
www.christiandeterink.nl  1 

   Anna    
Christian Deterink 

 

 

De avond begon al vreemd voor Gert Havekes. Terwijl hij namelijk probeerde in alle macht zijn 

zenuwen onder controle te houden ontstond er tussen zijn vrouw Corry en 17-jarige dochter 

Anique een flinke ruzie. Misschien dat het daarom aanvankelijk niet tot hem was doorgedrongen 

was dat er spanningen in de lucht hingen. Het begon al tijdens het avondeten, toen Anique had 

meegedeeld dat de komende avond, nacht en ochtend zou weg zijn. Gert had met een korte knik 

afwezig toegestemd, ondertussen doelloos roerend in zijn andijvie-stamppot. Zijn vrouw was 

echter minder snel te vermurwen geweest. Haar boosheid bleek al uit de flinke zwiep van de 

opscheplepel waarmee ze een portie stamppot op haar dochters bord deed belanden.  

"En waar ga jij dan wel niet heen?", bitste ze, "weer naar je foute vrienden?" Corry had zich in het 

hoofd gehaald dat Anique zich de laatste tijd vreemd gedroeg en dat dit lag aan verkeerde 

contacten die ze had opgedaan. Ze was chaotischer dan normaal, prikkelbaarder, at slechter en 

deed minder aan school, vond Corry. Gert had altijd gevonden dat dat allemaal wel meeviel, ook 

al besefte ook hij onbewust dat er iets miszat. Maar Gert had andere zorgen gehad de laatste 

dagen. 

De ruzie was na het avondmaal alleen maar verder opgelopen. Gert hoorde, terwijl hij de afwas 

stond te doen in de keuken, de inmiddels schreeuwende stemmen van de twee aan alsof het het 

lawaai van de tv was. Hij waste de kopjes en borden en merkte op dat zijn vingers enigszins 

trilden. Hij probeerde de spanningen van zich af te zetten en concentreerde zich op de wasbak en 

de afwasborstel. Het werkte, totdat een klap hem terugbracht in het heden. Hij besefte dat het de 

deur was die was dichtgeslagen.  

Anique was kwaad het huis uitgelopen. Natuurlijk. 

Corry kwam verhit de keuken binnenlopen en keek Gert tegelijk boos en verwijtend aan. 

"En jij", beet ze hem toe, "waarom zeg jij niet eens iets tegen haar? Zie je niet hoe ze ontspoort?" 

Gert zette zo rustig als mogelijk het laatste bord in het wasrek en draaide zich om, "Bedaar, Cor. 

Het komt wel goed. Ik zal binnenkort met haar praten." 

"Dat is je geraden." 

"Corry, rustig nou, ik beloof het", Gert spreidde zijn handen in een verzoenend gebaar. Hij zag 

dat het werkte. 

"Doe het snel, Gert, alsjeblieft", zuchtte Corry. De schil van kwaadheid gleed van haar af 

onthulde een vermoeide en vertwijfelde moeder. ".. als je van haar houdt tenminste…", voegde ze 

er aan toe. 
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"Natuurlijk hou ik van haar, evenveel als van jou", zei Gert en hij nam haar in de armen. 

Gewillig liet ze het hoofd tegen zijn schouder zakken. Even voelde Gert ook een zekere rust en 

hij vlijde zijn hoofd tegen het hare. Hij zóu praten met Anique, nam hij zich voor. Na vanavond. 

Waarschijnlijk was zijn dochter gewoon aan het puberen was, maar misschien was er meer aan 

de hand. En daar moest Gert achterkomen, want hij hield veel van zijn kleine meisje. Hij zou 

alles doen om haar voor leed te behoeden. 

Gert liet Corry weer uit zijn armen glijden; "Neem rustig een bad en ga dan vroeg slapen, Corry", 

stelde hij voor, "ïk ben toch straks weg." 

Corry knikte. "Ben je laat terug?" 

Gert haalde zijn schouders op, "Middernacht", zei hij, maar hij moest eigenlijk toegeven dat hij 

geen flauw idee had wat hij van vanavond kon verwachten. 

Even later zat Gert in zijn auto. In een rustig vaartje reed hij over de snelweg hetgeen hem in 

staat stelde zijn gedachten te ordenen. De reden van de onrust die al een paar dagen bezit van 

hem had lag in de afspraak die hij voor vanavond gemaakt had. Hij zou zijn oude schoolvriend, 

Etienne Almeyda, bij hem thuis ontmoeten.  

Etienne was op de middelbare school zijn beste en haast enige vriend geweest. Vele uren hadden 

ze samen doorgebracht, en lief en leed hadden ze met elkaar gedeeld. Gert had altijd tegen 

Etienne opgekeken. Op school was hij de populaire jongen geweest. Hij had een vlotte 

zelfverzerde air over zich heen hangen, droeg altijd de juiste kleren en was onmisbaar knap. 

Etienne was de jongen geweest die de meisjes op school voor het kiezen had. Gert daarentegen 

was een weinig opvallende, onzekere twijfelaar geweest. Slecht in sport, niet snel van de tongriem 

gesneden en met een gezicht bezaaid met jeugdpuisten.  

Maar ondanks dat grote verschil waren zij altijd grote vrienden geweest. Ze studeerden vaak 

samen, gingen samen naar films en deelden de passie voor science-fiction boeken en films. Gert 

had het, juist door Etienne, makkelijk gehad op de middelbare school. Gepest was hij nooit, want 

altijd was de schaduw van Etienne dichtbij. En altijd had Gert genoeg aanspraak; hij was immers 

de vriend van Etienne. 

Nadat ze hun diploma hadden gekregen waren ze samen naar dezelfde universiteit gegaan en ook 

daar hadden ze aanvankelijk veel contact. Totdat was beginnen in te zien dat er dingen waren 

veranderd. Onherstelbaar waren veranderd. Toen was de houding van Gert ten opzichte van 

Etienne steeds killer geworden, en venijniger. Juist in die tijd was Anna verschenen.  

En Anna, zo besefte Gert, mijmerend achter het stuur van zijn auto, was de aanleiding van de 

afspraak van vanavond. Dat had Gert beseft vanaf het moment dat Etienne geheel onverwacht 

had gebeld om met hem een afspraak te maken, om, zoals hij het stelde, "het een en ander uit te 

praten". 

 

Etienne had gezegd dat hij in het westelijke deel van de stad woonde, een wijk waar Gert nooit 

was geweest. Het was een groene en rustige wijk. Nu, rond zo'n uur of acht, was er weinig meer 

te doen. Gert vond zonder problemen het opgegeven adres. Toen hij met zijn auto langs het huis 

reed, ging er even een steek door zijn maag. De zenuwen weer. Gert had Etienne's huis nog nooit 
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eerder gezien. Sterker, hij had nooit geweten dat hij in dezelfde stad als hij woonde. Het was een 

groot vrijstaand huis omringd door een grote, dichtbegroeide en slecht-onderhouden tuin. Op het 

grindpad stond één auto, zo te zien een modale gezinswagen. Gert draaide zijn auto en reed 

stapvoets de oprit op. Hij parkeerde recht voor de voordeur en vroeg zich voor de zoveelste keer 

af of het verstandig was wat hij deed. 22 jaar had hij Etienne niet meer gezien en dat had een 

goede reden. Gert moest aan zichzelf toegeven dat hij de ontmoeting vreesde. Wat zou Etienne 

doen? Hoe zou hij hem moeten benaderen? Wat kon hij verwachten? Haat? Verzoening?  

Gert betastte het colbert-jasje dat hij aanhad en voelde de harde vormen van het kleine formaat 

pistool in zijn binnenzak. Het gaf hem een beetje meer vertrouwen, alsof hij ook mentaal beter 

gewapend was tegen wat deze avond ook mocht brengen.  

Enigzins gerustgesteld stapte hij uit en liep naar de voordeur. Voorzichtig belde aan. Er gebeurde 

niets. Gert drukte nog een keer op de bel. Heel even kreeg hij het bevrijdende gevoel dat Etienne 

niet thuis was en dat de afspraak vergeten kon worden en hij weer naar huis kon. Toen ging de 

deur plotsklaps open en keek Gert in het gezicht van zijn oude jeugdvriend. 

Hij was duidelijk ouder geworden. Zijn haar was grijzend en zijn gezicht vertoonde rimpels. 

Maar Etienne was goed oud geworden. Zijn gelaatstrekken waren versterkt, gerijpt. Waar Gert 

had moeten toezien hoe de zwaartekracht in zijn gezicht haar sporen achterliet, in de vorm van 

de wallen onder zijn ogen en een immer groeiende onderkin, straalde Etienne's gezicht kracht en 

dynamiek uit. 

"Gert, goedenavond." De begroeting klonk gereserveerd en Etiennes lachje was dun. 

"G-goedenavond", hakkelde Gert. Hij voelde zich alleszins op zijn gemak. Het was heel vreemd 

om zijn jeugdvriend na 22 jaar weer te zien. 

"Kom binnen." Etienne deed een stap naar achteren en maakte met zijn hand een uitnodigend 

gebaar. Raar, dacht Gert, Etienne had handschoenen aan, sjieke leren, zoals adellijken die wel 

eens aanhadden. 

"Later", glimlachte Etienne die Gert's verbazing had opgemerkt, "laten we ons eerst installeren." 

Gert liep voorop in de richting die Etienne hem had aangewezen en liep een ruime, spaarzaam 

gemeubilairde woonkamer binnen. Het aantal meubelstukken was beperkt waardoor het geheel 

een wat desolate indruk maakte, alsof de kamer niet veel gebruikt werd. 

"Ga zitten, Gert. Koffie? Iets anders?" 

Geert schudde zijn hoofd. Hij had geen dorst, ondanks dat zijn mond droog aanvoelde. Etienne 

knikte achter hem kort en schonk voor zichzelf een glas wijn in. "Ik ben hier weinig, zoals je ziet, 

ik kom hier eigenlijk maar een paar dagen in de maand. Veel op reis…", verklaarde zijn 

jeugdvriend de sobere inrichting. 

Etienne ging tegenover hem zitten. "Je weet waarvoor ik je heb uitgenodigd." Het was geen 

vraag. 

Gert knikte. Hij wist niets zinnigs te zeggen. 

"Anna…", besloot Etienne na een lange stilte. Gert sloeg zijn ogen neer. Ergens had hij geweten 

dat dit moment ooit moest komen, dat zijn oude jeugdvriend hem voor haar verantwoordelijk 
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zou stellen. Het was er nooit van gekomen. Gert en Etienne hadden nadat het was gebeurd nooit 

meer met elkaar gesproken. 

"Je moet goed begrijpen dat ik je niet vergeef, niet kan vergeven", zuchtte Etienne terwijl hij Gert 

strak aankeek. Weer sloeg Gert zijn ogen neer. Hij voelde zichzelf een slappeling. Wéér werd hij 

geheel overvleugeld door Etienne, zoals vroeger ook altijd het geval was geweest. Iets van de 

oude woede kwam weer in hem op. Wéér werd hij in de onderste positie gedrukt. Dat was wat 

hem zo was tegen gaan staan in zijn vriendschap met Etienne. Iets wat snel erger was geworden 

toen ze waren gaan studeren. Toen had Etienne een geheel nieuwe vriendenkring opgebouwd. 

Gert had aanvankelijk veel met ze opgetrokken, tot hij besefte dat ze hem alleen accepteerden 

omdat hij nou eenmaal een goede vriend van Etienne was. Gert had er als het vijfde wiel aan de 

wagen bijgehobbeld. En intussen was het met Etienne alleen maar beter gegaan, met zijn studie, 

het voorzitterschap van de studentenvereniging en met de vrouwen. Etienne had het gewaagd 

Gert geheel te vergeten. Als Gert een afspraak had willen maken zat Etienne al vol, hadden ze 

iets vastgepind, dan belde Etienne op met een vage smoes of kwam hij gewoon niet opdagen. De 

schande was groot geweest. 

Gert had in die tijd, mokkend in zijn kleine studentenkamertje, zijn woede steeds meer laten 

groeien. De adoratie, trouw en vriendschap maakte plaats voor bitterheid en pure woede. 

Etienne, het gladde goed-weer-klootzakje, had hem gebruikt. En nu hij niet meer nodig was had 

hij hem als een wegwerpartikel gedumpt.  

Gert had Etienne op zijn gedrag aangesproken, natuurlijk, maar hij was niet voor rede vatbaar 

geweest. "Iedereen gaat zijn eigen weg", had hij gezegd. "Natuurlijk kunnen we vrienden blijven." 

En: "Het is mijn schuld niet dat je vereenzaamd bent hier". Dat was de druppel geweest. Vanaf 

dat moment was Gert's woede omgeslagen in giftige, gitzwarte haat. Hij moest en zou Etienne 

terugpakken. En toen was Anna ten tonele verschenen. 

"…je had eenvoudigweg Anna niet als wraakobject mogen gebruiken!" Etienne haalde Gert uit 

zijn overpeinzingen. Hij zag dat deze zijn handen had gespreid om zijn bewering kracht bij te 

ztten. Opnieuw viel zijn oog op de handschoenen. 

Etienne glimlachte wrang; "Kokend water over mijn handen, derdegraads brandwonden. 

Sindsdien draag ik deze…" 

Gert knikte en vroeg zich af of hij zijn excuses moest aanbieden. Dat leek hem echter misplaatst. 

Hij had zich bij hem voor wel ergere dingen kunnen excuseren Hij schraapte zijn keel, "Wat is de 

reden dat je met me wilde afspreken, Etienne?" 

Zijn jeugdvriend draaide nadenkend met zijn glas, "Een aantal zaken duidelijk krijgen, Gert." 

"Zoals wat?"  

"Hoe je er zelf nu tegenaan kijkt, bijvoorbeeld…" 

Die vraag had Gert niet verwacht. De afgelopen 22 jaar had Gert niet geprobeerd het geheel te 

verwerken, hij was vooral bezig geweest het gebeurde zo diep mogelijk weg te stoppen.  

"…nou…", begon Gert. Etienne ging rechter op zitten toen hij het aarzelende antwoord hoorde 

en onderbrak hem met scherpe stem: "Volgens mij, Gert, kijk je er niet anders tegenaan dan 
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toen!" Hij vervolgde nog feller: "Heb je dan niets geleerd Gert? Heb je nog steeds niet ingezien 

hoe infantiel je bezig was, hoe egoïstisch, hoe ontzettend laag? Is er dan niets bij je veranderd?"  

Gert slikte en probeerde de vragen te verwerken. Hij besefte dat hij inderdaad niets geleerd had. 

Natuurlijk had hij het gebeuren betreurd, maar hij was daarna zonder omkijken doorgegaan. Uit 

zelfbescherming natuurlijk, maar ergens ook… zwak. 

Etienne liet zich teleurgesteld achterover in zijn stoel vallen. "Nee…", beantwoordde hij zijn 

eigen vragen, "…weet je dat ik haar nog steeds niet verwerkt heb?" 

Gert schudde nauwelijks merkbaar met zijn hoofd. Hij wist het inderdaad niet, maar hij had het 

wel kunnen raden. Anna had heel veel voor Etienne betekend. Toen Gert haar voor de eerste 

keer zag, op een van de weinige feestjes van Etienne waar hij nog naar was toegegaan, hadden ze 

al een relatie. Gert had meteen gezien dat Etienne totaal verliefd op haar was, daarvoor kende hij 

hem te goed: deze relatie was veel anders geweest dan de vele ervoor.  

Ook Gert was door haar gefascineerd geweest. Anna had een lichte huid, donker haar en 

opvallend donkere ogen die grote diepten deed vermoeden. Ze was een klein en iel meisje, maar 

tegelijk ook heel sterk en dynamisch; een bijzondere persoonlijkheid. Daar nog, op dat feestje die 

avond, had Gert zijn duistere plan gesmeed. Hij zou via Anna wraak nemen op Etienne.  

Nog diezelfde avond had hij een lang gesprek gehad met haar en de dagen erna had hij haar 

obsessief gevolgd. Hij had ontdekt wat ze studeerde, waar ze sportte en waar ze uitging. Op een 

avond had hij zich op zijn best gekleed en had hij de discotheek bezocht waar zij vaak heen ging. 

De woede had in hem gegloeid en hem een vastberadenheid gegeven die hij normaal ontbeerde. 

Die avond had hij het aangepapt met Anna en haar versierd. Uiteindelijk was het hem gelukt 

haar mee naar zijn kamer te nemen. Daar had hij haar het bed ingelokt. Aanvankelijk had ze niet 

gewild, omwille van Etienne, maar Gert had aangedrongen, gepraat en haar uiteindelijk bijna 

gedwongen. Anna was aangeschoten geweest en had het laten gebeuren… 

Het was wreed geweest, besefte Gert terwijl hij nu zo tegenover Etienne zat, want de enige reden 

voor zijn omgang met Anna was geweest om Etienne te kwetsen.  

In de weken erna was gebleken dat Gert's plan beter werkte dan hij voor ogen had gehouden. Ze 

waren contact blijven houden en Anna had hem verteld dat ze Etienne niets verteld over hun 

omgang, uit angst voor de gevolgen. Gert had daar handig op ingespeeld en had haar gedreigd 

dat hij alles aan Etienne zou vertellen als ze hem durfde te verlaten. Tot dat moment had hun 

contact soms bijna een normale liefdevolle relatie geleken, maar toen had het alleen nog bestaan 

binnen het web van intrigers dat Gert had geschapen. Gert had Anna in een onmogelijke situatie 

gebracht. 

Met bijna duivels genoegen had Gert in de maanden erna gezien hoe Anna steeds meer gebukt 

was gegaan onder de situatie. Ze had hem verteld hoeveel ze van Etienne hield en dat ze 

doodsbang was dat ze hem zou kwijtraken. Gert had haar verzekerd dat hij niets zou zeggen 

zolang ze zijn minnares bleef. Hij was steeds ongevoeliger ten opzichte van haar geworden. 

Naarmate ze steeds verder wegzakte, groeide zijn behoefte om haar te kwellen. Hij had haar 

slecht behandeld. Heel slecht. Gert probeerde niet te denken aan alles wat hij haar had 

aangedaan. Maar toen was Gert dat alles waard geweest want hij zag hoe ook hoe Etienne enorm 
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leed onder de situatie. Het meisje waar hij van hield, was steeds depressiever en moeilijker te 

benaderen geworden. Langzaam maar zeker was ook Etienne stuk gegaan aan de situatie… 

 

Als Gert terugkeek nu op het gebeurde, dan kwam het hem voor dat het inderdaad maar op één 

manier kon eindigen. En dat was ook gebeurd. Op een fatale nacht in november had Anna zich 

van het leven beroofd door van de hoogste verdieping van haar studentenflat te springen. 

 

"Je hebt haar doelbewust vermoord!", hoorde Gert Etienne's stem, "Anna, waar ik zielsveel van 

hield, waar ik mijn leven mee wilde delen…" Hij sprak op een bijtende toon, die ingehouden 

woede verraadde.  

"Ik heb er spijt van Etienne, ik meen het", zei Gert zacht. 

Etienne lachte schamper; "Spijt? Spijt?" Etienne schreeuwde nu bijna. "Daar heb je dan bijzonder 

weinig blijk van gegeven. Je bent niet eens op haar begrafenis geweest, hebt nooit gepoogd ergens 

je daden goed te maken. Nee…"  

Gert slikte en zei niets. 

Etienne vervolgde schamperend: "Meneer Havekes ging gewoon door met zijn leven alsof er niets 

gebeurd was. Studeerde af, ging werken, nam een baan. Terwijl Anna's familie door een hel is 

gegaan en god-weet-wie allemaal nog meer. Terwijl Anna's vader uiteindelijk een hartaanval 

kreeg en haar moeder bij de psychiater belandde. Terwijl…" Plotseling hield Etienne op met zijn 

betoog, alsof hij opeens de goede woorden niet meer kon vinden. 

"Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe je je zou voelen als iemand waar jìj van houdt, iets 

dergelijks overkomt? Als die persoon de verkeerde tegenkomt en daar stuk aan gaat zonder dat je 

daar iets aan kan doen." 

Gert snapte niet waar Etienne naartoe wilde en schudde verward zijn hoofd. 

"Het zou je moeten gebeuren om je het te doen beseffen", verzuchtte Etienne. 

Gert kon hem alleen maar verdwaasd aankijken. 

"Vertel me nou eerlijk", begon Etienne opnieuw: "heb je ooit maar overwogen iets terug te doen 

voor wat je gedaan hebt? Een boetedoening?"  

Gert was opnieuw verwonderd door de vraag. Nee, moest hij antwoorden, hij had Anna's dood 

erg gevonden, zijn wraakoefening was uit de hand gelopen. Maar een boetedoening…? 

Etienne zuchtte; "Lang heb ik overwogen of ikzelf jou zou straffen voor wat je mij, Anna en alle 

anderen hebt aangedaan…" De stilte die viel na deze beladen woorden leek loodzwaar te zijn. 

Gert voelde dat het zweet bij hem loskwam. 

"…maar ik besefte toen eindelijk dat niet ik degene ben die je kan straffen voor je daden." 

Gert keek Etienne verbluft aan. Hij wilde iets zeggen maar er kwamen geen woorden over zijn 

lippen. 

"Alleen jijzelf kan de passende straf toedienen!" 

Gert liet het gezegde over zich heengaan. Hij voelde opeens de oude woede weer in zich 

opkomen. Dit was precies het soort reactie waardoor hij ruim twintig jaar geleden Etienne was 

gaan haten. Niet ik doe het fout, maar jij. En jij moet dit en dit doen. 
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"Wat een onzin!", bracht Gert tenslotte uit. "Ben ik vanavond hier gekomen alleen om dit 

allemaal aan te horen?" 

Etienne sprong abrupt overeind, alsof hij gespannen was geweest door een onzichtbare veer. 

"Godverdomme Gert, wat ben jij een ontzettende lage klootzak!!" Zijn stem droop van het gif. 

Hij deed twee stappen op Gert toe, die angstig overeind kwam en terugdeinsde. Etienne balde 

zijn vuisten en leek te willen slaan. Hierdoor week Gert nog verder terug. Maar hij verloor zijn 

evenwicht over een bijzettafeltje en viel achterover op de grond. Even sloeg bij Gert de paniek 

toe. Nu was hij weerloos en kon Etienne toeslaan! Hij krabbelde haastig en bang zo snel als hij 

kon overeind maar zag tot zijn verbazing dat Etienne niet meer voor hem stond. Nog net zag hij 

dat deze in een woedende pas de keuken binnenliep. Wat was hij van plan? 

"Wacht", riep Gert vertwijfeld. Toen gingen opeens alle lichten uit. 

 

De angst greep Gert nu echt bij de keel. Schichtig keek hij om zich heen om te bepalen waar de 

ingang was. Maar hij kon het niet zo snel bepalen. Het was bijna aardedonker om hem heen. 

"Etienne, waar ben je?", vroeg Gert met hoge stem, "Wat gebeurt er?" Maar het bleef 

angstwekkend stil. 

Gert besloot te kijken of Etienne in de keuken was. Hij had net een aantal aarzelend stapjes in 

deze richting gezet toen een knal de stilte uiteenreet. Gert, die op de toppen van zijn zenuwen 

liep, dook meteen ineen op de vloer. Hij had het geluid herkend; het was van een pistool dat 

afgeschoten werd. Dit gebeurde niet, bedacht hij verbijsterd. Hij werd beschoten! 

Nog een knal klonk en weer dook Gert zover inéén als mogelijk.  

"Het is tijd voor je boetedoening, Gert!", klonk de rauwe bijna onmenselijke stem van Etienne. 

Maar Gert was de angst nu voorbij. De woede brandde weer in hem. 

"Je krijgt me niet, Etienne", brulde hij terug. En met deze woorden greep hij het pistool uit zijn 

colbert en begon hij voorzichtig richting de keukendeur te schuifelen. Heel langzaam ging Gert 

vooruit, terwijl het duister en de stilte als een steeds dikker wordende deken over hem heenlagen. 

Gert zweette vreselijk en hij het moest herhaaldelijk uit zijn ogen vegen. Krampachtig probeerde 

hij zijn ademhaling te controleren. Waar was Etienne? Zat hij in de keuken op hem te wachten? 

Probeerde hij hem nu van achteren te benaderen? Gert's ogen hadden zich aan het duister 

aangepast en hij kon nu schaduwen onderscheiden in het zwakke maanlicht. Verbeten bleef hij 

voortschuifelen, tot hij de doorgang naar de keuken bereikt had. Opeens hoorde hij wat 

gestommel, vanuit de keuken. Aha, daar zat Etienne! We zullen wel eens zien wie hier de snelste 

is, dacht Gert grimmig. 

Langzaam werkte Gert zich omhoog tegen de muur, tot hij overeind stond. Toen draaide hij zich 

om en keek heel voorzichtig langs de deurpost de keuken in. In een glimp meende hij aan het 

andere einde van de keuken een schim te zien. Gert trok zijn gezicht weer terug en zette 

gespannen de zekerheidspal van zijn pistool om. Nu zou het erom gaan spannen. Gert haalde 

diep adem en sprong de keuken binnen. Hetzelfde moment vuurde hij drie kogels af in de richting 

van de schim die hij gezien had. Terwijl hij zijn sprong afmaakte in een zijwaartse rol over de 

keukenvloer hoorde hij ene hoge gepijnigde kreet en een geluid alsof er een zak aardappelen werd 
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neergesmeten. Raak, bedacht Gert in een moment van euforie. Maar wat een hoog geluid had 

Etienne uitgebracht, bedacht hij.  

Hij kroop achter een keukenkastje en keek voorzichtig om de rand, in de richting waar Etienne 

zou moeten liggen. Inderdaad lag daar iets of iemand op de vloer. Gert wilde juist voorzichtig 

doorkruipen toen hij het geluid hoorde van een auto die startte. Totaal verbijsterd bleef hij op zijn 

plaats liggen. Het kwam uit de richting van de parkeerplaats voor Etienne's huis. Waren er 

ongemerkt gasten gekomen? Maar dan hoorde je geen startende auto, toch? En als de auto gestart 

werd, wie deed dat dan in hemelsnaam?  

Opeens doorkliefde een brede gele lichtbundel het halfduister. De koplampen van de auto, besefte 

Gert. Het licht drong door de grote tuindeuren en verdrong in een groot deel van de keuken het 

duister. Nu kon hij zien wie op de keukenvloer lag. Gert's nieuwsgierigheid dwong hem ertoe te 

kijken. Juist toen hij langs de rand van het kastje gluurde zette de auto zich in beweging en begon 

de lichtbundel zich te verplaatsen. Maar in het laatste licht dat de keuken binnendrong zag hij dat 

het niet Etienne was die op de keukenvloer lag. Maar het was wel een bekende.  

Gert voelde zijn bloed in zijn aderen bevriezen. Een vreselijke vrees beving hem. Nee, dit kon 

niet waar zijn…. Wezenloos liet hij zijn pistool uit zijn handen vallen, en toen sprintte hij richting 

het bewegingloze lichaam. De trillende vingers van Gert's hand legden zich neer op het lichaam 

van zijn dochter Anique, op de plaats waar de drie kogels haar lichaam hadden doorboord en 

haar leven hadden beëindigd. 

Gert klemde haar lichaam dicht tegen zich aan. Uit zijn keel ontsnapte een oerkreet. 

 

Epiloog 

Nog geen kwartier laten vond de politie Gert en Anique op precies dezelfde plaats in de keuken. 

Ze maakten Gert, die geheel wezenloos was, los van het slachtoffer en namen hem mee naar het 

politiebureau. Twee dagen later kreeg Gert in een politiecel te horen dat hij werd verdacht van 

moord op zijn eigen dochter. 

 

De verbijsterde Gert bracht in dat Etienne hem in de val had gelokt, maar dat was volgens de 

politie niet overtuigend. Etienne Almeyda kon op geen enkele manier in verband worden 

gebracht met de zaak. Het huis was niet zijn eigendom, het stond al maanden te koop. Zijn auto 

was niet ter plaatse gesignaleerd. Ook waren er geen getuigen die die nacht meer dan één auto bij 

het huis hadden zien staan. Het zicht op het huis was door de dichtgegroeide tuin slecht. Maar 

ook in de buurt was die avond Etienne's Jaguar niet gesignaleerd. 

Natuurlijk werd ook in het huis naar sporen gezocht. De vingerafdrukken van Etienne, of 

mogelijke andere verdachten, werden niet aangetroffen. Ook het wijnglas waaruit gedronken 

was, zoals Gert aandroeg, was onvindbaar. Wel vond de politie later enkele haren van Etienne in 

het huis. Maar ook dit was weerlegbaar. Een potentiële koper die het huis had bezichtigd 

verklaarde dat hij eerder die dag op het kantoor van Almeyda was geweest. Het was mogelijk dat 

hij de haren had meegedragen.  
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En tenslotte had Etienne Almeyda een waterdichten alibi. Drie vrienden van hem beweerden dat 

ze die avond samen bij één van hen hadden gekaart. 

 

De vraag waarom Anique die avond in het huis verbleef kon door niemand beantwoord worden. 

Wel bleek na lang onderzoek dat ze verslaafd was geweest aan drugs. Autopsie op het lijk van 

Anique toonde aan dat zij toen ze werd doorgeschoten onder de invloed was van een grote dosis 

heroïne.  

Een dealer verklaarde dat ze ooit had gezegd dat ze wel eens met een man die haar de drugs kon 

bezorgen meeging naar huis. Wie deze man was bleef onbekend. Ook schoolvriendinnen van 

Anique spraken van een oudere vriend waarmee zij sinds contact had. Ze wisten niet wie hij was, 

wel meenden ze dat zij was ontspoord vanaf het moment dat ze de relatie. Ook video-opnames 

van bewakingscamera's in discotheken en cafés waar Anique wel eens kwam, of andere mogelijke 

manieren om de identiteit van de man te achterhalen, boden geen uitkomst. Uiteindelijk werd het 

onderzoek naar hem afgesloten. 

 

Drie maanden na de dood van zijn dochter, werd Gert officieel aangeklaagd voor moord. De 

officiële lezing was Gert de verslaving van zijn dochter niet had kunnen aanzien en dat hij 

tenslotte had gemeend haar daarom te moeten vermoorden. 

 

Van Etienne hoorde Gert nooit weer, maar hij kon wel raden wat hij zou hebben gezegd: 

"Uiteindelijk heb je jezelf de passende straf gegeven…" 

 
 


