwe Kliniek. Ze
behandelden me met de gebruikelijke egards en ik maakte kennis met hun leider, een lange
donkere man die Kreskin heette. In een limousine werden we richting het hoofdkwartier gereden.
Dit bleek een groot, vrijstaand en oud uitziend gebouw in de voorstad Reutov te zijn. Het pand lag
vrij in het zicht op een heuvel en de ooit lichte kalkstenen muren waren zwaar verweerd en zagen
er zwart uit. Het geheel maakte een bijna kwaadaardige indruk op me.
Bij binnenkomst in het pand viel me op hoe weelderig ingericht alles was, met barok
vormgegeven meubels en grote woest gekleurde schilderijen. Voor alle ramen hingen dikke
gordijnen, zodat alles in het halfduister gehuld was.
Merkwaardig genoeg waren alle vampiers die in het pand aanwezig waren, gekleed in dikke lange
donkere gewaden, die sterk afstaken tegen hun bleke gezichten. Met hun zwartomrande ogen en
bloedrode lippen (make-up, hoorde ik later) zagen ze er angstaanjagend uit, bijna zoals een culthorror regisseur een vampier zou verbeelden. Alleen Kreskin en enkele anderen waren gekleed in
een keurig pak, maar misschien kwam dat alleen maar omdat die mij zojuist hadden moeten
ophalen van het vliegveld. Ik werd naar een prachtige salon geleid voor een kort onderhoud onder
vier ogen met Kreskin. Deze deed een verslag van de vorderingen van de afdeling en ik stelde, als
bovengeschikte, geroutineerd vragen over enkele details. Uit het hele verslag bleek dat de
Russische afdeling blijkbaar bepaald stevig om zich heen sloeg de laatste tijd. Na het korte
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gesprekje volgde een rondleiding. Het huis was enorm en gaf onderdak aan minstens veertig
vampiers. Toen we tenslotte in de kelders belandden, begon ik steeds meer de indruk te krijgen
dat de dit de meest extreme plaats was waar ik ooit geweest was: ik moet zeggen dat de sfeer me
ronduit benauwde. Mij werden de vertrekken getoond waarin tientallen mensen, opgepropt in
kleine hokken, gevangen werden gehouden, naakt en weerloos. Door Kreskin werden ze
fijnzinnig aangeduid als "vee".
We liepen door en kwamen in een vertrek waar enkele vampiers zich bezig hielden met enkele
ongelukkige gevangenen. Ze folterden hen op een dermate uitzinnig beestachtige manier dat ik
even van schrik mijn adem inhield. Eén slachtoffer was vastgebonden op een tafel, en werd over
zijn hele lichaam gebrandmerkt met een stuk gloeiend heet ijzer, alsof hij een rund was. De geur
van verbrand vlees bereikte al snel mijn neus. Het slachtoffer had een prop in de mond, zodat hij
niets meer voortbracht dan wat gesmoord gejammer. Een ander slachtoffer, een jonge vrouw, was
verticaal aan een soort kruis gehangen en werd door een vrouwelijke vampier over haar hele
lichaam met een mes bewerkt, terwijl een ander gretig het bloed uit haar wonden zoog. Dit
slachtoffer had ook een prop in de mond, maar dat was waarschijnlijk niet nodig, aangezien haar
keel was ter hoogte van haar stembanden was opengesneden. Het bloed borrelde uit de grote
opening, hetgeen, tot mijn verbijstering, moest betekenen dat zij door dit gat in haar keel
ademhaalde.
"Wat zegt u ervan?", vroeg Kreskin opgetogen, op de toon van een vlijtige leerling tegen zijn
meester.
Het eerste wat me te binnen schoot was een beeld dat ik ergens in een boek of zo had opgepikt,
waarin de peetvader van de punk-beweging of zo, geschokt was door de groteske en bijna
onherkenbare vorm waarin deze was uitgegroeid door de inspanningen van de jonge garde.
Precies zo voelde ik me ook. Maar ik wist mezelf te controleren.
"Indrukwekkend", zei ik vlak, "Maar is er een reden voor die folteringen?"
Kreskin keek me even verbaasd aan, "Maar heer, het is toch bekend dat het bloed van mensen in
absolute doodsangst beter smaakt?"
"Natuurlijk", knikte ik instemmend, terwijl ik wist dat dit grote onzin was. En ik kon het weten: ik
had hoogstwaarschijnlijk meer moorden op mijn geweten dan deze Kreskin. Ik besefte dat deze
hele onnodige vertoning ontstaan was uit niets anders dan puur kwaadaardig sadisme.
Een vampier in een rood gewaad stapte naar voren met een naakte jonge man in een houdgreep.
Ik las doodsangst in zijn ogen en aan de heftige bewegingen die hij maakte merkte ik dat hij hevig
tegenstribbelde.
"Ik dacht dat u wel behoefte had u te Voeden", zei de vampier in het rode gewaad, bijna verlegen.
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Ik keek hem aan en besefte dat ik feitelijk geen keuze had. Als grote voorbeeld kon ik niet anders
dan het aanbod aannemen. Een afwijzing zou, hoe dan ook, niet goed worden opgevat. Ik knikte
dan ook kort en liep op hen toe, terwijl ik mijn aanstaande slachtoffer opnam. Hij was niet onknap
zag ik, en zijn ogen verrieden intelligentie en een zekere fijnzinnigheid. Wat nou als dit de
vermiste geluidsman van die journaliste was?, schoot door mijn hoofd. Ik zette de gedachte van me
af.
"Laat hem los", beval ik. De vampier in het rode gewaad knipperde even met zijn ogen, maar
voldeed toen aan mijn bevel. Op het moment dat de jongeman los werd gelaten, probeerde hij weg
te springen. Ik stapte snel in en pakte een bos van zijn haar. De jongen draaide zich om en
probeerde mij met zijn schoppende benen te raken. Ik sloeg hem met de zijkant van mijn hand
tegen zijn rechterslaap. Mijn slachtoffer kreunde, maar gaf zich nog niet over. Met een laatste ruk
wist hij uit mijn greep los te komen en ging me gebogen te lijf. Met zijn hoofd als stormram
probeerde hij me omver te werpen. De klap kwam harder aan dan ik verwachtte en ik had even
geen adem meer. Maar ik herstelde me snel en schopte hem hard in zijn kruis. De jongen kromp
ineen en met samengebalde vuisten liet ik de genadeklap op zijn naakte rug neerkomen. Toen trok
ik hem omhoog aan zijn haren en bracht mijn gezicht dicht bij het zijne. Hij had zeker een
bepaalde fysieke aantrekkingskracht en op dat moment leek het me zelfs een aanlokkelijker idee
om zijn welgevormde lippen te zoenen dan om hem te doden. De drang om hem te vermoorden
was aanwezig. Maar ik besefte dat we niet de enigen in het vertrek waren. Met een gevoel van
verlies bewoog ik mijn hoofd naar beneden en zette mijn tanden in zijn keel. Het bloed kwam in
grote hoeveelheden en ik dronk gulzig. Maar het bloed smaakte niet zoet, eerder bitterzoet.

Een week later was ik in New York, waar de plaatselijke afdeling meer leek op wat ik voor ogen
had. Het ging er allemaal wat beschaafder en menselijker aan toe, hoe ironisch dit ook moge
klinken.
Ik kreeg een kamer toebedeeld in het hoofdkwartier, en nam de gelegenheid te baat om rust te
nemen en mijn gedachten weer op één rij te krijgen. Want waar was ik mee bezig: bestond het
bestaan als vampier me tegen te staan? Nee, wist ik, ik vond het nog steeds heerlijk om me te
Voeden met levend bloed en genoot van de jacht die hieraan vooraf ging. En ik had goede
Voedingen nodig! Nee, het was meer een groeiende weerzin tegen het vampirisme in het
algemeen. Om het in andere bewoordingen te stellen: ik had het vampierdom zelf meer dan nodig,
zoals een drugsverslaafde zijn dagelijkse shot, maar ik was me meer dan ooit bewust van de
verwoestende uitwerking ervan.
Ik had net besloten dat ik maar moest leren leven met mijn veranderde bewustzijn, toen ik
verontrustend nieuws kreeg dat alles weer op zijn kop zette. Ik kreeg het bericht van een lid van
de Newyorkse afdeling dat, voor de Nieuwe Kliniek, was geïnfiltreerd in de organisatie van de
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IVES, onze nieuwe vijand. Ik sprak hem op een avond, alleen en in afzondering, en hij vertelde
dat hij een bekende was tegengekomen bij de IVES.
Ethel.
"Mijn heer, ik weet niet wat ik hier mee aan moet… Ik ben me er van bewust dat Ethel één van de
belangrijkste raadgevers van u en het hele Driemanschap is, maar ik vermoed sterk dat ze heult
met de vijand."
"Wat deed ze daar?", vroeg ik scherp.
De man, een pientere vent van achter in de twintig met de naam Armentieri, haalde zijn
schouders op, "Ze vergaderde met de leiding van de IVES, maar waar het over ging weet ik niet…"
Het bleef even stil en toen vervolgde hij, "Ik ben bang, heer. Ik ben me bewust van de positie en
de macht van Ethel en ik heb aan niemand nog iets durven te zeggen, maar…"
Ik keek hem aan en wist dat hij de waarheid sprak. Hij zag er bleek en vermoeid uit.
Waarschijnlijk had hij dagen, zo niet weken, met deze belastende informatie rondgelopen zonder
het aan iemand kwijt te kunnen.
"Wees dan blij dat je het nu tegen mij verteld hebt, Armentieri, en dat je eindelijk je hebt kunnen
ontdoen van je last."
Armentieri knikte dankbaar. Ik maakte gebruik van het moment in een poging de gedachten die
door mijn hoofd tolden te ordenen. Ik besefte dat als Ethel inderdaad zich had aangesloten bij de
vijand, dat duizelingwekkende gevolgen had. Ze wist alles van de Nieuwe Kliniek!
Armentieri keek me vragend aan en ik wist dat ik snel een besluit moest nemen.
"Hou je mond hierover gesloten tegenover iedereen", beval ik tenslotte, "Zelfs tegen Yves Vervain
of Lesley Lander. Ik zal persoonlijk maatregelen treffen, maar dat moet in absolute
geheimhouding. Dit is een enorm gevaar dat met de grootst mogelijke omzichtigheid moet worden
bezworen. Ik zal vannacht nog afreizen naar Chateau Gacheret. En jij gaat mee!"

Nog diezelfde nacht nam ik het eerste vliegtuig richting Barcelona. Armentieri bleek goed
gezelschap te zijn, en we babbelden over van alles, zorgvuldig het onderwerp vampirisme
onberoerd latend.
In Barcelona aangekomen, huurden we een auto. Toen we eenmaal op weg waren bleek dat
Armentieri in de beslotenheid van de auto een stuk openhartiger werd en hij legde een verslag af
van zijn tijd bij IVES. Ik was onder de indruk van de grootschaligheid en professionaliteit
waarmee men de organisatie blijkbaar had opgezet en begon me steeds meer af te vragen of we ons
als de Nieuwe Kliniek niet echt zorgen moesten maken.
We doorkruisten de Pyreneeën in de nacht en bereikten in de vroege ochtend de Ariège. Al snel
reden we over een verlaten weg door het uitgestrekte heuvelachtige en woeste gebied dat ik zo
goed kende. Ik merkte dat ik van de streek was gaan houden.
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Ergens halverwege stapte Armentieri uit om te gaan plassen. Hij wandelde een eindje van de weg
af, tot aan de rand van een ondiepe kloof en maakte zijn broek open. Ik liep zijn kant uit en toen
ik drie meter achter hem stond, hief ik het pistool op.
"Het spijt me Armentieri, dat ik dit moet doen", fluisterde ik. Hij verstijfde. Ik schoot drie keer.

Drie uur later was ik in Gacheret. Ik legde kort mijn verslag af aan alleen Lesley, aangezien Yves
op pad was. Ik informeerde hem over mijn belevenissen en de toestand bij de verschillende
afdelingen. Ik vertelde ook over Armentieri en dat hem had moeten vermoorden omdat ik had
vermoed dat hij een dubbelspion was. Maar ik zweeg over Ethel.
Lesley was begrijpend en opgetogen over het goede nieuws dat ik had over de verschillende
afdelingen. Op zijn hoede informeerde hij naar de vorderingen van IVES, maar ik schamperde dat
het een krachteloos initiatief was. Opnieuw was ik niet helemaal eerlijk.
Ik moet zeggen dat ik me schuldig voelde toen ik me na het gesprek opfriste in mijn vertrekken.
Als Driemanschap hadden we elkaar beloofd altijd helemaal eerlijk tegen elkaar te zijn, en die
belofte had ik nu voor het eerst gebroken. Het voelde bijna als verraad. Maar ik had het gevoel dat
ik eerst mòest weten wat Ethel's verhaal was, voor ik haar uitleverde aan de genade van Yves en
Lesley. Dat was ik haar verplicht.

Toen in Ethel's vertrekken binnenliep, zat ze op haar knieën te prevelen voor een weelderig
versierde schrijn met hierop een groot marmeren beeld. Ik besloot haar niet te storen en wachtte
af, tot ze zich eindelijk omdraaide, en met glimmende ogen van enthousiasme zei:
"Ongelooflijk krachtig, deze demon."
Ik wist dat Ethel constant bezig was in contact te treden met demonen en geesten, en ze had altijd
gezegd dat ze hier veel macht en kennis uit haalde. Maar ik was niet in de stemming voor leuke
gesprekjes hierover en snauwde:
"Krachtiger dan de demon IVES?"
Ethel knipperde niet eens met haar ogen - ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. Ze stond
langzaam op en vroeg zacht:
"Zullen we dit bespreken in mijn werkkamer?"

"Ik kon niet anders", was het eerste dat Ethel zei toen we onszelf in enkele comfortabele fauteuils
hadden laten zakken en de deur hadden gesloten.
"Hoezo?"
"Het is te groot geworden…"
"Wat?"
"Alles. Vampirisme is een ziekte, Raso."
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Ik was verontwaardigd: "En wat doe je dan hier, Ethel? Heb jij je niet jarenlang ingezet voor de
vampier-beweging?"
"Hoe kon ik weigeren?", glimlachte Ethel, "Het was zo'n interessante uitdaging, de vooruitzichten
waren te mooi."
"Allemaal eigenbelang dus…"
Ethel boog naar voren, "Uiteindelijk is er alleen eigenbelang, Raso. Al het andere is onzin."
Ik was boos om haar antwoorden, en vroeg bits: "Wat heeft de IVES je geboden, Ethel? Geld,
macht?"
Ze glimlachte weer, "Beide."
Ik zuchtte en probeerde mijn gedachten bij elkaar te krijgen.
"Luister, Ethel", zei ik tenslotte, "Ik sta op het punt Yves en Lesley in te lichten over je verraad. Je
weet zelf wat er dan gaat gebeuren: het zal niet fraai zijn. Zeg me nu, en ik bedoel nu meteen,
waarom ik dit moet laten."
Ethel schudde grijnzend het hoofd en zweeg.
"Nou?", drong ik aan.
"Raso, je weet zèlf waarom je dat niet gaat doen", zei Ethel tenslotte, "En dat is heel simpel: je bent
het met me eens! Vertel me eens: waarom heb je Armentieri vermoord?"
Ik knipperde met mijn ogen. Hoe wist ze dat?
"H-hij was een bedreiging, hij wist te veel… Ik wilde het voor mezelf houden en jou ermee
confronteren…"
"Nee, Raso, je hebt hem vermoord omdat je zijn ontdekking geheim wil houden. En je komt niet
bij mij voor een confrontatie! Nee: je zoekt steun bij mij. Onbewust ben jij er ook al van bewust
dat de Nieuwe Kliniek moet worden vernietigd."
Het idee maakte me misselijk. "Nee", zei ik beslist, "Ik hoor bij hen. En Yves… is mijn vriend!"
Ethel lachte weer en zei, alsof ze me niet gehoord had: "Eigenlijk is het wel ironisch. Na de eerste
ga je ook de tweede Kliniek verwoesten!"
"Nee!", zei ik nog beslister, terwijl mijn hoofd tolde. Ik haatte haar op dat moment. Ik wilde
helemaal niet…
"Jij weet ook dat het vampirisme kwaadaardig is, Raso. Het verwoest vele mensenlevens, zoals die
van Carien, en uiteindelijk ook jezelf. Ik had Szella graag willen ontmoeten."
Hoe wist ze dit allemaal? Haar hekserij was sterker dan ik ooit had kunnen bevroeden. Maar ik
voelde dat ze wel eens gelijk kon hebben.
Ethel boog zich voorover en legde een hand op mijn knie, "Ik heb je altijd gemogen, Raso. Jij bent
bijzonder, anders dan de anderen. Ondanks alles ben je nog in staat lief te hebben. Kijk eens om je
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heen Raso, ken je één vampier die verliefd is geworden of een liefde heeft? Nee, hun hele wezen
staat dat in de weg, het is hun onmogelijk. Maar jij… Jij en Maurice…"
Ik keek op, ze had een gevoelig punt geraakt.
"Jij bent bijzonder omdat je toch nog niet helemaal onmenselijk bent geworden, Raso. Daarom heb
ik jou uitgekozen om met mijn hulp de Nieuwe Kliniek te vernietigen."
Ik stamelde, "Nee, dat wil ik niet." Maar ik wist niet meer of ik dat meende. Was dit niet waar ik
heimelijk ook al zelf aan had gedacht, zonder het aan mezelf toe te geven? Ik was geheel in
verwarring.
Ethel nam mijn hand in haar handen: "Help me, Raso. Jij en ik. We móeten het doen."
Ik dacht weer aan de beweegredenen van Ethel -geld, macht- en trok mijn hand weg.
"Zodat jij nog machtiger wordt, Ethel?" Ik werd boos, "Probeer jij soms voor eigen gewin me voor
je wagentje te spannen? Dat is walgelijk." Ik begon te stotteren: "M-Misschien h-heb je me wel
betoverd met al je heksentrucs..."
Ethel zuchtte, "Je bent ongelooflijk, Raso, jij en je principes. Wees toch niet zo naïef om te denken
dat mensen niet egoïstisch zijn. Natuurlijk word ik er niet slechter van als de Nieuwe Kliniek
vernietigd wordt, maar dat is niet mijn enige beweegreden!"
Nijdug wuifde ik wat ze zei weg met mijn vrije hand.
"Luister naar me Raso! De Nieuwe Kliniek wekt weerzin bij me op. In het begin was alles nieuw
en spannend, maar nu besef ik dat ik een … monster in zijn slaap heb gewekt. Al die doden, al dat
bloed dat vloeit, het maakt me misselijk…"
Ik zweeg en probeerde de storm van verwarde gedachtes in mijn hoofd te luwen.
"Alsof jij zo goed bent…", fluisterde ik.
"Ik heb mensen gedood, Raso", gaf Ethel, "maar ik heb ook mensen voortgeholpen. Wat zijn goed
en kwaad? We doen wat ons goed dunkt in een situatie. Soms pakt dat goed uit, soms niet. Soms
beschadig je iemand, soms jezelf. Zwart en wit bestaan niet, Raso, alleen gradaties grijs."
Ik knikte begrijpend.
"Maar de Nieuwe Kliniek is anders, Raso!", vervolgde ze, "Die is zo donkergrijs dat het bijna zwart
is. Daarom moet het verdwijnen…"
Ik zweeg verward. Ethel schoof nog dichter bij me en kneep in mijn handen:
"Laten we dit doen, Raso. Uit principe èn uit eigenbelang…"
Minutenlang bleven we zo zitten. Ethel afwachtend, ik nadenkend. Ik liet mijn hele leven de
revue passeren. Szella, Quentin, Moneta, de oude Kliniek, de verrukkingen van het vampierleven,
Yves, Kreskin en de Russische afdeling, Carien, mijn familie, Maurice…
Uiteindelijk maakte ik het enige besluit dat ik kon nemen en keek ik Ethel lang en onderzoekend
aan.
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"Ik betwijfel je beweegreden, Ethel, maar ik waardeer je als mens en ik vertrouw je", zei ik
tenslotte schor, "daarom doe ik het… Maar bedenk wel dat ik slechts zal handelen uit principe en
overtuiging. En accepteer de ene voorwaarde die ik stel". En ik noemde de voorwaarde die me pas
daar, in Ethel's werkkamer, helder voor de geest was komen te staan, maar die me zo
vanzelfsprekend en natuurlijk leek dat ik geen moment meer twijfelde. Opeens was ik heel zeker
van mijn zaak, en was ik heilig overtuigd van hoe dit alles moest eindigen.

"We zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om het bestaan van de Nieuwe Kliniek te vieren", sprak
ik plechtig en luid. Het waren mijn eerste woorden, daar staand achter een spreekgestoelte op het
podium, voor zeshonderd mensen. We bevonden ons in de grote zaal van Chateau Gacheret en het
was de avond van de Annuale, het jaarlijkse feest waarbij alle vampiers op de wereld
bijeenkwamen. In vergelijking met vorig jaar was het aantal vampiers toch nog fors toegenomen,
en de zaal stond mudvol. Yves had al laten vallen dat we voor volgend jaar een nieuwe zaal
moesten laten bouwen. Ik had alleen maar kort geknikt. Wat kon ik zeggen? Er komt geen
volgend jaar?
"Dit is de eerste keer dat ik op deze manier tot jullie spreek", vervolgde ik, "maar dat past bij de
gelegenheid. Vanavond wordt namelijk het eerste lustrum gevierd. De Nieuwe Kliniek bestaat al
weer vijf jaar!" Er steeg applaus op uit het publiek.
Ik hief een hand op om het roemoer tot bedaren te brengen, "Ik word vaak gezien als aartsvader
van de beweging, hoe vaak ik ook het tegendeel heb beweerd. Dit is niet mijn beweging, maar die
van Yves en Lesley, en jullie allemaal". Mijn toehoorders vatten dit op als een compliment en
begonnen weer te klappen.
Ik liet mijn stem dalen en had meteen weer de volste aandacht: "Laat ik jullie mij vertellen over
mijn eerste dagen als vampier, niet eens zo lang geleden. Ik weet nog goed hoe ik, als onwetende
student, stage liep in de Red Dragon Kliniek in Arnhem. Ik weet nog dat ik, op een lange middag,
vlak voor ik het sacrament toegediend zou krijgen, in het kantoor zat van Gheorghe Szella en door
een boek bladerde. 'Historica Gateretensis', heette het en het ging over de roemruchte
geschiedenis van het kasteel waar we ons nu in bevinden. Destijds schrok ik nogal van de bloedige
illustraties in dat boek en begreep ik weinig van wat er in stond." Ik pauzeerde even, "Het boek is
verloren gegaan in de brand waarvan ik indirect de schuldige was, maar ik heb onlangs een replica
gevonden. Natuurlijk lees ik het boek heel anders dan toen. Maar wat me bij lezing vooral opviel
was hoe groot het verschil is tussen de vampiers die hier eeuwen geleden woonden en jullie nu.
Toen was het vampirisme klein, obscuur en nagenoeg onzichtbaar. Heel veel mensen geloofden
niet eens in vampiers. Tegenwoordig is de hele beweging groot, bloediger en moorddadiger dan
ooit en … heel zichtbaar. Ikzelf heb zonder meer bijgedragen hieraan. Als jonge vampier stond ik
de bandeloosheid voor en het grootse leven. Ik weet nog hoe opwindend de nachtelijke
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strooptochten door Arnhem waren die ik met mijn vriend Quentin maakte in de begindagen." Ik
keek de zaal rond en merkte dat iedereen ademloos mijn betoog aanhoorde, "Vanaf dat moment
wist ik dat voor mij alleen een bestaan als vampier mogelijk was…"
Ik keek de zaal rond, "Het was een rijk leven: ik moordde en botvierde mijn lusten. Ik werd
verliefd. En uiteindelijk stierf ik. Maar ik werd wedergeboren en ondergedompeld in het vampierbestaan van tegenwoordig. En opnieuw genoot ik. Maar, met mijn andere lichaam, veranderde ook
ik. Ik kreeg nieuwe inzichten…"
Ik liet die woorden doordringen tot mijn publiek en maakte van de gelegenheid gebruik om een
zwaar en weelderig versierd boek te pakken en op het spreekgestoelte voor me te leggen.
"Laat ik een stuk voorlezen uit de 'Historica Gateretensis'", zei ik, terwijl ik het boek opensloeg,
"Zoals gezegd is het een soort geschiedschrijving van de vroege vampiers, geschreven door ene
Craotis, een voorouder. Ik lees een deel uit het laatste hoofdstuk:" -ik schraapte mijn keel- " 'Mij is
wel eens gevraagd wat ons doel is als vampier. Wat willen we opbouwen, waar willen we heen? Ik
heb lang over deze vraag nagedacht en uiteindelijk een antwoord geformuleerd. En dat is: we
willen niets opbouwen, integendeel, we willen alleen maar afbreken, neerhalen, vernietigen:
ondoen. Wat we willen is de hoop en het vertrouwen van mensen breken. Wat we willen zien is
angst, brandende huizen, bloed dat wegvloeit uit stervende mensen. Bloed; het is de grote paradox
van het vampirisme. Enerzijds hebben vampiers bloed nodig, maar anderzijds is bloed onze grote
vijand, omdat het hèt belangrijkste symbool is van het leven. Daarom willen we dat verspild
wordt, door het zelf te drinken, of door het weg te laten vloeien in de dode aarde. Ja, juist het
leven zelf is wat ons, die zo vaak ondoden zijn genoemd, zo tegenstaat. Dat is de onderliggende
reden waarom we er plezier in scheppen te moorden: we zijn uit op totale destructie van alles: van
al het leven en uiteindelijk van het licht. En daarom antwoord ik op de vraag 'Wat wil de
vampier?' slechts: de dood…' "
Ik hoorde onrustig gefluister in de zaal opkomen. Men was verward over wat ik had gezegd en
vroeg zich af waar ik in Godsnaam heen wilde met zo'n raar verhaal op een feestelijke avond als
deze.
"Craotis noemde ons, net als zovelen, ondoden, maar daar ben ik het mee oneens", begon ik weer.
Ik keek om me heen. Ik zag nu wantrouwen in de ogen van de mensen. Yves, gezeteld achter de
tafel naast me, keek me fronsend aan. Hij had iets wreeds in zijn gelaatstrekken gekregen, met die
volle lippen en die emotieloze blik in zijn ogen. Het bevestigde me alleen maar in de keuze die ik
had gemaakt en met luidere stem vervolgde ik:
"Wij zijn geen ondoden, maar onlevenden. En waarom? Omdat we één essentieel vermogen in het
leven ontberen. Eén die het leven zelf maakt en definieert:" -Ik pauzeerde opnieuw voor het
dramatische effect, als de geoefende spreker die ik niet was- "De liefde."

112

Er klonken afkeurende kreten uit de zaal. Maar ik draaide me onverstoorbaar om en keek naar
Yves, "Ik had ongelijk, Yves, en jij ook. Het leven is het niet waard om te aanbidden, als we niet
eens echt leven; als we geen liefde kennen. En we zijn niet bovengesteld aan de gewone mensen.
Verre van, we zijn de naam mensen niet eens waard. We zijn in de kern wezenloze monsters en
alleen maar bezig met onze oerdriften. En dat maakt ons niets beters dan ongedierte."
Dat laatste woord bleef loodzwaar in de zaal hangen. De stilte werd doorbroken door Yves, die
opsprong en zei: "Je bent verward, Raso. Je moet je laten behandelen. Je slaat wartaal uit…"
"Doe ik dat?", vroeg ik scherp, "vertel eens: hoe is het met Anna tegenwoordig?"
Yves keek me niet-begrijpend aan.
"Anna, Yves, je was zielsverliefd op haar. Jullie waren al jaren een stel…"
Yves wuifde met zijn hand, "Die ben ik allang weer vergeten. Wat maakt het uit?"
"Begrijp je het dan niet, Yves? We zijn gevoelloze monsters geworden. We verdienen het allemaal
alleen maar om te sterven. Jij en je volgelingen, maar ik evengoed!"
Dit was het moment waarop Lesley opsprong en woedend riep: "Laat deze absurde komedie
ophouden. Grijp hem, Dudoc!!"
Dudoc en de Garde, die langs de gangpaden stonden opgesteld, zetten zich in beweging. Maar ik
had nog genoeg tijd.
"Vampiers!", brulde ik, "Dat we allemaal mogen branden in de hel!" Meteen nadat ik dit zei,
ontstond er op verschillende plaatsen in de zaal brand. Tegelijkertijd sloegen de zware deuren van
de zaal allemaal op hetzelfde moment met een zware klap dicht. Ethel's hekserij was bepaald
indrukwekkend.
De gebeurtenissen hadden een groot effect: er ontstond vrijwel meteen in de hele zaal radeloze
paniek. Dudoc en zijn gardisten bleven radeloos staan.
"Verrader", riep Yves, die eindelijk doorhad wat ik wilde en vanachter zijn tafel gekomen was, "Je
wilt ons allemaal vernietigen!" En met die woorden sprong hij op me. We vochten, op de vloer
van het podium, terwijl om ons heen vertwijfelde vampiers zochten naar de uitgang die er niet
was. Sommige vampiers gingen de deuren met banken en ander meubilair als stormrammen te lijf.
Zinloos. Sommigen probeerden de vuren te blussen, maar die waren onblusbaar en werden alleen
maar groter. De rook legde de hele zaal al snel in een waas en verstikte iedereen.
Yves was sterker dan ik dacht en ik had het pleit waarschijnlijk niet gewonnen als ik geen mes
onder mijn rode toga verborgen had gehouden. Toen hij op me lag stak ik hem via zijn rug in zijn
hartstreek. Yves' ogen werden groot, meer van de schok dan van de pijn, en hij rolde krachteloos
van me af. Ik boog voorover naar hem. Het leek alsof het besef dat de dood naderde, de trekken
van Yves minder hard had gemaakt. Opeens deed hij me weer heel erg denken aan die ambitieuze
en intelligente jongeman die hij ooit was geweest.
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"Bedenk dat je niet nu dood gaat", fluisterde ik tegen hem, "je bent jaren geleden al vermoord,
door Moneta…"
"I-ik ben bang…", fluisterde Yves.
Ik had tranen in mijn ogen, en niet alleen van de verstikkende rook. Het was een persoonlijke
nederlaag dat ik dit mijn neef moest aandoen. Het deed me fysiek pijn: ik hield nog steeds van
mijn neef, als van een kleine broer.
De blik in Yves' ogen verstilde en zijn lichaam werd slap. Ik hield zijn hoofd nog een laatste keer
tegen mijn borst en liet zijn dode lijf uiteindelijk dood uit mijn armen glijden. Toen ik opstond zag
ik hoe de chaos en paniek in de zaal compleet was. Het vuur was zo hoog opgelaaid dat sommige
vampiers niet meer aan haar hongerige tongen konden ontkomen. Ze brandden. En terwijl ze
hysterisch rondrenden, staken ze andere vampiers aan in de mudvolle zaal, die zich nu steeds
meer verdrongen in het midden van de zaal, waar het vuur nog niet gekomen was. Ik hijgde
vermoeid en probeerde wat zuurstof binnen te krijgen. Toen zag ik, door de rook heen, op nog
geen drie meter Lesley staan. Zijn gezicht was vertrokken van de haat.
"Ik heb altijd al gezegd dat het een slecht idee was je uit de dood op te wekken!", brulde hij, "Je
bent te zwak!"
En met deze woorden ging hij in de aanval. Hij kwam niet ver. Het was alsof hij werd geraakt door
een bliksemschicht. Het vuur doorboorde zijn hoofd letterlijk (ik zag dat het via zijn slaap zijn
lichaam weer verliet) en doodde hem bijna op hetzelfde moment. Hij zeeg als een zoutzak ineen.
Toen ik naar boven keek, zag ik Ethel, met geheven handen, op het kleine balkon hoog in de zaal.
Ze stond ineengekrompen, alsof het loslaten van die vuurbal het uiterste van haar krachten had
gekost.
Toen zag ik het touw dat aan het balkon hing. Mijn uitweg uit de dood, zoals we afgesproken
hadden. Zoekend keek ik om me heen, tot ik de Historica gevonden had. Met dit boek in de hand
pakte ik met het andere het klaar hangende touw. Een fractie van een seconde later hees Ethel me
op pure spierkracht naar boven. Ik realiseer me nu dat het meer moet zijn geweest dan alleen
spierkracht.

Staand op het balkon, een meter of vijftien boven de vloer van de zaal, bekeken we het einde van
de Nieuwe Kliniek. We zeiden niets. Ethel gaf me een gasmasker, maar dat zette ik alleen korte
momenten op, omdat ik wilde zien hoe het eindigde.
Het eindigde precies zoals we gepland hadden: in een orgie van vuur waar uiteindelijk niemand
aan ontsnapte. Het gekrijs van mensen in doodsangst en in helse pijnen boorde zich dwars door
mijn botten.
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Ik herinnerde nog de triomf die ik had gevoeld toen de oude Kliniek in vuur op ging. Daar was nu
niets van aanwezig, ik vond alles wat er gebeurde verschrikkelijk. Uiteindelijk, toen het vuur te fel
werd en ook ons dreigde te verzengen, verlieten we het balkon.

Staand op een heuvel een paar honderd meter van het kasteel Gacheret, zagen we hoe de
vlammen het gehele gebouw hadden gevuld. Ik herinnerde me hoe ik ooit met Moneta de
toeschouwer was geweest van de ondergang van de kliniek. Dit leek er zo erg op. Ik kreeg
opnieuw tranen in mijn ogen. Wat een vernietiging, wat een verspilling… Het moest voorbij zijn!
Het was teveel geweest…
Ik pakte Ethel's hand en ze kneep in de mijne. We keken gezamenlijk toe hoe de agenten van
IVES het kasteel benaderden om de brand te gaan blussen en de lijken te verzamelen.
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aso van Kaam wist dat hij voor de laatste keer ging sterven. Maar
uiteindelijk was dat ook precies wat hij wilde. Het kussen dat met kracht tegen zijn gezicht werd
gedrukt benam hem elke mogelijkheid te ademen en hij probeerde zich er niet tegen te verzetten.
Maar blijkbaar heeft het lichaam ook zelf een wil te leven, want op het moment dat zijn longen
wanhopig om zuurstof begonnen te smeken, begon hij onwillekeurig toch enigszins te spartelen.
Het was bij lange na niet krachtig genoeg. Raso zag sterretjes voor zijn ogen en gleed tenslotte
langzaam weg in het duister. Toen hij de allereerste keer stierf, had hij dit geen onaangename
sensatie gevonden. Op het moment dat hij eenmaal zo dicht bij de dood was gekomen,
verwelkomde Raso haar bijna als een vriend, en had hij sterk verlangd naar het eeuwige duister.
Maar nu was alles anders. Nu hij wist hoe de dood was, werd hij beheersd door een kille angst nu
hij voelde hoe hij wegzonk in het eeuwige niets. Maar ook die angst was hem niet vreemd, want
hij was inmiddels al ontelbare keren vermoord. Raso had inmiddels al vaker dan hij kon heugen de
doodsstrijd gevoerd. En nog steeds wenste hij dat hij kon wegblijven uit dat afschuwelijke domein:
de Hel in haar meest ultieme vorm.
Raso besefte dat het goed was dat dit de laatste keer zou zijn: dit was een gevecht dat hij niet
langer kon winnen. Nog één keer willens en wetens zich laten vermoorden? Nee, hij zou het
waarschijnlijk niet kunnen. Raso was blij dat hij nu al lang het stadium was gepasseerd waarin hij
de dood nog kon ontlopen. Willoos liet hij zich meevoeren door de helverlichte tunnel en werd
het absolute duister ingesmeten. Versufd tolde zijn geest rond, tot hij voldoende hersteld was om
om zich heen te tasten. Angst en afschuw streden opnieuw om voorrang toen hij zich weer ten
volste bewust was van zijn omgeving: het domein van het niets, het grote Niets. Hij tastte om zich
heen en bemerkte al snel de andere geesten. Voor eenmaal had hij een voordeel van dat hij nog
precies wist hoe het de vorige keer was geweest hier: geoefend sloot hij zich meteen af voor de
stortvloed aan beelden en gedachten die deze miljarden en miljarden geesten, entiteiten net als hij,
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uitzonden. Hij wilde met niemand iets te maken hebben. Niemand, op één persoon na. En die zou
Raso gaan zoeken, als hij zijn zinnen weer bij elkaar had.
Raso probeerde zich te ontspannen en liet de beelden van zijn eigen herinnering aan zich voorbij
gaan. De beelden van die wilde maanden direct na de teloorgang van de Nieuwe Kliniek.

Ze reden door de duister, Ethel en Raso, als spoken in de nacht. Geen van de lichten van de auto
was aan, en in deze wildernis was er geen enkele kunstmatige lichtbron die het duister kon
verminderen. Raso zat achter het stuur en moest zich optimaal concentreren om de auto op de
weg te houden. Dat viel niet mee, want ze reden op een smal bergpaadje midden in de Pyreneeën.
Links verhieven zich de rostachtige flanken van de berg, terwijl rechts angstig dichtbij de afgrond
gaapte.
Ze reden als duivels: gekkenwerk op zo'n smal bergpaadje, tenminste, voor normale stervelingen.
Maar Raso had als vampier nog steeds een heel goed zicht in de nacht, en dan was er Ethel nog.
Op de momenten waarop Raso dreigde te dicht bij de rand te komen, of de auto te beschadigen
aan één van de talloze stenen op de weg, greep zij in. Direct in zijn geest. Het was des te angstiger,
omdat op hetzelfde moment Ethel geagiteerd tegen hem praatte.
"... ze zullen boeten", verklaarde ze, met een dikke stem van verontwaardiging, "dat zweer ik." Ze
had het natuurlijk over wat er was gebeurd nadat Chateau Gacheret was afgebrand en de IVES
zichzelf er van had vergewist dat geen enkele vampier levend was ontkomen. Ethel had met hen
een vrije aftocht afgesproken en een bulk geld. En nog wat meer dingen, die ze Raso nog niet eens
had verteld.
Maar, hoe anders kan het soms lopen: ze waren in de boeien geslagen en, als Ethel niet haar
verbijsterende krachten had gebruikt, geliquideerd.
"De leugenachtige ratten. Als we hier uit zijn zullen ze nog eens wat zien...", ging Ethel door. Haar
verontwaardiging leek wel op die van een meisje, van wie het vriendje niet was komen opdagen.
Er gleed een glimlach op Raso's gezicht. Hij wilde juist iets troostends zeggen, toen een helikopter
voor ze opdook achter een bergrug en de auto genadeloos in de schijnwerpers zette. Eerst kon
Raso het geratel dat hij opeens hoorde niet thuisbrengen, maar toen besefte hij dat het het geluid
van kogels waren. Ze moesten er maar niet meer op rekenen dat deze nieuwkomers nog
vriendelijk zouden vragen of ze wilden stoppen.
Verwonderd keek Raso toe hoe er opeens sterren ontstonden in de voorruit, nauwelijks beseffend
dat het kogelgaten waren. Onverstoorbaar reed hij door.
"Verdomme, dit is de druppel", brulde Ethel naast hem. Raso zag niet precies wat ze deed maar
opeens had ze een lomp uitziend wapen in haar hand. Terwijl de derde, vierde en vijfde ster in de
voorruit ontstond, boog ze uit het geopende portierraam met haar geweer en begon ze te schieten
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op de helikopter, die als een nijdige hommel op zo'n vijftig meter van ons bijna roerloos boven het
bergpad hing. De knallen klonken diep en laag.
Opeens schoot de auto met een ruk naar rechts en trok die als het ware scheef. Er was een
voorband aan flarden geschoten. Even koersten ze recht op de afgrond aan, maar toen keerde Raso
vertwijfeld het stuur om. Hij overcompenseerde, natuurlijk, en met een doffe klap knalden ze aan
de andere zijde tegen de massieve rotswand. Hij sloeg met zijn hoofd zwaar tegen de voorruit,
maar verloor niet zijn bewustzijn (dan moet er wel wat meer gebeuren voor een vampier). Versufd
keek hij op en zag tussen de rode vlekken die voor zijn ogen dansten dat de zwaar beschadigde
motorkap een stuk omhoog gekomen was en dat eronder zich rook begon te verspreiden. Met deze
auto zouden ze niet verder komen, wist hij meteen. Raso keek naast me en zag dat Ethel door de
klap uit het open raampje was geslingerd.
"Godver", vloekte Raso. Op hetzelfde moment schoot zijn schouder naar achteren, alsof er een
flinke ruk aan was gegeven. Een kogel. Raso besefte dat hij waarschijnlijk geluk had dat hij niet
vaker was geraakt, aangezien vanuit de helikopter de kogelregen nog steeds niet was opgehouden.
Snel sloeg hij het portier open en rolde naar buiten.
Hijgend bleef Raso enkele momenten in de beschutting van de auto liggen. Toen richtte hij zich
op en keek voorzichtig over de motorkap heen. Zijn ogen verwijdden zich in verbazing. Daar
rende Ethel over het bergpad, met het geweer in haar hand, recht op de helikopter toe. Dit was
waanzin, besefte Raso. Een originele zelfmoord, op zijn hoogst. Hij sprong op en begon achter
haar aan te rennen, niet denkend aan zijn eigen hachje. Hij wist dat hij ten koste van alles moest
voorkomen dat Ethel stierf.
Maar Ethel kon wel voor zichzelf zorgen, merkte Raso al snel. Ze schoot al rennend vanuit de
heup, maar vreselijk accuraat. Het eerste schot dat hij haar zag aflossen, raakte de persoon die
achter de mitrailleur was opgesteld. Ze rende door terwijl ze het geweer doorlaadde. Het tweede
schot sloeg door de ruit van de cockpit en in deze hel verlichte cocon zeeg de co-piloot in een
sproeier bloed ineen.
Terwijl Raso doorrende achter Ethel aan, besefte hij hoe ongelooflijk dit allemaal was. Hij
vermoedde sterk dat Ethel misschien wel voor de eerste keer in haar leven met dit wapen schoot,
en toch waren haar schoten ongelooflijk goed gemikt. Hij was er van overtuigd dat er sterke magie
in het spel moest zijn.
De helikopter begon inmiddels weg te zwenken. Niet geheel onbegrijpelijk wilde de piloot, de
laatste inzittende zo te zien, opeens heel graag wegkomen. Maar hij was te laat. Ethel liet het
geweer op de grond vallen en zette een sprintje in. Raso was verbaasd te zien hoe fit ze was, voor
een heks. Maar wat er toen gebeurde tartte helemaal zijn verbeelding. De helikopter was
inmiddels weggedraaid en had zich zo'n tien à twintig meter van de rand van het bergpad
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verwijderd. Het was niet genoeg. Het was wel alsof Ethel opeens door de lucht zweefde, als een
verspringer op een wereld met een zwakke zwaartekracht. Schijnbaar moeiteloos overbrugde ze
de afstand tussen haar en de helikopter. En toen was ze verdwenen in de open zijdeur van de
helikopter.
Langzaam stopte Raso met rennen terwijl hij ademloos bleef toekijken wat er gebeurde. De
helikopter helde op een gegeven moment gevaarlijk voorover en ging vervolgens over in een
duikvlucht, recht het ravijn in. Dit deed sterk vermoeden dat Ethel nu ook de piloot had
vermoord, de enige die dat ding kon besturen. Vertwijfeld en machteloos keek Raso toe hoe de
helikopter de diepte in verdween. Even begon hij de moed ter verliezen, maar toen zag hij hoe de
machine langzaam horizontaal werd getrokken. De draaiing zette zich door tot de helikopter weer
steeg en recht om hem afkoerste.
Even later zat Raso naast Ethel in de cockpit. Ze zweette niet eens en bediende het vliegtuig met
zekerheid.
"Jezus, sinds wanneer kun je helikopters besturen?", vroeg hij ademloos.
"Sinds vandaag", grijnsde Ethel.

Andere beelden. Ze lagen op het zachte bed van een goedkope hotelkamer ergens in Rotterdam.
Ethel streelde Raso's borst en zoende hem.
"Wat kan ik doen om je te laten bedenken?", vroeg ze lijzig en toen op ondeugende toon, "...dit?".
Ze liet haar strelende hand langzaam zakken tot op kruishoogte en begon aan de rits van zijn
broek te prutsen.
"Ethel...", zuchtte Raso.
Ze keek naar hem op, en nu zag ik echt verdriet in haar ogen, "Waarom kan het niet zo zijn, Raso,
waarom niet? Jij en ik als koningen van de wereld."
"Ethel, ik mag je, misschien ben ik zelfs wel van je gaan houden. Maar je weet welke afspraak we
hebben."
Ze werd nu kwaad, "Fuck die afspraken, Raso. Dat was toen, dit is nu."
"Nee!", beet hij haar onvriendelijker toe dan hij had gewild.
Er verschenen tranen in haar ogen en ze keek hem meelijdend aan.
"Help je me nog steeds?", vroeg Raso.
Ze keek hem opnieuw lang aan. Toen zei ze: "Ik denk zelfs dat mijn toverkracht jou niet van je
besluit doet terugkomen. Zo zij het dan."
"Dus je helpt me?"
Ze knikte.
Raso wist dat ze het meende.
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Niet lang hierna. Den Haag. Opnieuw een hotelletje. Raso besefte hoe totaal verschillend de sfeer
hier was geworden. De tijd daarvoor waren ze vooral vrolijk geweest, blij met elkaars nabijheid,
onbezorgd over de situatie waarin ze ons bevonden. Ze hadden zich gevoeld als Bonnie en Clyde
en hadden geleefd in een road-movie. Wekenlang hadden ze, in verschillende auto's, een
omslachtige reis gemaakt van de binnenlanden van Spanje, via verschillende landen, naar
uiteindelijk Nederland. En al die tijd waren ze op de hielen gezeten door de IVES. Verschillende
keren was het spannend geworden, maar nooit meer zoals in de Pyreneeën, toen ze die heli
kaapten. Die uitgelaten sfeer had geduurd tot hun korte verblijf in Rotterdam, maar daarna was
alles anders geworden. In Den Haag waren ze opeens bedrukt, nerveus en teneergeslagen.
Een verklaring hiervoor was dat ze nog geen honderd meter logeerden van het Nederlandse
hoofdkantoor van IVES, dat zetelde in de bunker waar ooit de Dienst in gehuisvest was. De IVES,
die nog steeds volop opereerde zolang het niet zeker was dat de aarde van ontdaan van de laatste
vampier.
Maar er waren andere redenen voor de veranderde sfeer. Ethel had nadrukkelijk wat meer afstand
van Raso genomen. Nu ze was gaan inzien dat hij zijn plannen wilde doorzetten, was het alsof zij
zich emotioneel van hem wilde los maken. Maar Raso merkte dat ze hier erg onder leed.
En tenslotte was Raso ook zelf verantwoordelijk voor die verziekte sfeer. In Rotterdam had hij zijn
laatste echte Voeding genoten. Hij had besloten te stoppen. Rigoreus. De Jacht en de Voeding
vervulden hem met teveel afschuw, hoezeer hij het levende bloed ook nodig had. Opnieuw deed
de vergelijking zich gelden met een druggebruiker. Raso voelde zich zo beroerd als iemand zich
voelt die afkickt. Of misschien nog wel veel slechter. Hij was mager geworden, en onder zijn ogen
lagen dikke wallen.
"Ik weet wie we moeten hebben", deelde Ethel futloos mee, tussen twee happen van de
afhaalchinees door, die ze op de uitgezakte bank in hun hotelkamer mans maakten.
Raso keek verrast op; "Hoe ben je daar achter gekomen?"
Ze grijnsde, "Ik ben naar de begrafenis van Szella geweest."
Hij keek haar verbluft aan.
"Het blijkt dat Szella op een gegeven moment zijn toevlucht heeft gezocht bij de kerk.
Exemplarisch, maar goed. Hij is maandenlang geholpen door een priester, tot hij uiteindelijk toch
zelfmoord heeft gepleegd. Dezelfde priester ging voor in de begrafenis. Moet je nagaan, een
vampier die uiteindelijk op gewijde grond begraven wordt!"
Ethel vond het blijkbaar nogal grappig.
"Ex-vampier", verbeterde hij haar nodeloos terwijl de gedachten door zijn hoofd schoten. Szella
had het gewone leven dus toch niet aangekund en zich ervan beroofd. Ergens was het een
teleurstelling voor hem.
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"Op de begrafenis waren twee gasten", ging Ethel door, "Een lotgenoot van Szella die ook onder de
hoede van die kerkgemeenschap stond, ook zo'n hopeloos geval, èn een man in driedelig pak!"
"Harker", fluisterde hij begrijpend.
"Inderdaad", zei Ethel, "Zoals ik al vermoedde zouden degenen die Szella verwoest hebben, wel
getuige willen zijn van zijn teraardebestelling."
"Wie was het?"
Ethel woof die vraag weg, "Zijn naam is niet relevant. Ik weet waar hij woont. En ik weet zeker
dat hij degene is die Szella heeft behandeld in die tijd."
Dat was voor Raso genoeg.
"We gaan vanavond op pad", besloot hij.
Ethel knikte instemmend.

Ongelooflijk hoe banaal de waarheid kan zijn. Hun aanstaande slachtoffer heette Herman Jansen
en bleek te wonen in een rijtjeshuis in Houten, een slaapstad onder Utrecht. Sinds Raso vampier
was stoorde hij zich al aan de stuitende eenvormigheid van dergelijke woonomgevingen: Houten
was een bijna onafzienbare zee van allemaal dezelfde huisjes. Met tuintje voor en achter en een
gezinswagen voor de deur. Raso vond het ongelooflijk hoe de mensen kans zagen in die ultiem
nivellerende omgeving te overleven, in die oceaan van eenvormigheid konden worden
ondergedompeld, zonder gek te worden. En nu bleek het dat blijkbaar zèlfs mensen van de Harker
Dienst, mensen die wisten van al het obscure dat rondkroop aan de randen van de werkelijkheid,
mensen die zonder genade vele slachtoffers over de kling hadden gejaagd, ook gewoon in deze
wezenloze huizenzeeën konden opgaan. Hij vond het ronduit beangtigend.
Ze besloten de hele operatie eenvoudig te houden en belden gewoon aan bij de voordeur. Het was
inmiddels al behoorlijk laat in de avond en het duurde een tijd totdat uiteindelijk een licht in de
hal aan ging. Even later werd de voordeur geopend en stond Herman Jansen voor hun, een man
met vlasblond haar van middelbare leeftijd in een verlopen badjas en met slippers aan zijn voeten.
Het was opvallend hoe burgerlijk hij er uit zag. Was dit nou zo'n man die jaren geleden, gekleed in
een driedelig pak, een kliniek in de brand zette, wetende dat hiermee tientallen mensen zouden
omkomen?
"Herman, we komen je halen. We hebben een klusje voor je", glimlachte Raso vriendelijk.
De man keek Ethel en Raso traag aan. Blijkbaar was hij uit zijn slaap gehaald.
"Wat zeg je?", vroeg hij sloom.
Raso besloot wat triggers los te laten: "Harker, Szella, IVES, de Kliniek?"
Zijn woorden hadden het gewenste effect. Het was alsof een elektrische lading door zijn lijf was
geschoten. Jansen keek zijn ongenode bezoekers verbijsterd aan. Toen kwam het besef, en hij
hijgde:
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"Van Kaam, jij bent Raso van Kaam."
"Je hebt de jackpot gewonnen, vriend", zei Ethel, "en ga je nu eindelijk eens mee?"
Angst maakte zich opeens van Jansen meester. Hij bleef als verlamd staan, maar Raso wist dat hij
nu afwoog wat zijn kansen waren, als een kat in het nauw. Niet veel later had hij zijn besluit
blijkbaar gemaakt, want hij draaide zich om en probeerde de deur dicht te gooien. Een pathetische
poging. Met één stap naar voren had Raso zijn voet al voor de deur gezet. Na nog wat stappen had
hij Jansen's schouder in een stevige greep. Deze gilde en spartelde maar Raso trok hem moeiteloos
naar achteren. Ondanks zijn gewijzigde dieet (Raso had zich de laatste dagen alleen aan enkele
dieren Gevoed) had hij nog niets van zijn kracht verloren. Hij boog zich naar hem toe en
fluisterde in zijn oor:
"Jij mag de laatste levende vampier op aarde ondoen, op de manier zoals je dat met Szella gedaan
hebt. Jouw doel is ons doel. Dus waarom zo onwillig?" Jansen sidderde van angst, met Raso's mond
zo dicht bij zijn hals, niet wetende dat de vampier geen behoefte zich aan hem te Voeden. Maar
hij wist natuurlijk ook nog niet hoe nodig ze hem hadden.
Een vrouw, klaarblijkelijk Jansen's echtgenote, verscheen boven aan de smalle trap naar de
verdieping. Ze was lijkbleek en had een panische blik in de ogen.
"Maakt u zich geen zorgen mevrouw, ik leen uw echtgenoot alleen even."
Met harde hand dwong Raso Jansen richting de voordeur, terwijl de vrouw achter hem hysterisch
begon te gillen. Het leek wel of het brandalarm was afgegaan. Terwijl hij Jansen naar buiten
werkte zag Raso hoe Ethel een boze blik naar boven wierp. Het was onduidelijk wat ze precies
deed, maar de vrouw hield meteen op met gillen. Ze kreeg een verraste blik in de ogen. Even later
spuugde ze iets grijs en harigs uit. Het was een dode rat. Raso bekeek de scene vanuit zijn
ooghoeken met enige argwaan. Hij werd nog elke dag verbaasd door Ethel's kracht.

Raso was er klaar voor. Nu hij voor de laatste keer was gestorven, wazs het tijd voor zijn laatste
missie. Hij zou moeten zoeken. Zoeken in het Niets naar iemand die hij en Ethel de vorige keer
niet gevonden hadden. Maar toen hadden ze moeten zoeken vanuit de echte wereld. Het grote
voordeel was dat hij zich nu zelf òòk aan gene zijde bevond. Hij was er van overtuigd dat ze hem
nu wel zouden vinden.
Maurice.
Heel bewust zond Raso beelden de leegte in. Flarden van herinneringen van toen hij en Maurice
nog samen waren. Die avond dat ze elkaar ontmoetten, in die discotheek. Die wilde en intense tijd
die ze hadden doorgebracht in een klein hotelletje in Antwerpen. Beelden van Maurice terwijl ze
de liefde bedreven. En beelden van de afgesloten loods in dat lege pakhuis, waar ze de laatste uren
van hun leven hadden doorgebracht.
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Raso kreeg geen respons. Niets. Helemaal niets. Hij had geen besef meer van hoe lang hij doorging,
dat is ook weinig relevant in een domein waar tijd een ongrijpbaar iets is, maar uiteindelijk stopte
hij. Intens teleurgesteld en vermoeid.
"Probeer het op een andere plaats", hoorde Raso luid en duidelijk. Het was Ethel. Hij was
overweldigd met hoe dichtbij ze bij hem leek. Voordat ze hem voor de laatste keer had
omgebracht had ze beloofd met hem in contact te blijven, maar hij had getwijfeld of ze daar in
kon slagen. Opnieuw verraste de macht van Ethel hem. Hij zou toch eens beter moeten weten,
dacht hij bij zichzelf.
"Hoezo een andere plaats?", antwoordde Raso, "tijd en plaats bestaan hier niet." De toon in zijn
stem was knorrig.
"Mis", zei Ethel meteen, "Er zijn wel degelijk verschillende sferen, of bandbreedtes, of niveaus,
zoals je wilt. Ik wijs je de weg."
En dat deed ze. Zij toonde hem de doorgang en Raso dook er dankbaar doorheen.

Jansen had ze gebeld, dat moest wel! Wat een koppige klootzak, bedacht Raso, wist hij nu nog niet
dat zijn doelen met die van hun overeen kwamen? En nu zaten ze in de grootste problemen waar
ze ooit in gezeten hadden. Nog geen uur geleden hadden ze nietsvermoedend gereden over de
Interstate van Montreal naar Toronto, hun einddoel steeds dichter naderend. En toen opeens was
een handvol donkere auto's in de achterspiegel verschenen. Met snelheden die aanzienlijk hoger
waren dan die van het oude brik waarin Raso, Ethel en Jansen reden.
Het was maar een kwestie van tijd geweest voor met een aantal welgemikte schoten vanuit één
van de achtervolgende auto's hun achterbanden waren kapotgeschoten. Ze waren onzacht in een
sloot beland en hadden ternauwernood een maisveld in kunnen vluchten.
"Wat nu?", vroeg Raso hijgend aan Ethel, terwijl ze zich rennend een weg tussen de hoge stengels
door baanden, wetend dat de IVES-agenten hen heel dicht op de hielen zat. Ethel antwoordde
zonder te vertragen, hetgeen bepaald knap was als je bedenkt dat ze ook de onwillige Jansen nog
met zich meetrok: "De boerderij."
Rasp wist niet waar ze het over had, totdat ze opeens het eind van het maisveld bereikt hadden.
Op nog geen vijftig meter lagen de grote stallen en bergschuren van zo te zien een enorm
agrarisch bedrijf. Alhoewel, misschien was het wel een heel modaal bedrijf voor Canada.
"De veestallen", hijgde Ethel. Op hetzelfde moment struikelde Jansen, gewild of ongewild.
"Verdoemd", vloekte Ethel en ze trok Jansen met zo'n kracht overeind dat hij bijna weer voorover
omviel. "Als je nu niet meewerkt, escorteer ik je persoonlijk naar het heetste vuren van de Hel."
Het dreigement werd met zoveel kracht en overtuiging geuit dat Jansen zichzelf meteen weer in
beweging zette.
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Ze bereikten de stallen op het moment dat de agenten van IVES uit het maisveld opdoken. Uit
hun opgewonden kreten was op te maken dat ze hun prooien ontdekt hadden. Die prooien, Ethel,
Raso en Jansen, klommen intussen over een met aangekoekte stront bedekt hek en schoten de
loopstal in, die vol stond met koeien, waarvan er sommige stonden en sommige lagen. Half gebukt
renden ze door, Ethel voorop.
Ergens midden in de stal hield Ethel plotsklaps halt: tussen de koeien, die nauwelijks opgeschrikt
waren en rustig bleven herkauwen, knielde ze en gebaarde Jansen en Raso dat ook te doen. Ze
gehoorzaamden, niet begrijpend wat ze wilde. Net op tijd, want toen kwamen de agenten al de
loopstal binnen. Er klonken wat bevelen, en toen verspreidden de agenten zich, een begin makend
om de stal te doorzoeken. Ze bewogen met militaire precisie en discipline. Twee agenten maakten
zich los en begonnen de zijde van de stal aan een onderzoek te onderwerpen waar Raso, Ethel en
Jansen nog steeds geknield zaten. Ze kwamen recht op hen af.
Raso wilde al opspringen, maar Ethel gebaarde hem te blijven zitten en stil te zijn. Het was Raso
totaal onduidelijk wat ze wilde. Hij was op eigen houtje weggerend als hij niet voldoende
vertrouwen in haar had gehad, door alles wat hij met haar beleefd had. De twee agenten liepen
intussen nog steeds hen ons toe, speurend tussen de rustig kauwende koeien. Ze kwamen dichter
en dichter bij: twintig, tien, vijf meter. Op een gegeven moment wist Raso zeker dat de agenten
hun wel moesten zien. Half en half verwachte en hoopte hij doet Ethel nu iets zou doen. Een
spontane brand, een ontploffing, iets waardoor de aandacht van de agenten zou worden afgeleid
en ze een kans zouden krijgen te ontsnappen. Maar er gebeurde niets! De agenten liepen nu op
twee meter afstand van hun, maar zagen hen nog steeds niet: Raso, noch Ethel of Jansen. Raso
keek perplex om naar Ethel. Ze had een vinger op haar lippen gelegd, terwijl haar andere hand de
mond van de zwak spartelende Jansen bedekte.
En toen waren de agenten alweer voorbij. Raso ademde voorzichtig uit en liet zijn gierende
hartslag op rust komen. Hij zag dat de agenten inmiddels het einde van de stal bereikt hadden.
Daar bleven ze staan om middels een microfoontje aan hun jasjes te communiceren met de andere
agenten, zo leek het. Na een kort gesprek, klommen ze over het hek en verdwenen uit de stal.
"Nu", siste Ethel. Ze stond op en zo diep gebukt als mogelijk renden ze, onder de dekking van de
koeien, in de richting van waaruit ze vandaan kwamen. Achter hun hoorden ze luide
verontwaardigde uitroepen. Misschien waren de agenten aan het andere einde van de stal wel de
"boer des huizes" tegen het lijf gelopen. Dat zou niet verkeerd uitkomen, het gaf hen de uitgelezen
kans om te verdwijnen. Ze wisten ongezien de stal uit te komen en renden zo snel ze konden het
erf over. Achter een grote schuur bevond zich de woning van de boer. Ervoor stond een auto
geparkeerd. Een top-klasse Buick; niet gek voor een boer, maar ach, misschien was dat ook al
normaal in Canada.
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"Instappen", zei Ethel, "We hebben haast."
Raso had nooit echt begrepen hoe Ethel het had kunnen flikken hen gedrieën voor een ogenblik
onzichtbaar te maken. Toen hij haar er later naar vroeg zei ze dat ze de twee agenten mentaal zo
had bewerkt dat ze meenden te zien wat ze dachten te zullen zien. Louter herkauwende koeien.

De zoektocht in het Niets was moeilijk en nog steeds vruchteloos. Raso was waarschijnlijk al een
dozijn maal door Ethel de weg gewezen van sfeer naar sfeer, maar overal had hij bot gevangen.
Uiteindelijk begon hij, moedeloos geworden, voor de laatste keer zijn beelden uit te zenden. Raso
had voor zichzelf besloten dat dit de laatste poging was voor hij iets anders moest gaan verzinnen.
Hij had alleen nog geen idee wat dat moest zijn.
Toen Raso het antwoord kreeg waar hij al zo lang op wachtte, geloofde hij het eerst niet. Maar de
geest die contact met me zocht met zijn beelden, moest hem onmiskenbaar zijn. Maurice! Raso
probeerde met hem te communiceren, hem duidelijk te maken hoezeer het me allemaal speet en
hoe blij hij was dat hij hem gevonden had, maar hij betwijfelde of het door kwam. Het leek alsof
Maurice een stuk minder bedreven was geworden in het zich bewegen in gene zijde dan hij. Maar
Maurice zond flarden van beelden uit van hoe hij Raso had gezien op enkele van onze gelukkigste
momenten, en alleen dat al maakte hem ongelooflijk emotioneel. Raso bedacht hoeveel pijn en
moeite het had gekost om zover te komen en hij huilde zonder tranen. Eindelijk...

Ethel was, toen Raso haar voor het eerst zijn gedetailleerde plannen voorlegde, absoluut geschokt.
Het was een beeld dat Raso nooit meer zou vergeten. De blik in haar ogen toen ze hem
onderzoekend aankeek: vol ongeloof en afkeer, maar ook medelijden en verdriet.
"Raso, lief, weet je wat je van jezelf vraagt, maar ook wat je van mij vraagt?"
Hij knikte.
"Je zult door de hel gaan, keer op keer opnieuw..."
Hij knikte.
"En je vraagt mij niet je te doden, maar je vraagt me ontelbare keren te doden..."
Hij knikte. Het bleef lange tijd stil en toen zuchtte Ethel; "Zo zij het."
Raso was geroerd: tot het einde toe bleef ze hem trouw.

De lijdensweg die het einde van het leven van Raso van Kaam zou markeren, begon in de kille en
duistere kelder van een leegstaand pakhuis in Toronto, Canada. Hij had gevoel voor symboliek,
besefte hijzelf ook wrang toen hij de locatie had uigekozen. Hij zou de cirkel weer laten eindigen
waar die begonnen was, met de dood van Maurice.
De kelder was geheel leeg, op een schrijn in de hoek en een bed en een kist midden in de ruimte
na. De schrijn was opgesteld door Ethel en bevatte kaarsen, potjes, boeken en spullen waarvan
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Raso geen idee had wat ze moesten voorstellen. Maar het waren dingen die ze nodig zei te hebben
voor alles wat komen ging en dat was voor hem genoeg. De kist was gevuld met bloed en hierin
dreef het stoffelijke overschot van Maurice. Het bed tenslotte was voor Raso. Hij had zich hierop
neergelegd en zich door Ethel laten binden.
"Goed, begin maar", zei hij tenslotte zacht.
Ethel knikte. Ze boog voorover en kuste hem teder op de mond, voor de laatste keer. Toen drukte
ze de spuit in zijn arm en spoot gif in zijn aderen die hem binnen drie minuten zouden doden. Ze
hadden voor deze wijze gekozen omdat die pijnloos en snel was. Raso voelde zich duizelig en keek
Ethel aan. Hij voelde zich verdrietig, maar ook vastberaden. Na twee minuten begon zijn lijf te
schokken, en draaiden zijn ogen in de kassen. Nog geen minuut later was hij dood.

Dat was het startsein voor de procedure die Raso had uitgestippeld. De eerste fase bestond eruit
dat hij door Ethel zou worden teruggeroepen uit het dodenrijk. Dit moest lukken dachten ze, ze
hadden het immers al eerder gedaan. Het enige bijzondere was dat Raso zou worden geroepen
naar het lichaam van Maurice. Het lichaam dat in zo'n desolate toestand verkeerde.
Maar uiteindelijk ging het natuurlijk juist daarom.
Het duurde niet lang, in dat kille en afschuwelijke Niets, dat Ethel hem aanriep. En Raso kwam.
Hij wurmde zich tussen de plooien van het vlies door dat deze van gene zijde afschermde en
schoot de echte wereld binnen. Toen zijn geest de kelder bereikt had zag Raso hoe Ethel, in haar
priestergewaad, voor de bloedkist stond. Het bed was leeg. Raso begreep dat ze, geheel in lijn met
zijn wens, het lijf waar hij drie jaar in had gewoond had verbrand. Het lichaam van Colin Joseph
was voorgoed van de aardbodem verdwenen.
"Ik roep je, Raso", beval Ethel met gezwollen stem, "keer terug in dit lichaam." Ze doelde
natuurlijk op het lijf van Maurice, in de kist naast haar.
Ze hoefde geen nadere aansporingen te maken. Raso dook in het lichaam en omhulde zich, zoals
hij al eerder had gedaan, met de materie. Alhoewel hij wist wat hij kon verwachten, sloeg de pijn
toch nog toe als een mokerslag. Maurice' lichaam was in nog slechtere staat dan zijn lijf was
geweest, toen Raso vruchteloze pogingen had gedaan daar in terug te keren, en dat was te merken.
Het leek alsof hij kennis maakte met een geheel nieuwe dimensie van pijn. Het was overstelpend
en ondraaglijk. Hij zou het hebben uitgegild als Maurice' stembanden hadden gewerkt. Het dode
weefsel van Maurice lijf brandde. Alle wat maar substantie had schreeuwde het uit. Sneller dan hij
gewild had werd Raso het lijf weer uitgegooid en teruggesleurd het niets in.
De tweede poging verliep exact hetzelfde. In de derde poging slaagde hij er niet in ook maar even
in het lichaam van Maurice te blijven. Het duurde tot de achtste poging tot Raso begon te voelen
dat Maurice' lichaam verbeterde. En dat was precies waarop hij en Ethel gehoopt hadden. Door
talloze keren met zijn geest contact te maken met de materie, zijn lijf, verbeterde, herstelde, deze
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iets. Elke keer wist hij het lichaam een kleine dosis levensenergie te geven, en elke keer leefde het
weer iets op.
Maar het duurde zo lang, veel langer dan Raso verwacht had. Hij raakte al snel de tel kwijt van
hoe vaak hij in Maurice was gedoken en er weer uit was geslingerd, maar het was vaak. En Raso
merkte dat het hem steeds meer moeite koste nog te beantwoorden aan Ethel's dringende
aansporingen als hij weer voor even in het Niets terug was. Zijn vastberadenheid zorgde ervoor
dat hij bleef gaan. Keer op keer. Tot gebeurde waarop Raso zo had gehoopt. Maurice' lichaam
stootte hem niet langer af!

Het duurde nog dagen voor Raso voldoende hersteld was om me weer bewust te worden van de
omgeving. Hij leefde weer! Zijn hart schreeuwde het uit van blijdschap, hoezeer hij ook besefte
dat het maar voor even zou zijn.
"Raso..."
Hij keek om en zag Ethel op hem toelopen. Ze had een gekwelde blik in de ogen en leek wel
ouder geworden. Raso voelde dat alles wat er gebeurde haar veel kracht had gekost en veel
verdriet had gegeven. Ze klemde hem in de armen en minuten bleven ze zo zitten.
Tenslotte verwijderden ze zich weer van elkaar.
"Tijd voor fase twee", zei Raso schor.

De tweede fase was een essentiële. En voor deze fase hadden ze op hun vlucht door Europa en
Noord-Amerika Herman Jansen met zich meegesleept. Na het debâcle bij de boerderij, waar ze
bijna waren gepakt door de IVES door zijn toedoen waren ze veel voorzichtiger geworden met
hem. Maar het vreemde was dat Jansen zelf in die tijd steeds coöperatiever werd. Blijkbaar begon
het eindelijk begon het tot hem door te dringen dat Raso geen vampier meer was waar hij bang
voor moest zijn. En eindelijk begreep hij ten volle wat zijn taak in dit geheel moest zijn. Hetzelfde
als wat hij had gedaan met Gheorghe Szella, alweer jaren geleden. Hij moest Maurice behandelen
tegen wat hem vampier maakte.
Jansen had het eerst niet kunnen geloven toen hij de armetierige resten van Maurice had
aanschouwd. En toen hij, na wekenlange sessies waar hij niet bij mocht zijn, uiteindelijk weer het
pakhuis betrad werden zijn ogen dan ook groot van verbazing. Voor hem stond Maurice, of in
ieder geval zijn lichaam. Zijn lichaam leek wel opnieuw geboren: de huid zag er kerngezond uit en
glom bijna, net als zijn goudblonden haren. Jansen hapte naar adem.
"Ja ik ben het", zei Raso knorrig.
"R-raso?"
"Yip. Geloof je nu eindelijk wat ik je steeds heb gezegd?"
Jansen knikte langzaam
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"Laten we dan nu beginnen!"
Jansen knikte.
En aldus begon de behandeling. Ze hadden, op aanwijzingen van Jansen medische apparatuur
gestolen uit een privé kliniek in de buurt van Toronto en deze opgesteld in een kleine, goed
verlichte ruimte. Hier werd Raso door Jansen behandeld. Het bleek een ingewikkelde procedure
te zijn, die meer dan drie weken duurde, en Raso geheel uitputte. Maar uiteindelijk was het dan zo
ver: Raso was geen vampier meer. Of beter gezegd: Maurice' lijf was verlost van het kwade virus
dat zijn lijf had beheersd. Raso was immers slechts de tijdelijke rentmeester.

Een aantal dagen na de operatie was het moment aangebroken . Raso moest voor de laatste keer
afscheid nemen. Hij was, in Maurice' lijf opnieuw vastgebonden op het bed. Het was de bedoeling
dat Raso deze laatste keer door verstikking om het leven zou worden gebracht, aangezien dit het
lichaam zo weinig mogelijk beschadigde.
"Het wordt tijd", zei Raso, liggend op het bed tegen Ethel, "wat denk je ervan?"
Ze zweeg.
"Red je het?", vroeg hij bezorgd.
"Ik moet", zuchtte Ethel, "ik moet door. Je hebt het nou eenmaal zo gewild."
Raso besefte ineens hoe erg Ethel van hem hield dat ze dit allemaal voor hem over had.
"Pas goed op jezelf", zei Raso, hoe oubollig dit ook klonk, "en vang Maurice voor me op..."
"Dat zal ik doen", knikte Ethel, "ik zal hem alles vertellen over wat je gedaan hebt. Welk een
ongelooflijk offer je gebracht hebt." En met die woorden pakte ze het kussen.

Nu Raso Maurice had gevonden in het Niets, had hij nog één taak; en hij wist dat dit de
moeilijkste zou zijn. Hij moest Maurice' geest meesleuren naar de levende Wereld. En hij moest
hem zijn lichaam in dwingen. Zoals je een onmachtige invalide van top tot teen moest helpen met
aankleden, zo zou Raso Maurice tot het eind moeten helpen zijn eigen lichaam opnieuw te
aanvaarden.
Raso begon beelden te zenden naar Maurice. Flarden van herinneringen van al die keren dat hij
eerder de afstand tussen het Niets en de levende wereld had overbrugd. Beelden van hoe hij in
staat was geweest de plek te vinden waar hij door het vlies kon breken die beide werkelijkheden
van elkaar scheidde.
Opnieuw viel het niet mee om tot Maurice door te dringen. Hij leek het niet te begrijpen. Maar
Raso was niet van plan op te geven en bleef hem onvermoeibaar bestoken met beelden. En
tenslotte begon Maurice te bewegen.
"Roep ons, Ethel", schreeuwde Raso de leegte in. En Ethel antwoordde. Maurice' geest en hijzelf
zetten zich in beweging. Het ging goed! Raso bleef Maurice overstelpen met beelden en hij leek
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het door te hebben. Het duurde niet lang meer voor Raso zag dat hij door het vlies heengebroken
was. Op hetzelfde momnent overbrugde hij zelf de afstand tussen gene zijde en levende wereld.

Ethel stond al klaar naast het lichaam van Maurice. Ze had haar toga aan en, zag Raso ontroerd,
tranen in haar ogen. Met lage en luide stem riep ze Maurice tot zich. Raso op zijn beurt bleef
Maurice beelden sturen van hoe hij meerdere keren bezit had genomen van diens lichaam.
Maurice leek even niet te weten wat te doen en bleef boven het lichaam zweven. Raso besefte dat
de tijd drong en spoorde hem opnieuw aan met een spervuur van beelden. Juist toen Raso dacht
dat het te laat was, dook Maurice in het lichaam. Nu, wist Raso, en hij drukte zich op het lichaam
en probeerde zich er omheen te vouwen. Het was niets te vroeg, want Maurice' lichaam probeerde
zich al van de geest te ontdoen. Maar dat liet Raso niet toe. Met een ijzeren wil dwong hij
Maurice' geest op dezelfde plaats te blijven.
Het Niets begon te roepen en probeerde Raso terug te sleuren. Nee, dacht Raso, nee. Hij deed wat
Ethel hem gezegd had en sloot zijn geest af voor de roep van het Niets. Hij wist dat dit het
beslissende moment was, als hij nu niet zou slagen zich los te maken van het Niets, zou Maurice
uit de houdgreep ontsnappen en zouden ze beide terug worden geslingerd het niets in. Met een
uiterste inspanning probeerde hij zich voor te stellen hoe de onzichtbare draad die hem met het
Niets verbond door werd geknipt. Het lukte niet, de draad trok steeds strakker en Raso wist dat hij
niet langer kon vasthouden.
Toen, het wonder. Raso zag het beeld voor zich van een draad die plotseling knapte en waarvan
beide einden als een elastiek wegschoten. Op hetzelfde moment veranderde de wereld om hem
heen. Alles werd opeens veel scherper, helderder. Hij keek naar Ethel, terwijl hij de nog steeds
drukkende geest van Maurice geen kans gaf uit het lichaam weg te komen. Hij werd overstelpt
door de helblauwe kleur van haar toga, zag elke porie van de huid van haar gezicht en was zich
gewaar het licht in haar ogen. Ze was zo prachtig, alles was zo prachtig. Hij zoog alle indrukken in
zich op en enslotte bekeek hij het nog steeds roerloze gezicht van Maurice. De enige mens op de
wereld van wie hij echt had gehouden. Hij was zo mooi. Het besef dat hij binnenkort zijn ogen
weer zou openen en een nieuwe kans zou krijgen in dit leven, dit prachtige leven, gaf hem een
intens tevreden gevoel. Geen moment kwam het in hem op spijt te voelen voor het feit dat hij het
leven nooit meer zou mee maken. Het was beter zo: hij had zijn kans gehad er een zootje van
gemaakt, hij verdiende het leven niet meer. Hiermee, door Maurice terug te brengen, had hij in
ieder geval geprobeerd voor een deel goed te maken van wat hij had aangericht. Hij hoopte alleen
maar dat Maurice dat ook zou beseffen.
Het duurde nog even voordat Maurice' geest eindelijk kans had gezien zich te nestelen in het
lichaam. Toen de druk op hem eindelijk weg was, stond Raso zich toe langzaam het lichaam los te
laten en omhoog te zweven, uitgeput.
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Met een intens gevoel van vreugde zag hij hoe de ogen van Maurice begonnen te bewegen en zich
hierna openden. Verward en niet-begrijpend keek hij de wereld in. Ethel boog zich naar hem toe,
hield zijn hoofd liefdevol vast en streek door zijn haren. Ze zei geruststellende woorden tegen
hem.
Perfect, het was perfect zo! Meer dan dit had hij niet durven wensen. Gelukkiger dan hij ooit
geweest was, liet Raso zich verder omhoog zweven, als een heliumballon. Na een laatste blik op
zijn geliefde, gleed hij door het plafond, en hierna nog één en nog één, tot hij uitkeek op het dak
van het pakhuis. Hij ging steeds sneller omhoog, en liet zich willoos, intens vermoeid, meesleuren.
Hij keek om zich heen. De stad ontwaakte in het prille ochtendlicht, en hij zag de dauw op de
daken glinsteren. Wat was de wereld wonderschoon, dacht Raso ontroerd. Hij steeg sneller op,
steeds sneller. Hij gleed door wolken, door de atmosfeer en zag de wereld steeds meer van hem
verwijderen. De wereld werd een blauwe bol, zoals Neil Armstrong hem ooit had gezien. Maar
nog steeds verwijderde hij zich verder van de aarde, tot die niet meer was dan een stipje. En
tenslotte zag hij niets meer, alleen maar het duister wat hij altijd zo had gevreesd...

Maurice werd wakker uit een droom waarin hij en Raso samen hadden gezwommen in een
eindeloze azuurblauwe zee. Hij keek om zich heen en zag een vrouw op een stoel naast zijn bed
zitten.
Hij wilde iets zeggen, maar de vrouw was hem voor, "Voor je de vraag stelt die iedereen in dit
soort situaties schijnt te moeten stellen, je bent in Houten, in de logeerkamer van ene Herman
Jansen. Je zult hem nog wel ontmoeten..."
"Hoe-hoe...", begon Maurice.
"Hoe je hier verzeild bent geraakt", onderbrak Ethel hem weer, maar met een liefdevolle blik, "Dat
is een lang verhaal, misschien kan ik dat beter vertellen nadat je hebt ontbeten, onder het genot
van een kop sterke koffie. Ik ben trouwens Ethel."
"E-Ethel", stamelde Maurice weer, "Ik... ik ben Maurice."
"Dat weet ik toch schat", zei Ethel weer, "Alle goden, je moest eens weten wat we allemaal hebben
gedaan je terug te krijgen...."
Maurice probeerde zijn gedachten te verzamelen en vroeg opeens, bij een plotselinge ingeving,
"Raso, waar is hij? Waar is Raso?"
Ethel glimlachte gepijnigd, "Die is er niet meer, helaas, Maurice. Alleen nog in onze
herinneringen..."
Maurice' gezicht betrok en hij schudde verward het hoofd, "Herinneringen... Alles is zo wazig...
Het laatste wat ik me herinner... Raso en ik, alleen, opgesloten in een kelder... We zijn samen
gestorven..."
Ethel knikte, in een zekere zin was dit zo.
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Maurice keek om zich heen, "Ik herinner me, het duister van de dood. De drukkende leegheid...
Maar nu... leef ik weer. Hoe is dat mogelijk?"
"Je hebt een tweede kans gekregen", fluisterde Ethel, "Raso heeft het ultieme offer gegeven, niet
alleen zijn eigen leven, maar ook zijn eigen bestaan, om jou tot leven te wekken. Beloof me één
ding Maurice: ga zuinig met dat leven om. En besteed het in negedachtenis van Raso van Kaam!"
Maurice keek haar perplex aan, nog te geschokt om alles te bevatten.
"Maar nu, koffie!", zei Ethel luider, met opgeruimde stem, "Uit de veren!"
En Maurice gehoorzaamde. Hij stond op en zette de eerste stappen in zijn nieuwe leven.
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De Dwaas

Eerste cyclus
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