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   De Kliniek 5    

Intermezzo 
Christian Deterink 

 

 

Het 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. 

"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.  
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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 

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 
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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. 

"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." 
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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 tenslotte. 

 

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.  

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.  
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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. 

"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?  
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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!"  

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 

Moneta-figuur 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: 
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"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?" 

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 
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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. 

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, 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 


