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   Iconoclast    
Christian Deterink 

 

 

Toen Kai die middag thuis kwam, verbaasde het hem niets dat het huis verlaten was. Het was 

immers kerstavond en de meeste van zijn huisgenoten waren, zo vlak voor de feestdagen, allang 

weg uit Breda. Terug naar hun ouders. Toen hij zijn jas uitdeed en ophing aan de kapstok, zag hij 

dat er een envelop in zijn postvakje zat en pakte het eruit. Het had een lichte lavendelkleur en zag 

eruit als één van die vele kerstkaarten die nu eenmaal bij de laatste maand van het jaar horen. Kai 

had er een paar dagen geleden zelf ook een paar dozijn verstuurd, niet omdat hij de 

geadresseerden, vooral familie en kennissen, nu zo graag een goede kerst wilde wensen, maar 

vooral omdat het nu eenmaal zo hoorde. Want eigenlijk was het natuurlijk allemaal onzin, vond 

hij eigenlijk, sponsoring van de nationale posterijen. 

Kai opende de kaart zonder al te veel interesse. Het zou ongetwijfeld van één van de mensen zijn, 

die hij ook een kaart had gestuurd. Zoals verwacht onthulde hij een kerstkaart, best een mooie 

overigens, met een middeleeuwse schildering van de Madonna met het kind op de voorzijde. Pas 

toen hij de kaart opende om de boodschap te lezen, begon hij te vermoeden dat dit meer was dan 

de zoveelste belegen: “Fijne kerstdagen toegewenst” of “Zalige kerst en een gelukkig Nieuwjaar”. 

Want de boodschap die de kaart onthulde was nogal cryptisch. Kai knipperde verbaasd met zijn 

ogen, maar toen hij nog eens keek, stond het er nog steeds: 

 

 

 

   Van: Apollo. 

 

   Aan: Iconeclast. 

 

   Boodschap: Ik moet je dringend spreken, belangrijk. 

 

   Plaats en tijd: Breda, kerstmis, anderhalf uur te vroeg. 

 

  

 

 

De gedachten tolden door hem heen, toen hij met de kaart nog in zijn hand naar de gezamenlijke 

woonkamer liep. Hij zakte neer op een eettafelstoel en bleef maar gebiologeerd naar de kaart 
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staren. Wat werd met deze kaart bedoeld en wie had hem verstuurd? De afzender was ene Apollo. 

Hij schoot op alsof hij een elektrische schok kreeg toen hij het zich herinnerde. Het raadsel dat hij 

jaren geleden opgelost had. Nee, dacht hij, dat kan niet! Niet oom Bob! Maar dan, wie anders 

kon deze kaart geschreven hebben dan hem? Wie anders kon zichzelf zo noemen? Kai keerde de 

kaart om en om in zijn handen en staarde erna in opperste ontzetting. Zou dit echt het eerste 

levensteken zijn van zijn oom in zes jaar tijd? 

 

Kai kon het zich nog helder voor de geest halen, de bezoekjes van oom Bob in de tijd dat hij nog 

kind was. Hij was een soort ‘suikeroom’, maar niet in die zin dat oom Bob altijd snoep en 

cadeautjes meebracht. Nee, oom Bob nam iets heel anders mee, wat hem nog veel interessanter 

maakte: mysterie en spanning. Met oom Bob wist je nooit wat er gebeurde. 

Hij bezocht Kai en zijn ouders altijd onaangekondigd, bleef soms maar een paar uur, maar ook 

soms een paar dagen en niemand wist waar hij vandaan kwam, of waar hij naar toe ging. 

Duidelijk was wel dat oom Bob het niet slecht deed: dat bleek alleen al uit zijn zelfverzekerde en 

doelgerichte gedag. Hiernaast was hij altijd duur gekleed en voorzien van de nieuwste snufjes. In 

de tijd dat iedereen nog belde met een telefoon die nog met een snoer vast zat, belde oom Bob al 

met een mobiele telefoon, herinnerde Kai zich. De besmuikte gesprekken die hij dan soms voerde 

als hij zich even afzonderde, brachten altijd Kai’s fantasie op gang. Waarover belde hij? 

Bestuurde hij een geheim zakenimperium, belde hij met de vrouw van wie hij hield, of spioneerde 

hij misschien wel voor de Amerikanen? Het was altijd een mysterie gebleven, want oom Bob had 

nooit iemand verteld over zijn bezigheden. Kai wist zelfs vrij zeker dat zelfs zijn vader, Bob’s 

broer en de man die het intiemst met hem omging, nooit iets geweten had. En oom Bob had dat 

rookgordijn om hem heen weten op te houden tot hij uiteindelijk spoorloos voor iedereen 

verdween. 

 

Kai en oom Bob hadden altijd een sterke band gehad. Wat hield Kai ervan als oom Bob hem bij 

zich nam en begon aan één van zijn verhalen. Hij kon fantastisch vertellen en de verhalen die hij 

vertelde waren ook heel anders dan die hij las in de kinderboeken die hij van zijn ouders kreeg. 

Grote-mensen-verhalen waren het, vol grootse en enge avonturen, die lang niet altijd alleen maar 

goed afliepen. Ze openden een nieuwe wereld voor Kai en maakten een enorme fantasie in hem 

los. Maar de belangrijkste reden waarom Kai zich altijd verheugd op de komst van oom Bob, was 

omdat hij altijd wist dat zijn oom een raadsel voor hem mee bracht. 

Het was begonnen toen hij een jaar of acht was. Hij wist zelfs nog wat het eerste raadsel was: ‘Ik 

heb een hoofd, maar ik praat niet. Ik heb vier poten, maar ik loop niet. Wat ben ik?’ Het kostte 

Kai een paar dagen voor hij het antwoord had, toen oom Bob tijdens het eten op het tafelblad 

klopte. Dat was het antwoord: een tafel! 

Kai glimlachte. Hij kon zich nog steeds tal van raadsels herinneren die oom Bob hem had 

voorgelegd. ‘Wat heeft 21 ogen, maar kan niet zien’. Kai had meteen gedacht aan zo’n mythische 

draak, waarover oom Bob wel eens had verteld, maar het antwoord lag veel dichter bij huis: een 

dobbelsteen. 
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Kai herinnerde zich ook nog levendig het raadsel van de beer. Dagen kon Kai de aanwijzing die 

oom Bob had gegeven, niet uit zijn hoofd krijgen: “De beer loopt eerst 100 meter naar het zuiden, 

dan 100 meter naar het westen en dan 100 meter naar het noorden en komt zo weer bij zijn hol”. 

Kai had verwacht dat de vraag was hoe dit kon, maar de vraag op zichzelf was nog 

raadselachtiger: “Wat is de kleur van zijn vacht?”. Kai glimlachte toen hij herinnerde hoe blij hij 

was toen hij het vraagstuk had ontrafeld. Wit! Want de beer bevond zich op de Noordpool en 

moest dus wel een ijsbeer zijn! 

 

En dan was er het laatste raadsel dat Kai maanden had beziggehouden. Hij kon het niet eens 

meer helemaal reproduceren hoe het precies ging. Het ging in ieder geval over drie antieke 

Griekse goden, Zeus, Dionysus en Apollo, waarvan er één altijd de waarheid sprak, één altijd 

loog en één soms loog en soms de waarheid sprak. De vraag was wie de God was die de 

waarheid sprak. Oom Bob had hem een aantal aanwijzingen gegeven, in de vorm van vragen die 

aan de goden werden gesteld. Maar géén van de goden sprak Nederlands: ze konden de vragen 

wel verstaan, maar antwoordden alleen in “tah” en “dah”, waarvan er één “ja” en de andere 

“nee” moest betekenen. Het raadsel was hiermee absurd gecompliceerd: niet alleen was het 

onbekend of een god de waarheid sprak of niet, je wist dus zelfs niet of het antwoord nu ‘ja ‘of 

‘nee’ betekende. 

Hij had gedacht dat hij er nooit uit zou komen, maar uiteindelijk vond hij het antwoord. Nòg 

voelde hij de enorme opwinding toen hij het raadsel oploste. En nòg herinnerde hij zich de 

enorme trots toen hij bedacht hoe hij oom Bob het antwoord kon geven als hij weer een keer zou 

komen opdagen en hoe trots oom Bob wel niet zou zijn op zijn oogappel. 

Maar oom Bob was nooit meer verschenen. Al zes jaar was hij van de aardbodem verdwenen en 

Kai had hem nooit kunnen zeggen wat hij zo graag had gewild: Het goede antwoord is: ‘Apollo’. 

 

Nee, voor Kai was het duidelijk dat dit een bericht van oom Bob: wie wist anders van het 

raadsel? Niemand! Een golf van opwinding sloeg door hem heen. Iedereen had gedacht dat hij 

wel dood moest zijn. Zijn ouders waren er kapot van geweest. En nu... Kai bekeek nogmaals de 

kaart met een zekere verwondering. Had oom Bob deze kaart ook echt in de handen gehad? 

Nog fascinerender was waaròm oom Bob deze kaart had gestuurd. Waarom kwam hij niet 

gewoon langs? Waarom die geheimzinnigheid? Maar, besefte hij, ergens paste het ook weer 

perfect bij zijn onnavolgbare oom. 

Goed, besloot hij, ervan uitgaande dat de kaart van oom Bob is, wat wil hij dan van mij? Kai 

draaide de kaart opnieuw om in zijn handen, op zoek naar een aanwijzing. Maar hij vond niets. 

Hij inspecteerde voor de zekerheid nog eens de envelop, maar die verborg geen geheimen meer. 

De enige aanwijzing die hij had, was de raadselachtige boodschap op de kaart: “Ik moet je 

dringend spreken, belangrijk.” 

Goed, hij wilde dus met hem afspreken. Maar waar en wanneer? Over het eerste had hij maar één 

aanwijzing: Breda. Maar waar in de stad? En het wanneer was al even mysterieus. Kerstmis, 

maar dan anderhalf uur te vroeg. Maar wanneer was dat. Vandaag was het kerstavond, de dag 
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voor kerst. Bedoelde oom Bob anderhalf uur vóór middernacht, dus om half elf ’s avonds? Het 

voelde niet juist… 

 

Zijn oog viel weer op de eerste regels. Van wie de kaart was had hij inmiddels uitgedokterd. 

Achter “aan” stond de naam “Iconeclast”. Kai kon het niet plaatsen. Werd hij dan daarmee 

bedoeld? Maar opeens wist hij het weer: zo had oom Bob hem inderdaad een keer genoemd! Het 

was zo lang geleden, dat hij het al bijna weer vergeten was, maar opeens stond het hem weer 

helder voor de geest: Zijn oom had hem een verhaal verteld over een god die zo verliefd werd op 

een vrouw, dat hij zich voordeed als zwaan om bij haar in de buurt te kunnen komen. Kai had 

zich niet kunnen bedwingen en was in lachen uitgebarsten om zo veel onzin. Oom Bob reageerde 

daarop gekscherend geshockeerd. Dat hij de klassieken zo uitlachte! En toen had oom Bob hem 

zo genoemd: "Iconeclast”. Voor zover Kai wist, moest het iets betekenen als cultuurbarbaar. Kai 

had het zelfs een tijdje als een soort geuzennaam gebruikt. 

Opeens viel Kai iets in. Hij draaide de kaart weer om. Het plaatje op de voorkant was een tafereel 

van Maria en Jezus. Maar belangrijker: het was een afbeelding van een icoon, een religieuze 

schildering op een houten paneel. En betekende ‘Iconoclats’ oorspronkelijk niet zoiets als 

“iconen-vernieler”? 

Kai voelde de opwinding door zijn lijf schieten en hij stond op om een schilmesje uit de keuken te 

halen. Misschien bevatte de boodschap wel een verborgen opdracht. Wat als er iets achter de 

afbeelding van de icoon verborgen was? Een aanwijzing die de boodschap meteen duidelijk 

maakte, bijvoorbeeld? Ingespannen boog Kai zich over de kaart en begon met het mesje over de 

afbeelding te schrapen, in de hoop dat de afbeelding net zoiets was als zo’n plaatje op een 

kraskaart. Maar hij haalde alleen maar het karton open. Er waren geen verborgen lagen… 

 

Net op dat moment kwam zijn huisgenoot Jasper binnen. In zijn dikke winterjas en met zijn 

dikke muts leek hij wel een Michelinmannetje. Hij klopte de sneeuw van zijn jaspanden. Kai 

besefte dat het hem geheel ontgaan was dat het enorm was gaan sneeuwen. Hij wierp een blik 

door het raam. Een witte kerst, zou het dan toch echt? 

Jasper knoopte zijn jas los en liep naar de tafel. “Waar ben jij in hemelsnaam mee bezig?” 

Kai voelde zich opeens opgelaten. Daar zat hij, aan de eettafel te prutsen met een kerstkaart, als 

in een goedkope spionagefilm. Op zoek naar verborgen boodschappen. Burn after reading, zoiets. 

Wat dacht hij eigenlijk? Waarom liet hij zich zo meeslepen door deze ene idiote kerstkaart? Hij 

wist toch inmiddels wel dat de wereld geen spannend spionageplot was? Oom Bob was het enige 

mysterieuze in zijn leven geweest, de enige die je het idee kon geven dat er zich meer bevond 

achter de horizon dan je kon bevroeden. Toen hij niets meer van hij liet horen, was het leven 

weer volstrekt normaal geworden. Saai eigenlijk. Hij had keurig zijn school afgemaakt en zojuist 

begonnen met zijn studie in Breda. Alles op de gebaande paden. 

“Het is niets”, mompelde hij. 

“Nou ja, misschien ben je overwerkt”, zei Jasper opgeruimd, “Gelukkig hebben we de komende 

weken geen school. Ga jij ook al vanavond naar huis?” 
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Kai keek naar de bruut beschadigde Madonna-figuur op de kerstkaart. Het leek wel alsof ze boos 

naar hem staarde met haar ene nog goede oog. Hij bedacht zich opeens dat hij nu letterlijk een 

iconeclast was... 

“Nou?”, vroeg Jasper, zoals gewoonlijk met weinig geduld. Met zijn muts nog op en zijn jas 

achteloos achter zich op de bank gegooid, goot hij een glas vol met melk. Het viel Kai niet voor 

de eerste keer op dat Jasper zo’n wervelvind van energie was, dat hij nergens tijd genoeg voor 

scheen te hebben. 

“Nee, morgen pas”, antwoordde Kai. 

“Dan ben je deze kerstavond vrees ik echt alleen over”, zei Jasper tussen een paar grote slokken 

door. Hij veegde met een snelle beweging zijn mond af en liep richting de trap, “Even nog 

douchen en wat spullen pakken…” En weg was hij alweer. 

Kai’s bleef roerloos aan tafel zitten. Wat nu? Hier zat hij met een rare boodschap waar hij niets 

mee kon. Hij voelde zichzelf boos worden, dezelfde boosheid als hij als kind had gevoeld als oom 

Bob hem weer een onmogelijk raadsel had gegeven. Maar vroeger had hij alle raadsels 

uiteindelijk zelf opgelost. En nu wist hij niet waar hij het moest zoeken. 

Hij draaide de kaart weer om en keek fronsend naar de kaart. Oom wilde hem ontmoeten, hier in 

Breda, morgen. Hij overwoog de mogelijkheid dat oom Bob bij hem thuis op bezoek zou komen. 

Dan hoefde hij alleen maar morgen thuis te blijven. Maar waarom dan zoveel gedoe met zo’n 

kaart? En wat betekende dat “anderhalf uur te vroeg”? Te vroeg voor wat? 

Zijn oog viel eer op dat gekke woord: “Iconeclast”. Er viel hem opeens wat in. Hij stond bruusk 

op en liep naar de gezamenlijke computer, die ook in de huiskamer stond. Op Wikipedia zocht 

hij op de term. Niets. In Google deed hij hetzelfde. Slechts een paar honderd hits, vrijwel niets 

dus. Maar belangrijker: boven de zoekresultaten stond: “bedoelde u iconoclast?” Maar al te vaak 

had Kai die betweterige suggesties van Google maar irritant gevonden, maar nu was hij er 

dankbaar voor. Snel klikte hij op de link en vond meteen veel meer hits, met als eerste hit de 

definitie van het woord zoals hij het kende. 

Kai merkte de opwinding bij hemzelf: hij was op iets gestuit. Waarom had zijn oom de naam 

verkeerd gespeld? Dat was niets voor hem. Hij herinnerde zich oom Bob als een enorm Pietje 

Precies. Hoe vaak had zijn oom niet zijn schoolwerk nagekeken en hem gewezen op taal- en 

spelfouten. “Als je de taal niet voor honderd procent beheerst, zal je nooit helemaal serieus 

worden genomen”, hij hoorde het hem nog zeggen. En nu had hij zo’n spelfout gemaakt. Het kon 

niet anders dan dat hij hem hier iets mee wilde zeggen. Maar wat? Had Iconeclast nog een andere 

betekenis? 

Kai puzzelde nog steeds verwoed op de boodschap, toen Jasper weer de huiskamer binnen kwam 

vallen. Hij droeg een sporttas nonchalant over zijn schouder. 

“Ben je nu nog steeds naar die kerstkaart aan het loeren? Kom laat zien!” 

Voor Kai het wist had Jasper de kaart uit zijn handen gerukt. “Hé, wat is dit?” 

Kai voelde zich opgelaten en probeerde de kaart terug te grijpen. Maar Jasper was sneller. 

“Iemand die een geintje met je wil uithalen natuurlijk. Is het geen poging tot een blind date? 

Jammer dat de afzender dan niet Aphrodite heet…” 
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Boos griste Kai de kaart weer uit Jasper’s handen, “Je moet ook overal een grap van maken. 

Maar als je dan zo nodig je ermee moet bemoeien, heb jij enig idee wat Iconeclast kan betekenen?” 

Jasper haalde nonchalant zijn schouders op, “Zegt me niets.” 

Kai reageerde schamper: “Weet jij als rechtgeaard student niet eens wat dat woord betekent?” 

Jasper reageerde geïrriteerd, “Waarom zou ik? Niet iedereen is een stuut zoals jij.” 

“Cultuurbarbaar, dat betekent het!” Kai bedacht zich opeens dat oom Bob hem toch echt niet 

meer voor de voeten kon gooien dat hij een iconoclast was, nu hij inmiddels op de kunstacademie 

zat; zoveel had hij dan toch bereikt. Hij moest onbewust glimlachen. 

 

“Boeien”, gromde Jasper, “Waar wil je nou eigenlijk heen?“ 

“Als ik je zeg dat het woord bewust verkeerd is gespeld, wat denk je dan?” 

“Weet ik veel… Ben nooit goed geweest in puzzels.” Jasper was alweer zijn jas aan het 

aantrekken. In een haastig gebaar keek hij op zijn horloge. 

Kai zuchtte gefrustreerd. 

Jasper stond al bij de deur. “Nou, zoals de paus zegt: Zalig Pasen enne… lief zijn hè?” Kai 

retourneerde de populaire afscheidsgroet in hun huis lachend. Jasper was al half buiten de deur, 

toen hij zich nog half omdraaide en zei: “Kijk eens of er meer verkeerd gespeld is. Misschien is 

dat het!” En weg was hij. 

Kai staarde een tijd naar de deur tot hij besefte dat de laatste opmerking van zijn huisgenoot wel 

eens een heel rake kon zijn. Misschien zat de verborgen boodschap niet in het verkeerd gespelde 

woord zelf, maar gaf het alleen maar aan dat hij moest zoeken naar een andere spel- of typefout. 

Nog eens bekeek hij de tekst. Waar kon de andere fout dan zijn, zo lang was de tekst immers niet. 

Toen bleef zijn oog hangen op het ene woord “kerstmis”. Schreef je dat eigenlijk niet met een 

hoofdletter, als kerkelijke feestdag? Kai sprong op en liep weer naar de computer. Toen hij 

eindelijk de bevestiging had gevonden die hij zocht, besefte hij opeens dat hij niet veel tijd meer 

had. 

 

De sneeuw sloeg ongenadig koud in zijn gezicht, het enige deel van zijn lijf dat nog onbedekt 

was. Kai had gedacht dat hij met zijn ski-jas, dikke wollen muts en handschoenen goed 

gewapend was tegen het weer, maar hij had het nog steeds koud. Hij liep gehaast door de 

desolate winkelstraat. Zelfs de weelderige kerstverlichting, die door de hele straat was 

opgehangen, kon de sfeer er niet gezellig op maken en Kai was blij toen hij eindelijk de grote 

markt had bereikt. Hij keek op zijn horloge en zag dat hij maar net op tijd was. Iets voor halfacht. 

Daar stond zijn bestemming, de Grote Kerk, die een prachtig wit baken vormde van het stadshart 

van Breda. Helaas was er met de huidige weersomstandigheden weinig van te zien. Over 

anderhalf uur zou hier de nachtmis beginnen. 

Kai merkte dat het hart in zijn keel klopte. Nog steeds wist hij nog niet of hij gelijk had. Had hij 

de boodschap uiteindelijk goed geïnterpreteerd? En wat àls hij gelijk had, wat zou er dan 

gebeuren? Zou hij echt oom Bob zien, na al die jaren? En wat zou hij te vertellen hebben? 
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In gedachten nam Kai nog één keer zijn gedachtegang door. Het ‘kerstmis’ in de boodschap 

betekende niet het kerkelijke feest, maar de kerkmis tijdens de kerst. Zoveel verschil kon een 

hoofdletter soms maken! En met die betekenis viel opeens al het andere in de boodschap in 

elkaar, want dat betekende dat hij anderhalf uur voor de aanvang van de mis in de kerk moest 

zijn. Kai herinnerde zich dat oom Bob vroeger één keer met Kerstmis met Kai's ouders en 

hemzelf naar de kerk was geweest. Ze waren naar de nachtmis gegaan in de Grote Kerk van 

Breda. Het kon niet anders, dan dat oom Bob dàt bedoelde! 

Kai stapte de hal in van de kerk en was blij dat hij binnen was. Hij klopte de sneeuw van zijn jas 

en stampte hij met zijn schoenen op de vloer. Toen haalde hij gespannen een paar keer diep adem 

en opende hij de zware deur naar de kerk. In het schaarse licht zag hij dat de kerk praktisch 

verlaten was. Hij zag alleen een kapelaan, die op het priesterkoor bezig was met het aansteken 

van kaarsen. En het orgelspel verraadde dat de organist al was begonnen met zich warm te 

spelen. Maar voor de rest was de kerk verlaten en was er al zeker geen spoor van zijn oom. 

Even voelde Kai zich opgelaten. Had hij dan toch ongelijk gehad? Maar toen zag hij de donkere 

gestalte in een kerkbank midden in de kerk, half verscholen achter een pilaar. Zou het dan toch? 

Kai liep zo zacht mogelijk via het zijpad op hem af. Hij probeerde wat meer te herkennen in het 

silhouet. Het was een vrij fors iemand, met een brede nek. Het haar leek kort geknipt en stekelig. 

Met een steek in zijn maag besefte Kai dat het inderdaad best zijn oom kon zijn. Hij liep nog 

dichterbij, tot hij nog maar twee banken van hem verwijderd was. Maar wat nu? Moest hij 

gewoon aanschuiven in de bank? En wat dan als het een totale onbekende was? Kai twijfelde nog 

steeds toen de gestalte zijn hoofd naar hem omdraaide en iets onverstaanbaars naar hem siste. In 

een flits zag Kai de gelaatstrekken van zijn oom Bob. Er was geen enkele twijfel! Met een woest 

kloppend hart stapte Kai naderbij, maar zijn oom gebood hem met gedempte stem: ”Ga in de 

bank voor me zitten”. Kai gehoorzaamde gedwee. Hij schoof in de bank en zeeg neer. 

Net toen hij zijn hoofd wilde omdraaien, zei zijn oom “Blijf voor je kijken en luister goed.” Kai 

herkende diens stem maar al te goed en merkte dat er tranen in zijn ogen opwelden. Zijn verloren 

gewaande geliefde oom, na al die jaren. Waarom kon hij hem niet in de armen vallen? 

“Het spijt me ontzettend dat ik je hierin moet betrekken, maar ik zag geen andere mogelijkheid”, 

fluisterde zijn oom weer, dichter bij zijn oor nu, omdat hij zich naar voren had gebogen op zijn 

bank, “Op de plek waar ik zit ligt een map. De informatie die hier in staat moet je koste wat kost 

voor me bewaren.” 

Kai voelde zich duizelig van alle vragen die door zijn hoofd tolden. Wat had dit te betekenen? 

Waarom was zijn oom al die jaren weggeweest? Wat was er aan de hand? Kai draaide zijn hoofd 

een beetje naar zijn oom toe en begon met het formuleren van een vraag, voor zijn oom hem al 

afkapte, “In de map staat ook wie je moet benaderen, mocht ik verdwijnen.” 

Hoezo verdwijnen? Was zijn oom in gevaar? Kai moest zich bedwingen om zich niet bruusk om 

te draaien om zijn oom bij de schouders te grijpen en desnoods uit hem te schudden wat er 

allemaal in godsnaam aan de hand was. 
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“Wacht minimaal vijf minuten tot nadat ik weg ben”, klonk de stem weer van oom Bob, 

“Probeer me niet te volgen". Kai merkte dat de bron van het geluid zich had verplaatst en besefte 

dat oom Bob al bijna zijn bank was uitgeschoven. 

“Het spijt me, het spijt me echt”, fluisterde hij nog, voor Kai uit zijn ooghoeken zag hoe hij 

opstond, zich omdraaide en zonder geluid te maken de kerk uit liep. Kai’s hart bonkte als een 

bezetene. Was dit een slechte grap? Was hij opeens verzeild in een spionage-film? Vijf minuten 

wachten, had zijn oom hem opgedragen, maar Kai kon zich niet meer bedwingen. Hij schoof uit 

zijn bank en stond op. 

Hij zag nog net hoe zijn oom de deur uit verdween. “Godverdomme”, vloekte hij ingehouden. 

Hij wilde zijn oom al woest achterna lopen, toen hij zich de map herinnerde. Hij zag hem meteen 

liggen. Een pakketje in plastic, ongeveer op A5 formaat. Kai pakte het op en stak het in een snelle 

beweging in zijn jaszak. Toen begon hij te lopen. Hij moest zich inhouden om niet rennend de 

kerk te verlaten. 

Het orgelspel dempte, toen de zware deur achter hem dichtsloeg. Een koude windvlaag trok door 

de hal en Kai sloeg zijn jas dicht en stopte zijn handen in de jaszakken. Zijn rechterhand viel 

weer op de plastic map. Hij hield hem stevig vast toen hij de buitendeur opende en naar buiten 

glipte. Zijn achterstand op oom Bob was heel klein en hij kon onmogelijk al weg zijn. Kai had 

geen idee of hij hem wilde volgen, maar hij kon het eenvoudigweg niet verkroppen dat zijn oom 

op het punt stond weer uit zijn leven te verdwijnen, net als zes jaar geleden. 

De sneeuw sloeg Kai ongenadig in zijn gezicht, maar toch zag Kai hem meteen. Oom Bob liep 

diep ineengedoken richting de Catharinastraat. Kai besloot hem te volgen, toen zijn oog viel op 

een zwarte bestelbus die vanuit de andere kant kwam aanrijden. 

Wat er toen gebeurde voltrok zich allemaal zo snel, dat Kai het nauwelijks kon bevatten. Twee 

donkere gestalten sprongen uit het busje. Oom Bob probeerde zich nog om te draaien, maar werd 

toen ongenadig hard geraakt door een vinnige beweging met iets door één van zijn belagers. In 

een uitgekiende choreografie ving zijn metgezel oom Bob's romp al op. Zijn kompaan pakte de 

slappe benen en een paar momenten later was hij al het busje in gesleept. Meteen nadat de laatste 

van zijn belagers was ingestapt, trok het busje met ronkende motor op. De banden slipten op de 

verse sneeuw. Voor Kai zich nog maar had kunnen bewegen was het busje al uit het zicht 

verdwenen in de richting van de Havermarkt. 

De wanhoop kroop in hem omhoog, toen Kai het busje begon achterna te rennen. Toen hij om 

de hoek van de straat kwam, zag hij net hoe het busje al bijna op de Havermarkt was. Oom Bob, 

dacht hij wanhopig. Hij begon weer te rennend, glijdend over de sneeuw en met brandende 

longen. Maar toen hij eindelijk op de Havermarkt was, was het busje al via de Vismarkt over de 

Hoge Brug verdwenen in de richting van de Prinsenkade. 

Langzaam verminderde Kai zijn vaart, tot hij uiteindelijk hijgend stil hield. Hij probeerde zijn 

ademhaling en hartslag tot bedaren te brengen, terwijl hij het busje nakeek door de nog steeds 

vallende sneeuw, tot hij het al lang verdwenen was. Toen hij uiteindelijk zijn blik afwendde, 

besefte hij dat er iets in zijn leven was gebeurd dat hij nog nauwelijks kon bevatten, maar dat alles 
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op zijn kop zou zetten. Het mapje in zijn jaszak leek opeens wel te gloeien onder zijn hand, alsof 

het besmet was. 

“Zalig Kerstmis”, wenste een meisje hem in het voorbijgaan toe. Het was overduidelijk dat ze 

dronken was en ze werd geschraagd door een giechelende vriendin. Hij antwoordde niet en liep 

weg, op weg naar huis. Eerder een rampzalig Kerstmis, dacht hij wrang. Het leek wel of het opeens 

nog kouder was geworden. 

 
 


