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Het duister van de nacht 
Een verhaal van Christian Deterink 

 

 

I. 

 

“Hoi, ben je daar?” 

Clemens keek naar het ene regeltje boven in het lege scherm en vroeg zich af hoe 

lang het berichtje er al stond. Hij schoof snel de bureaustoel dichterbij. Nog voor hij 

was gaan zitten, vlogen zijn vingers al over het toetsenbord: “Sorry, ik was even met 

andere dingen bezig...”  

Hij schoof nog wat dichter aan tafel in anticipatie en staarde vervolgens 

secondenlang naar het blauwige scherm dat een spookachtig licht verspreidde in de 

verder donkere kamer. Op het bureau en de laptop en enkele kartonnen dozen was de 

kamer geheel leeg. De muren vertoonden sporen van slordig verwijderd behang, de 

vloer bestond uit ruwe planken en door de gordijnloze kozijnen leek het pikzwarte 

duister van de nacht wel een sinistere entiteit, loerend en wachtend op de kans om de 

kamer en alles erin te verzwelgen. 

“Gelukkig, ik wilde je zo graag spreken!”, verscheen op het scherm, tezamen met de 

naam van de afzender, ‘CatsEyes88’. 

“Ik jou ook, Katja!”, typte Clemens bijna koortsachtig. Hij schoof nog dichterbij, zich 

totaal onbewust van de wereld om hem heen. Door zijn hoofd schoten alle dingen die 

hij aan Katja wilde vertellen. En dan dacht hij nog niet eens aan alle heftige gevoelens 

die hij voor haar had, nog steeds of misschien wel nog meer dan ooit, maar vooral de 

moeilijke mededeling die hij haar moest geven. Hij wist hoeveel pijn hij haar ermee zou 

doen. 

“Ik wilde je bedanken voor al je medeleven en begrip, ik heb er zoveel aan gehad.” 

Clemens wist niet wat hij met deze opmerking aan moest. Hij kon haar blijk van 

dank onmogelijk accepteren, zoveel was wel duidelijk. Als ze eens wist hoe 

leugenachtig hij tegen haar was geweest! Hoe hij haar vertrouwen had misbruikt! Hij 

voelde zich bijna misselijk als hij eraan dacht. En hij wist dat hij het onmogelijk tegen 

haar kon toegeven. 

“Onze gesprekken hebben me zo geholpen om de breuk met mijn vriend te 

verwerken”, ging Katja weer door. De woorden deden bijna pijn aan zijn ogen. Hoe had 

dit ooit zover kunnen komen? Hij probeerde er niet aan te denken. Hij wilde dat ze 
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stopte, meteen, dan kon hij eindelijk doen wat hij al veel eerder had willen doen. Maar 

natuurlijk deed ze dat niet. Dat had ze nooit gedaan. Want vervolgens verscheen op zijn 

scherm: “Dank je, Miriam, dat je me over Clemens heen geholpen hebt!“  

 

Het was zo onschuldig begonnen. De weken nadat ze definitief weg was gegaan had 

hij beleefd in een waas van verdriet en wanhoop. Dolend door het huis waar hij niet 

alleen elke seconde de pijnlijke afwezigheid van haar ervoer, maar ook van al die 

spullen die haar ouders een week na haar vertrek op een kille dag hadden 

meegenomen. Het leuke kastje dat van haar oma was geweest, de grote grijze fauteuil, 

boeken, bijna alle cd’s en hun kat August, niet te vergeten. Het maakte het huis tot een 

constante kwelling, waar elke lege plek schrijnde en energie wegzoog, als ware het 

zwarte gaten. 

Had ze de laptop ook maar meegenomen, was iets wat hij zich later bedacht. Maar 

natuurlijk had ze dàt juist weer niet gedaan. En zo was Clemens op één van de vele 

grijze dagen, achter het bureautje in het kleine kamertje boven gaan zitten, had het 

ding opengeklapt en was doelloos wat gaan rond surfen. Hoe hij op het forum van 

‘Fancynet’ was gekomen, wist hij niet eens meer. Maar eenmaal daar had hij de 

automatische login van zijn vriendin ontdekt, ‘CatsEyes88’. En alhoewel hij al meteen 

had geweten, dat het fout was, kon hij zichzelf niet tegenhouden. Hij logde in en 

besteedde de volgende uren gefascineerd aan het nalezen van al haar ‘entry’s’. Ze bleek 

fanatiek mee te doen aan tal van discussies, vooral is die gingen over relatieproblemen. 

De felheid waarmee ze standpunten verdedigde dat alle mannen kort gezegd 

egoïstische zwijnen en hopeloze autisten waren, schrijnde, want Clemens wist dat ze 

het eigenlijk over hèm had. Het duurde enige tijd voor hij besefte dat hij huilde, toen 

hij eenmaal weer had uitgelogd en de laptop dicht had geklapt.  

 

Hiermee had het afgelopen zijn, moeten zijn, als Clemens niet de onbedwingbare 

neiging had gehad, tòch weer het forum te bezoeken. En eigenlijk was het toen een 

kleine stap geweest zèlf een account te openen, onder de naam ‘Miriam1987’. Een 

boerenbedrogje, had hij zichzelf voorgehouden, toen hij een paar eigen entry’s had 

gemaakt. Tot zijn alter ego zó vaak Katya’s standpunten in tal van discussies had 

ondersteund, dat Katya op een dag het verzoek deed voor een privé-chat. En zo was het 

allemaal begonnen...  

 

Clemens kreeg opeens geen lucht meer en besefte dat hij het niet kon. “Sorry, ik 

moet gaan”, typte hij snel. Met branderige ogen logde hij zonder het antwoord af te 

wachten uit en sloot af. Fade to black. Het loerende duister kon eindelijk de macht 

overnemen. 
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II. 

 

Katya zuchtte teleurgesteld toen ze het bericht las. Wat was Miriam toch een 

raadselachtige vrouw. Zo behulpzaam en open altijd en nu leek het alsof ze het opeens 

te benauwd kreeg van haar bedankjes. Zo had ze het toch helemaal niet bedoeld! 

Ach, bedacht ze zich, terwijl ze haar stoel naar achteren schoof en opstond, 

misschien had ze wel echt iets dringends. Ze liep naar de spiegel en bekeek zichzelf. 

Daar stond ze, 35 jaar oud, in de eigen meisjeskamer waarin ze was opgegroeid. Haar 

blik ging langs de kreukelig geworden posters aan de muur van vroegere jeugdidolen. 

Leonardo di Caprio, River Phoenix, Johnny Depp. De onbereikbaren, dat had ze ondanks 

alle dagdromen altijd geweten, maar in geen enkele van haar dromen, zelfs niet haar 

slechtste, woonde ze halverwege de dertig nog bij haar ouders. 

“Katja, ik heb thee”, riep haar moeder van beneden de trap. 

“Ik kom”, schreeuwde ze, terwijl haar blik gericht bleef op de perfecte trekken van 

Leo. Onwillekeurig dreven haar gedachten weer af naar Miriam. Hoe geduldig en 

begrijpend ze was geweest toen Katya haar hart had uitgestort over haar breuk met 

Clemens. Het was ook zo moeilijk. Aan de ene kant hield ze ergens nog steeds van hem, 

maar aan de andere kant verafschuwde ze zoveel van hem. En dan met name nog één 

ding: zijn zwijgen. Ze prààtten zo weinig. Natuurlijk, wel de koetjes en kalfjes en de 

dagelijkse, functionele dingen, maar zo weinig... over waar het echt over ging. Katya 

had steeds meer het gevoel gehad dat hij niet werkelijk van haar hield, dat ze er 

eigenlijk niet zo toe deed, en dat hij het liefst met rust gelaten werd, alleen wilde zijn. 

August de kat ontving meer liefde van hem, dan ik, dacht ze meer dan eens, toen ze al 

verbitterd was begonnen te raken. 

“En als Clemens nou eens gewoon wat moeite had zich te uiten?”, merkte Miriam 

een keer op, “Je hielp hem misschien niet echt door hem af te snauwen als hij eens een 

keer wat zei...” 

“Wat wil je, als hij dan weer met iets onzinnigs kwam?”, verdedigde Katya zich. 

Katya wist nog heel goed wat het antwoord was van Miriam: “I rest my case.” 

Die goeie ouwe Miriam, hoe ze alles feilloos had weten te doorgronden, hoe ze alles 

leek te weten... Het besef drong tot Katya door hoe weinig ze eigenlijk van haar zèlf 

wist. Ongeveer even oud, ook vrijgezel na een moeizame relatie, wonend in de 

Randstad, dat was het wel zo’n beetje. Maar ze wilde zo graag wat méér van haar 

weten: wie was deze vrouw? 

Opeens kwam een idee in haar op.  

 

“Mam, woont Wilbert nog steeds hiernaast?”  

“Wat een plotselinge interesse”, glimlachte haar moeder met opgetrokken 

wenkbrauwen, terwijl ze haar thee roerde, “hoezo dat?” 
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Katya hoopte toch niet dat haar moeder dacht dat ze zo wanhopig was dat ze nu haar 

heil zocht bij de buurjongen die ze vroeger bij vriendinnen altijd had omschreven als 

‘über-nerd’. 

“Niks, ik heb alleen wat vragen over de computer”, zei ze vlug. 

 

Nog geen uur later zat haar buurjongen in haar slaapkamer. Hij was nog precies de 

tengere jongen die hij altijd was geweest, maar de bril had hij achter zich gelaten, net 

als de puistjes en het suffe kapsel. Hij zag er eigenlijk best oké uit. Haar moeder had 

haar verteld dat Wilbert een goede baan had bij een IT-bedrijf en inmiddels een half 

jaar een relatie had met een meisje die haar moeder tenenkrommend genoeg omschreef 

als ‘enig’. 

Het kostte Katya moeite om niets het meest voor de hand liggende te denken (“moet 

je zien hoe diep je bent gezonken, zèlfs Wilbert heeft je voorbij gestreefd...”), maar 

merkte tot haar opluchting dat ze toch eigenlijk wel blij was dat het zo goed ging met 

haar oude buurjongetje. Al was het maar omdat het bewees dat ze tenminste nog geen 

zure oude vrijster geworden was. 

“Kijk, ik heb het ip-adres al achterhaald van haar”, zei Wilbert, die met glinsterende 

ogen achterom keek, “Nu even iets doen wat iets minder legaal is”. Hij begon wat 

onduidelijke dingen te doen op de laptop die hij vanuit zijn huis meegenomen had. Zijn 

magere vingers roffelden over de toetsen. Schermen werden geopend en weer gesloten, 

rijen met data gleden voorbij over het scherm. Het had uren door kunnen gaan, maar 

na nog geen tien minuten keek Wilbert weer om, “Hier heb ik het, het huisadres van 

onze Miriam”. Zijn vinger priemde naar een regel op het scherm, “zeg, is dat eigenlijk 

niet in de stad waar jij hebt gewoond?” 

 

Toen Katya die nacht zich voor de zoveelste keer slapeloos omdraaide, merkte ze tot 

haar verwondering dat de woede in haar was weggezakt. Natuurlijk was ze furieus 

geweest toen ze beseft had dat achter ‘Miriam1987’ haar eigen Clemens schuil ging. 

Natuurlijk was ze geschokt geweest over zijn leugens en de inbreuk op haar 

vertrouwen. En natuurlijk had ze scenario’s bedacht hoe ze hem hiermee zou 

confronteren. 

Maar nu ze voorbij de eerste schok was, merkte ze iets heel anders bij zichzelf op. 

Dat ze wat er gebeurd was eigenlijk best kon accepteren. Dat ze het misschien best zou 

kunnen vergeven. En ten slotte: dat ze Clemens ontzettend miste. Ze bedacht opeens 

dat het vóór Clemens sprak dat hij haar niet zomaar had willen laten gaan en dat hun 

internet-contact had geleid tot veel meer begrip over en weer dan er ooit was geweest. 

Clemens had haar dingen kunnen duidelijk maken, waar hij zelf nooit de woorden voor 

had kunnen vinden. Misschien was Miriam uiteindelijk wel een zegen geweest! 
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Met een schok schoot Katya overeind. In het besef wat ze moest doen, gleed ze uit 

bed en deed de computer aan. Op FancyNet aangekomen zag te tot haar schok dat 

‘Miriam1987’ ingelogd was. Ze begon haastig te typen.  

 

 

III. 

 

In zijn lege huis stond Clemens roerloos voor het raam te staren in de nacht. Hij liet 

zijn blik gaan langs de huizen in zijn straat en besefte dat hij de aanblik ervan niet zou 

missen. Hij was toch alleen voor Katja naar deze buurt verhuisd, omdat zij zo graag een 

huis met tuin wilde. Hem zelf had het nooit aangesproken. 

Dat hij zich toch verdrietig voelde dat hij vannacht hier voor het laatst was, had 

andere redenen, wist hij. Hoe leeg het huis ook was, het was het laatste draadje wat 

hem nog verbond met Katja. Want na vannacht was er geen terugkeer meer mogelijk. 

Hij zou voor altijd weg gaan uit deze stad, uit dit land zelfs: zijn schepen achter zich 

verbranden, met een schone lei beginnen, zoals dat zo mooi heette. En om 

daadwerkelijk die nieuwe start te kunnen maken, had hij rigoureuze plannen gemaakt. 

Een enkele reis vliegticket en een opgezegde baan bijvoorbeeld. Maar vooral niemand 

in zijn omgeving die van zijn plannen wist. Zijn buren niet, zijn vrienden niet en zelfs 

zijn familie niet. 

En nu, nu moest er nog één ding gebeuren. Eén ding dat te maken had met de laptop 

die nog steeds op de kale vloer van het kleine slaapkamertje stond. Een paar uur 

geleden had hij het definitieve bericht al willen versturen, maar op de één of andere 

manier kon hij zich er niet toe brengen. 

Ergens heel ver weg en heel zacht hoorde hij een geluidje. Hij spitste zijn oren en 

hoorde het hierna nog eens. Opeens besefte hij wat het was. Gehaast rende hij de 

kamer uit, nam met drie treden per stap de trap en snelde het kamertje binnen. De 

bekende blauwe gloed, en, heel duidelijk, twee berichten. 

Hijgend knielde Clemens en las koortachtig: “Ik heb nagedacht over wat je hebt 

gedaan”, stond er. En: “En ik denk dat ik misschien uiteindelijk nog wel dankbaarder 

moet zijn dan ik al was.” 

Clemens kreunde. Katja was hem nog steeds dankbaar. Het deed hem pijn als hij de 

woorden zag en hij besefte dat de poppenkast nu echt moest ophouden. Katja verdiende 

dit niet. Ze had al voldoende geleden toen ze nog bij hem was. Het was hem maar al te 

duidelijk geworden dat hij tekort geschoten was. Alle twijfels en onzekerheid over of 

hij het wel waard was, haar vriend te zijn, hadden er alleen maar toe geleid dat hij 

haar nooit had kunnen geven wat nodig was. Liefde en aandacht.  
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En dat hij pas onder een valse naam en op een veilige afstand echt contact met haar 

had kunnen krijgen, was gewoon pathetisch. Alle leugens en het bedrog, het was 

genoeg geweest. 

“Ben je daar?”, vroeg Katja. 

Hij boog zich voorover en zijn vingers ratelden over de toetsen:  

“Ik moet je vaarwel zeggen, Katja. Ik kan hier niet mee blijven doorgaan, ik ga eraan 

kapot. Zet Clemens voor altijd uit je hoofd en ga door met je leven. Dat het je goed mag 

gaan, dat hoop ik echt!” Een laatste ferme druk op de Enter-toets en zijn laatste bericht 

verscheen op het scherm, vertroebeld door zijn tranen. Een laatste zucht, en toen 

klapte hij het scherm omlaag. Hij sloot zijn ogen enkele seconden, voor hij opstond. Er 

klonken twee, drie, piepjes van nieuwe berichten en even overwoog hij het scherm een 

laatste keer omhoog te doen om te zien wat Katja geschreven had. Maar hij wilde het 

niet meer weten, het was genoeg geweest. Gedecideerd drukte hij op de ‘power’-knop 

en enkele seconden later doofde het licht dat het scherm nog verspreidde en maakte het 

plaats voor het duister van de nacht. 

 

 


