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   Visioenen    
Christian Deterink 

 

 

Het miezerde zacht en het was al helemaal donker toen ik vanaf het portiek op de straat stapte. 

Het was kil in slechts mijn dunne sportjasje, maar ik wist me te verwarmen aan het kleine plastic 

zakje dat ik diep in mijn rechterbroekzak had gestopt. De 30 gram Angel Dust die daar in zat, gaf 

me het vooruitzicht van een heerlijk warme, en vooral een droomloze, roes. Want daar ging het 

me natuurlijk allemaal om, de zekerheid dat ik de komende 24 uur geen visioenen zou hebben 

van mensen die gingen sterven. 

Die visioenen had ik al een paar jaar, en de continue confrontatie met de verschrikking van de 

dood had me bijna helemaal gek gemaakt. Maar het meest afschuwelijk was nog dat alle 

visioenen die ik had gehad nog uitkwamen ook. Natuurlijk had ik geprobeerd de aanstaande 

dood van de mensen die ik in mijn visioenen zag, te voorkomen. In alle gevallen was het 

uitgelopen op een deceptie. De laatste keer dat ik had geprobeerd te interveniëren, stond me nog 

helder voor ogen. Een meisje zou onder een taxi komen op Amsterdam Avenue, had ik in een 

visioen gezien. Ik was de straat opgerend en toen ik op Amsterdam Avenue aankwam was ik op 

straat gesprongen, om al het verkeer tegen te houden. Ik had mezelf bijna vermoord met die 

vermetele actie, maar het was nog niet voldoende. Een op hoge snelheid rijdende taxi had me 

nog net weten te ontwijken, waarna de bestuurder de macht over het stuur was verloren en het 

meisje had overreden dat juist op dat moment de oversteekplaats op was gestapt. 

Die traumatische ervaring had me één waardevolle les geleerd: de visioenen die ik had 

weerspiegelden altijd de onomkeerbare toekomst. Het maakte niet uit of ik probeerde in te grijpen 

of niet. Als ik niets deed zou de persoon sterven. Als ik wel ingreep maakten mijn handelingen 

direct deel uit van het complex van omstandigheden en toevalligheden die zouden leiden tot 

precies dezelfde dood van die persoon.  

Vanaf dat moment had ik geprobeerd me het wrede lot van de mensen in mijn visioenen niet 

meer aan te trekken. Maar ik wist dat het me niet zou lukken zonder de steeds grotere doses crack 

die ik elke week moest gebruiken. 

 

Diep in mijn jas gestoken liep in 86th Street af, zo min mogelijk om me heen kijkend. Ten eerste 

omdat er niets te zien was wat de moeite waard was, dit deel van de stad zag er 's nachts 

bijzonder bar en desolaat uit, alsof je je in een oorlogsgebied bevond - en in zekere zin was dat 

natuurlijk ook zo. En ten tweede omdat ik niet de aandacht wilde trekken van eventuele 

straatbendes die hier en daar op de hoeken van straten rondhingen. Zelf een "brother" als ikzelf 

was verre van veilig. 
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Ik wilde juist Jones Street inslaan, toen het visioen me raakte met de kracht van een heipaal. Ik 

zag mezelf, rennend door een smerige en vochtige steeg omgeven door blinde muren. Ik kwam 

op mijn schreden tot stilstand toen drie mannen voor me opdoemden vanachter een 

vuilniscontainer. De middelste had een pistool in zijn hand.  

"Je shit", beet de man met het pistool me toe, "geef het!"  

Ik keek toe hoe mijn ik in dit visioen wanhopig om me heen tuurde, naar 

ontsnappingsmogelijkheden die er niet waren. De angst was duidelijk voelbaar.  

"Wacht", hijgde ik zwak, terwijl ik naar het zakje Angel Dust in mijn broekzak graaide, "Niet 

schieten." Ik leek van plan hen het zakje te willen toewerpen, maar midden in de worp was het 

alsof ik een toeval of zo kreeg. Ik tuimelde bijna naar voren en het zakje belandde met een zwak 

boogje vlak voor mijn belagers, midden in een plas met troebel water.  

"Dat had je niet moeten doen", gromde de man venijnig, die mijn onbeholpen bewegingen had 

geïnterpreteerd als een uitdaging, of zelfs een belediging. Hij richtte zijn pistool met twee handen, 

terwijl één van zijn handlangers snel het zakje shit uit het water viste.  

Rennen, dacht ik, ren dan toch! Zie je niet dat hij je gaat afmaken? Maar ik bleef op de grond 

genageld staan zonder te bewegen, bijna uitnodigend. Toen klonk het schot. Bloed spatte weg 

vanuit de achterzijde van mijn hoofd en ik zakte als een zoutzak in elkaar. Op hetzelfde moment 

leek het camerapunt te gaan tollen en ik zag nog net een glimp van mezelf, liggend tussen het 

vuil, met een snel groeiend plasje bloed bij mijn hoofd, voor het beeld vervaagde naar zwart. 

Ik kwam, in een onnatuurlijke houding liggend tegen een muur, bij. Ik rilde over mijn hele lijf en 

voelde me alsof ik een zware koorts had. Doodsangsten en wilde gedachten stormden door mijn 

hoofd. Hoeveel visioenen ik ook had gehad, nooit had ik kunnen bevroeden dat ik op een 

gegeven moment zelf erin zou voorkomen. Ik was in totale shock. 

Wanhopig poogde ik mijn hortende ademhaling onder controle te krijgen, terwijl langzaam het 

besef tot me doordrong dat ik ter dood was veroordeeld. Nog nooit had een visioen tegen me 

gelogen. Waarom zou het nu wel zo zijn?  

Onmachtig als een krakkemikkige bejaarde krabbelde ik overeind en veegde het grootste vuil van 

mijn kleren. Ik masseerde mijn slapen en probeerde na te denken. Wat nu? Wat kon ik nog doen? 

Mijn dood tegemoet gaan, als een lam naar de slacht? Het idee weerstond me. Hoe miserabel en 

uitzichtloos mijn leven ook was, het absolute duister van de dood stond me nog veel meer tegen.  

Ik probeerde weer door te lopen en raakte met mijn hand het zakje Angel Dust in mijn broekzak 

aan. God, wat had ik behoefte aan een shot. Maar daarvoor moest ik eerst deze nacht overleven. 

Ik begon boos te worden. Woedend op de wereld, die me zelfs een shot ontzegde. Furieus op alle 

ellende die in de laatste jaren over me was uitgestort. En met de woede kwam er een nieuwe 

sterke strijdlust in mij. Ik zou de dood voorblijven, besloot ik, hoe dan ook. Het moest! 

Ik bleef staan onder een lantaarnpaal om mijn zinnen bij elkaar te brengen. Het leek duidelijk dat 

als ik gewoon naar huis zou gaan, ik de dood in de armen liep. Daarom moest ik de dood 

misleiden, door alles anders te doen dan anders. Dat was mijn enige kans. 
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Er kwam een taxi voorbij en in een opwelling hield ik hem aan. De wagen stopte en ik stapte 

achterin. De chauffeur was een sjofele latino met een ruwe baard, wiens sterk geurende zweet de 

hele auto had doordrongen.  

"South Queens", zei ik het eerste wat in me opkwam. Als het maar ver weg was van hier. 

De man gromde iets onverstaanbaars en we reden weg. Krachteloos zakte ik achterover in de 

kussens, uitgeput en sloot mijn ogen. 

Toen ik mijn ogen weer opendeed zag ik in een oogopslag dat we nog steeds in de Bronx waren. 

Er klopte iets heel erg niet… 

"Hé, wat doe je?", vroeg ik hees. 

De chauffeur gaf er geen blijk van dat hij mij gehoord had en sloeg af in een steegje. Hier stopte 

hij de auto langs de stoeprand. Ik wilde mijn vraag herhalen, toen de man zich eindelijk 

omdraaide. Zijn ogen waren toegeknepen tot spleetjes en hij had een pistool in zijn hand. 

"Je geld, ander knal ik je kop van je romp", deelde hij mee op een toon alsof hij me informeerde 

over de ritprijs. 

Ik moet zeggen dat de situatie zo absurd was, dat ik bijna in lachen uitbarstte. Hoe kon die man 

zo'n belofte met droge ogen doen, terwijl ik allang wist dat ik voorbestemd was op een heel 

andere manier te sterven. Ik wist me te beheersen. 

"Dat jij mijn hoofd van mijn romp wil schieten, is momenteel mijn laatste zorg", glimlachte ik. 

De blik in de ogen van de man verried dat hij verbaasd was door mijn antwoord. Hoe kon zijn 

beoogd slachtoffer onder dreiging van een pistool zo rustig blijven? 

Ik taste in mijn broekzak en gaf hem een briefje van 5 dollar.  

"Dit moet voldoende zijn voor deze rit", zei ik. Ik rolde het briefje op en propte het in de loop van 

zijn pistool. De chauffeur was de verwarring nu geheel voorbij. Hij rukte het briefje uit het pistool 

en schreeuwde woedend: "Ik schiet je kapot, godverdomde nigger!" Het fluim spatte op mijn 

gezicht. 

Vermoeid veegde ik mijn gezicht schoon en schudde mijn hoofd, in de zekerheid dat hij niet zou 

schieten. Toen stapte ik uit. De chauffeur had alle gelegenheid om me in de rug te schieten, of 

zoals hij zelf had beloofd, mijn kop van mijn romp te schieten. Hij deed geen van beide. Zonder 

te worden tegengehouden liep ik de steeg uit. Toen ik al vijftig meter verder was, merkte ik hoe 

de taxi achterwaarts uit de steeg reed en op hoge snelheid in tegenovergestelde richting wegreed. 

Maar ik had nauwelijks nog aandacht voor hem. Ik probeerde me te oriënteren. Ik was 

klaarblijkelijk in één van de slechtste delen van de wijk beland, maar waar precies? Ik was 

onbekend in dit deel van de stad, tenslotte kwam ik alleen in The Bronx als ik mijn drugsdealer 

moest bezoeken. Maar ik besefte dat mijn ingeving van de taxi-rit me precies had gebracht waar 

ik op dit moment het minst graag wilde zijn: op een plaats waar het wemelde van de ongure 

steegjes. Aan de dood kon je niet ontsnappen! 

Een ongelooflijke angst maakte zich van me meester en ik begon bijna onbewust te rennen. Maar 

naar gelang mijn krachten uit mijn lichaam vloeiden, merkte ik ook aan mezelf dat het laatste 

beetje strijdlust uit mijn lijf was sijpelde. Hoe dom was ik geweest, om te denken dat ik door een 

onbesuisde actie mijn noodlot kon ontlopen? 
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Ik rende door in de groeiende wetenschap dat de dood voor me op me wachtte als een 

huiveringwekkend monster. Als bij een ingeving sloeg ik een steegje in. Ik herkende het uit mijn 

visioen. Hoe bang ik ook was, toch keerde ik me niet om. Wat voor zin zou het hebben? Ik was 

toch verdoemd. Opeens dodelijk vermoeid zag ik de drie belagers vanachter de container 

opdoemen. Ik had opeens het idee alsof ik in een film was terechtgekomen. Alles leek zo 

onwerkelijk.  

"Je shit, geef het!"  

De barse toon van de stem van de man bracht me weer terug bij perspectieven. Schichtig keek ik 

om me heen, op zoek naar uitwegen. "Als ik hen de Angel Dust nou eens geef", schoot het door 

mijn hoofd.  

"Wacht, niet schieten", wist ik ademloos uit te brengen, en ik haalde het zakje crack uit mijn 

broekzak. Ik wilde het naar hen toegooien, ergens vaag in mijn achterhoofd beseffend dat ik 

precies zo handelde als in mijn visioen, toen ik een nieuw visioen kreeg. 

Ik bewoog me door een hel verlichte gang, tot ik het einde bereikt had, en terechtkwam in mijn 

beeld van hoe de Hof van Eden er moest hebben uitgezien. Een prachtige weelderig landschap 

dat in prachtige warme kleuren werd gezet door het schijnsel van een vriendelijk gelig zonnetje. 

Verspreid over het land stonden kleine en grotere huizen, zonder uitzondering prachtige 

snoepkleurige paleisjes. En tenslotte liepen overal mensen rond die glommen van gezondheid en 

levensgeluk. Ik liep door, tot een klein meisje in een engeltjesjurk en lang haar voor me verscheen 

en me een dienblad vol heerlijk uitziend fruit aanbood. 

"Welkom in de hemel", zei ze.  

Ik at van het fruit in het besef dat ze gelijk moest hebben… 

… en op hetzelfde moment kwam ik bij, wankelend op mijn benen. Bijna afwezig zag ik hoe het 

zakje Angel Dust, dat uit mijn hand was ontglipt in de waterplas belandde. 

"Dat had je niet moeten doen", klonk er ergens ver weg. Ik keek op en zag hoe mijn belager het 

pistool op me richtte, de hand waarmee hij het pistool vasthield ondersteunend met de andere, 

alsof hij een politie-agent was. 

Ik wist zeker dat hij me ging doodschieten. Maar de angst was nu volledig verdwenen. Ik 

verlangde naar de kogel die me zou wegrukken uit dat miserabele aardse bestaan. Ik hunkerde 

om terug te keren naar de hemel uit dat visioen en ik wist zeker dat het zou bestaan als ik 

eenmaal dood was. Hadden mijn visioenen immers ooit tegen me gelogen? 

"Schiet dan toch, schiet!", dacht ik. De tijd leek wel tot stroop te zijn geworden, zo traag waren 

de bewegingen van de handlanger die het zakje crack uit de plas water viste. Ik besefte opeens 

hoe dwaas ik al die laatste tijd was geweest. Hoe verschrikkelijk ik het had gevonden dat al die 

mensen stierven in mijn visioenen. En hoe ik zo vaak vergeefse pogingen had gedaan hun dood te 

verijdelen. Terwijl het geen afschuwelijk zwart gat was, zoals ik altijd had gedacht, maar juist de 

absolute verlossing uit de knechting van het leven. Ik besefte opeens dat ik vervuld had moeten 

zijn met blijdschap met elke mens die ik mijn visioenen had zien sterven. 

En toen kwam eindelijk de kogel. Ik verwelkomde hem als een vriend en maakte me op voor 

mijn nieuwe heerlijke bestaan in de hemel. 
 


