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Tientallen jaren later herinnerde Victor zich die ene telefonische oproep alsof hij pas gisteren was 

voorgevallen. Een telefoon die zijn verdere leven had bepaald en in een onomkeerbare richting had 

gestuurd. Er was geen herinnering aan gerinkel, beltoon of wat dan ook, maar het hele plaatje, of 

beter, alle beelden die erbij hoorden, plakten messcherp tegen zijn hoornvlies aan. Hij wist nog goed 

waar hij zich bevond, toen zijn broer hem uit de tuin wegriep met het dreigend – of ironisch – 

klinkende bericht dat een zekere Rebecca aan de lijn hing. Hing, alsof ze aan een touw bengelde en 

het om een noodoproep ging. Victor liet Oompjes droom van F.M. Dostojevski, een van de weinige 

komische romans van die loodzware Rus, uit zijn handen vallen en snelde als de wiedeweerga naar 

binnen. 

 Hoewel hij niet meer dan vijftig meter hoefde te overbruggen, staken allerlei elkaar 

bestrijdende gedachten meteen de kop op. Rebecca? De naam deed hem onwillekeurig aan 

Abraham en Isaak denken, aartsvaders van wie met zekerheid bekend was dat ze nooit hadden 

bestaan. Was ook zij een hersenschim die hij nooit had gezien of gesproken? Was Rebecca de naam 

die hem te binnen was gevallen toen hij die ochtend nog licht nevelig het scherpe zonlicht in zijn 

ogen voelde priemen? Hij herinnerde zich hooguit een eufonische – of euforische – variant van die 

naam. ‘Hallo, met Victor, ik, euh, ja...’ Een hoge vrouwenstem die aan duidelijkheid niets te wensen 

overliet, onderbrak hem spontaan, alsof hij niet gesproken had. ‘Ja, met mij. Misschien moeten we 

toch nog een keer afspreken, maar niet vandaag. Ik vertrek morgen op vakantie met de familie. Voor 

een goeie maand. Kunnen we daarna ergens afspreken? Over een maand of zo.’  

 Victor hoorde de kordate zinnen aan en voelde een golf van sprakeloosheid in zijn 

strottenhoofd opspatten. Hij sloeg denkbeeldig zijn armen uit, klapwiekte, slikte machteloos, 

haalde adem en probeerde zich voor de geest te halen waar haar heldere stem precies vandaan 

kwam. Terwijl hij een antwoord aan het bedenken was en verdwaalde in de vele zinnetjes die hij 

tegelijk wou uitspreken, zei ze: ‘Ik stel de Bosdreef voor in Oudenbosch, je weet wel, in de buurt van 

Lokeren. Ben je vrij op 15 augustus? Laat ons zeggen om 2 uur?’ ‘Ja, natuurlijk, ik, euh...’ ‘Prima, me 

niet vergeten, hé?’ Meteen daarna werd de verbinding verbroken. Victor keek onwezenlijk om zich 

heen, zag een engelachtige gestalte voor zijn verdwaasde ogen langzaam verdampen. Toen hij vijf 

minuten later opkeek, kon hij nog net de frêle voetjes van een etherisch wezen in het plafond zien 

verdwijnen. 



 Hij stapte naar buiten met een traagheid waarvan hij niet wist dat hij ze bezat. Wou hij de 

tijd bevriezen? Tijd was iets wat niet bestond, behalve in de hoofden van filosofen, dichters en fysici. 

Tijd was het enige wat wel degelijk bestond. Hij werd er lichamelijk mee geconfronteerd. 

Anderhalve maand wachten op een ontmoeting die alle tussenliggende verplichtingen en 

samenkomsten tot vervelende obstakels maakte, was in ieder geval zoveel als het begin van de 

eeuwigheid. Hij had er alles voor over om die tijd te doden. Letterlijk dan. Maar wat gedaan, wat 

vooral niet gedaan? Hij liep het gazon op waar zijn gevallen boek met gekreukte bladen bleek 

weerkaatste in de julizon en klapte oompjes droom dicht. Hoe het verhaal afliep, zou hij nog wel te 

weten komen. 

 Toen hij een uur later de kleine wagen die zijn ouders hem cadeau hadden gedaan de garage 

uit laveerde, wist hij wat hem te doen stond. Hij liet de dorpskom, de Molenstraat, de Lange Meire, 

de Steentjesstraat en de kaarsrechte Rivierstraat achter zich en draaide rechts de afslag op die naar 

de E3 leidde. Hoe snel was een snelweg? Hoe snel kon dat ding eigenlijk? Een nagelnieuwe Polo, 

waarin een motortje verborgen zat dat amper 55 PK ontwikkelde, als het zichzelf overtrof? Hij dacht 

er niet lang over na, gaf plankgas en zag de naald van de snelheidsmeter trillend haperen bij het 

getal 150, al gaf de meter ook 160 als theoretische mogelijkheid aan. Alsof hem daar een grens werd 

opgelegd door de wijsvinger van een onzeker geworden god. Hij zag de borden rechts van hem 

voorbijflitsen: Kalken, Beervelde, Lokeren, Waasmunster. Nog acht kilometer tot aan het centrum 

van een stad waar hij nog nooit was geweest en die hij met rapen, Reynaertgebak en rode rakkers 

associeerde. 

 Toen hij pakweg 30 minuten later de Parklaan op draaide en dacht te zijn aanbeland in het 

epicentrum van zijn puurste emoties, reed hij zich klem in een sliert stapvoets rijdende auto’s, die 

ook toen als een file bestempeld werd maar tientallen jaren later als een minimale rimpeling zou 

gelden in het normale stadsverkeer. Hij volgde gedwee de gelittekende auto’s voor hem en liet zich 

om de markt leiden, waarop een grote leegte gaapte. Waarom wist hij later niet meer te zeggen, 

maar tweehonderd meter verder besliste hij rechts af te slaan en hobbelde hij de Kardinaal 

Mercierplaats op. Kardinaal Mercier, kardinaal Mercier? De francofiele aartsbisschop die ooit had 

beweerd dat in het Nederlands geen wetenschap kon worden bedreven en wiens pontificale 

standbeeld prijkte in de Brusselse binnenstad terzijde van de Sint-Michiels- en Sint-

Goedelekathedraal? Was Merciers vermaledijde schaduw ook hier aanwezig? De vraag flitste even 

door zijn hoofd en voor hij erop bedacht was, werd hij de Ankerstraat in gesluisd. Zou hier Rebecca 

wonen, in die enge sleuf, omzoomd door hoge, zwart uitgeslagen winkelruiten waarachter 

breigoederen waren uitgestald die zijn nieuwsgierigheid allesbehalve prikkelden? 



 Hij vervolgde zijn weg. Nee, niet zíjn weg, maar de weg die hem door een spotzieke engel 

voor de wielen werd geschoven. Toen hij linksaf wou, bleek een verbodsplaat hem halt toe te 

roepen. Toen hij meteen daarna naar rechts wou, verhinderde hetzelfde bord dat. De zon beukte op 

het blauwgelakte dak van de wagen; voor en achter hem vulden de straten zich met schreeuwlelijke 

vehikels die hem meenamen op een dolle tocht doorheen een tollend labyrint waarvan hij het 

ongewilde middelpunt was. Wie had die onherbergzame stad bedacht? Wie kon het leven hier 

uithouden, behalve nuffige, keurig geföhnde dames die amechtige keffers uitlieten en overklede 

textielbaronnen die op hoge benen liefst door buitenlandse steden stiefelden? Hij zweette zich te 

pletter en dacht onophoudelijk aan het Kroonmolenplein, een toponiem dat om onduidelijke reden 

onder zijn hersenpan was blijven steken. Maar waar lag dat verdomde plein? Terwijl hij zich 

onherroepelijk vastreed, van de ene eenrichtingstraat in de andere verzeild raakte en uiteindelijk op 

de grote as belandde die Antwerpen met Gent verbond, wist hij dat hij hier niet zou willen wonen. 

De stad was een kluwen, Rebecca de blinde vlek in een blinde stad. Een stad die hem deed denken 

aan het carnavaleske Aalst, waar achter elke hoek een nieuw verbodsteken oprees en het 

onmogelijk was het centrum uit te rijden zonder geavanceerde navigatieapparatuur. 

 Anderhalve maand later reed hij over de oude baan in een rustiger tempo naar Oudenbosch. 

Het zomerde zo mogelijk nog onbarmhartiger dan in juli. De afspraak die niet dichterbij leek te 

komen, stond plotsklaps op de agenda. Eindelijk was het moment aangebroken. Het was alles of 

niets, een kwestie van winnen of verliezen, pompen of verzuipen. Binnensmonds oefende hij enkele 

aanzetten die godweet te pas zouden kunnen komen. Toen hij zijn wagentje stalde onder ritselende 

populieren, zag hij haar meteen op zich afkomen. Korte lichtmauve rok, blouse met brede mouwen, 

een kastanjebruin pagekopje boven een gebronzeerde snoet. Ze wandelden de brede dreef op en af 

en praatten over haar en hem, over hem en haar en over de leegte tussen hen beiden. Zoveel 

herinnerde hij zich nog. Maar wat ze juist zeiden en verder afspraken was in de bodemloze put van 

de vergetelheid verzwolgen. Op één punt na. Toen hij na een voorzichtige kus die naar vanille 

smaakte haar naam uitsprak, zei ze: ‘Becca, noem me Becca, de lange naam is er voor de officiële 

papieren en mijn identiteitskaart.’ Becca dus. Dat bekte in ieder geval veel beter dan haar eigenlijke 

naam. De stad waar ze vandaan kwam leek meteen minder genadeloos, minder labyrintisch en veel 

meer mogelijk. 

 Die avond kon hij de slaap niet vatten. Hij trachtte zich elk detail van haar lichaam voor te 

stellen: haar ravenzwarte haar, haar verende tred, haar abrupte handgebaren en wiegende borsten. 

Eens zou hij de stad innemen, onderwerpen, bedwingen. Hij zou de straten en de pleinen een andere 

naam geven, oude panden slechten, lussen aanbrengen in de ruimtelijke chaos en zijn eigen weg 

bepalen. Hij zou niet langer verdwalen in die nieuwe stad maar haar laten zingen over het duistere 



verleden en de pas aangebroken toekomst. Victor, de eeuwige vagant, zou zich vestigen, hij zou zich 

wortelen in het peervormige hart van de nieuwe stad. Neopolis zou de naam zijn. Neustadt. 

Nieuwpoort aan de Klapperbeek. In zijn droom zag hij zichzelf staan – of een andere, latere versie 

van zichzelf – op het snijpunt van de Parklaan en de Grote Markt, met open handen en gestrekte 

vingers. Hij leek te wijzen naar wat zich voor hem ontrolde. Een stroom van woorden die traag maar 

zeker door de straten golfden en zorgvuldig zinnen vormden die als een eindeloze slogan – of slang 

– de nieuwe tijd inluidden. Alfa, becca, gamma, epsilon, delta, zèta, èta, thèta. Hij kende de 

bouwstenen waarmee hij aan de slag wou gaan. 

 Een kleine veertig jaar later woonde Victor nog altijd aan de rand van dezelfde 

ondoorgrondelijke provinciestad. Zou hij altijd een randfenomeen blijven? Een grensgeval? Een 

nevenverschijnsel, zoals een eendenmossel die aan de kiel van een zeetjalk kleefde: excentrisch, 

centrifugaal, wars van de grote leegte? Hoog tijd om daar komaf mee te maken. Op donderdag 17 

november 2017 nam Victor een drastisch besluit. Hij stapte vastberaden zijn antracietblauwe 

Volkswagen Passat in en reed behoedzaam de oprit af. Nog voor hij goed en wel besefte 

aangekomen te zijn in de Gaume, het diepe zuidwesten van België, viel de avond als een zwarte 

sluier over het weidse, glooiende landschap. Hij nam zijn intrek in een aftands hotelletje dat 

luisterde naar de zangerige naam ‘Le martin-pêcheur’, ergens in de buurt van Chassepierre, een 

kunstenaarsdorp waar naast een in zandsteen opgetrokken kerk een imposante molenruïne werd 

geconserveerd. Zonder er verder over na te denken gaf hij aan de receptie een valse naam op. De 

daaropvolgende dag verliet hij in alle vroegte zijn kamer, checkte uit en schoof de bevallige 

hotellierster een royale fooi toe. Ze glimlachte aanminnig en toonde zich blij verbaasd. ‘Vous êtes 

toujours le bienvenu, monsieur’, kirde ze. 

 Toen hij uitgerekend twee dagen later in een onooglijk baanhotel nabij Avioth zijn iPad 

openklapte bij het ontbijt, wachtte hem de verrassing van zijn leven. Hij logde zoals gewoonlijk in op 

de nieuwssite van De Morgen en scrolde onnadenkend door de hoofdtitels. Hij opende een 

opvallende krantenkop en liet zijn ogen dwalen over het bericht. In de buurt van de 

Paddenschootdreef in zijn woonplaats was een lijk aangetroffen waarvan vaststond dat het een 

onwaarschijnlijk lange verplaatsing had gedoogd. Het lichaam was – zo stond letterlijk te lezen – 

‘gehavend en deerlijk toegetakeld, alsof het over een ruwe bodem heen en weer was gesleept.’ Bij 

wijze van rituele tuchtiging als het ware. Of het gesjouw met het lijk vóór of na de doodslag had 

plaatsgevonden, viel voorlopig niet uit te maken. Zeker was intussen wel dat het om een zekere 

Rebecca Rubinstein ging, een vrouw met overduidelijk uitheemse roots. Ze zou, volgens het 

zorvuldig opgemaakte politieverslag, op het Kroonmolenplein van dezelfde stad zijn opgemerkt één 

tot anderhalf uur voor het vermoedelijke tijdstip van haar overlijden. Maar ook daar was nog geen 



uitsluitsel over, verder onderzoek drong zich op en zou hopelijk de ware omstandigheden van deze 

mysterieuze dood onthullen. In de rechterbroekzak van het slachtoffer was een beduimelde 

bladzijde aangetroffen van een weinig bekende Russische roman uit de negentiende eeuw. Op de 

voorkant stond links onderaan een cryptische aantekening in lichtblauwe, halfvergane inkt. Volgens 

de lokale politiechef stond er het volgende te lezen: ‘Genesis 24, 14-27’.  

 Het feit dat de betreffende vrouw een Hebreeuwse naam droeg en de aantekening allicht 

naar het eerste boek van het Oude Testament verwees, werd opgevat als een aanwijzing die tot de 

opheldering van deze misdaad zou kunnen leiden. Omdat de recherche die met het vooronderzoek 

belast was niets aan het toeval wou overlaten, was de tekst voorgelegd aan Emmanuel Waegemans, 

eminent kenner van de Russische literatuur, en aan Ludo Abicht, onafhankelijk bijbeldeskundige die 

in een recente publicatie had gewezen op het symbolische belang van de oudste bijbelteksten. 

Waegemans herinnerde eraan dat F.M. Dostojevski, de schrijver van de roman waaruit de bewuste 

bladzijde afkomstig was, in een veel omvangrijker boek had aangetoond dat een rechtgeaarde 

moordenaar de neiging vertoonde naar de plaats van het delict terug te keren en er in bedekte 

termen zelf graag naar verwees. Uit wroeging of schuldgevoel, om zichzelf blijvend onder de 

aandacht te brengen, om zijn eigen normaliteit te manifesteren, om miskenning te voorkomen? 

Daar kon Waegemans geen opheldering over verschaffen. Abicht van zijn kant beperkte zich tot de 

bedenking dat Rebekka – wel degelijk zo gespeld – haar gemaal Isaak niet altijd trouw was, maar of 

dat voorchristelijke gegeven enig licht op de zaak wierp, was allesbehalve duidelijk. Van de daders of 

dader voorlopig geen enkel spoor, zoveel was zeker.  

 De verslaggever permitteerde zich in zijn slotbeschouwing een verwijzing naar een boek van 

Kamel Daoud over een fictieve wraakmoord. Zijns inziens kon dat ophefmakende boek wellicht een 

nieuw licht werpen op deze casus, die op zich alledaags, zelfs triviaal te noemen was, maar door de 

multiculturele context waarin ze was ingebed ook uitzondelijk. Hij besloot zijn bijdrage met het 

volgende citaat: ‘Un certain goût pour la paresse s’installe chez le meurtrier impuni. […] le crime 

compromet pour toujours l’amour et la possibilité d’aimer’. Toen Victor die omineuze zinnen las, 

leek het of hij in een spiegel keek en zijn spiernaakte zelf aanschouwde. Hij had het gevoel dat een 

vonnis over hem werd geveld en een verdict was uitgesproken dat hem voorgoed afsloot van de 

wereld die hij bijna veertig jaar lang onopvallend had bewoond. Hij nam een laatste slok van zijn 

intussen ijskoud geworden koffie en staarde onbewogen voor zich uit. Een wazige blik gleed over 

zijn ogen terwijl hij de flap van de iPad onhoorbaar dichtsloeg. ‘Mag ik nog een koffie’, fluisterde hij 

het pas binnengekomen dienstertje toe. Hij richtte zijn ogen op het kamerbrede raam aan de 

overkant en stelde scherp op de kaarsrechte, met felgroene haarmossen gedrapeerde dennen 

waarin het vroege zonlicht flikkerde. Een zilverreiger steeg op en vloog statig door het zonlicht 



heen. Misschien was hij toch in een andere wereld terechtgekomen en had de tijd opgehouden te 

bestaan? 


