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Arles

Het duurde even voor Marleen begreep dat 
ze leefde. Ze kwam langzaam bij in het zieken-
huis van Arles. Ze was dus niet verdronken in de 
Middellandse Zee. Het duurde iets langer voor 
de angst om Victor doordrong. Ze had hem zien 
bovenkomen. Ze zag hem weer onder gaan en 
wegdrijven in de sterke stroming. De zee was te 
sterk, Victor werd te zwaar, zij was te zwak. Zo 
was het gegaan.

Langzaam kwam de paniek. Vanuit de don-
kere krochten van haar onderbewustzijn begon 
het besef te smeulen. De wazige werkelijkheid 
werd scherper en explodeerde daarna met volle 
kracht in haar bewustzijn.

Victor is dood? Ik leef? Nee! Breng me naar de 
zee. Help me...

Ze articuleerde met moeite de woorden: 
“Help. Au Secours.” De roep om hulp was zwak, 
maar werd niettemin gehoord door haar doch-
ters, die op de gang een gesprek met de arts 
voerden.

“Mama, eindelijk, daar ben je weer.”
Ze vlogen op het bed af, ieder aan een kant. 
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Ze omhelsden hun moeder tegelijk en deins-
den toen even terug, verbaasd om hun eigen 
emotie. Zo gingen ze normaal niet met el-
kaar om. De affectie onderling werd meestal 
geopenbaard volgens het Duitse gezegde Was 
sich liebt das neckt sich. Meer plagerijtjes dan 
omhelzingen. Dat was een erfenis van nuch-
tere Alex, ‘onze vader die in de hemel is’, zoals 
zijn dochters hem liefkozend noemden, ook wel 
‘die stamgast van dat drukke journalistencafé  
daarboven’.

Ze hadden moeite gehad om Victor, de nieuwe 
liefde van hun moeder te accepteren, bang als 
ze waren dat hij een plek zou bezetten die al-
tijd van hun vader moest blijven. Van de man 
aan wie niemand ooit zou kunnen tippen, zeker 
niet die getrouwde en desalniettemin rokkenja-
gende beeldhouwer.

Marleen zakte weer weg. Geen bewusteloos-
heid en geen paniek. Ze viel in een oppervlak-
kige slaap, voor nu tevreden met de genegenheid 
die ze ontving en die ze voelde.

Toen ze opnieuw haar ogen opende was ze 
echt wakker. Ze zag de jonge vrouwen naast 
het bed, hun bezorgde blik voortdurend op haar 
gericht. Ze keek op naar een man in doktersjas 
aan het voeteneinde. Stethoscoop in zijn jaszak. 
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Grijzende haardos. Een autoriteit, dat kon je zo 
zien.

Le professeur himself, zeker. Waarom kijkt die 
man zo blij? Die komt zeker met de heuglijke 
mededeling dat ik uit het water ben gevist.

Ze probeerde rechtop te komen, pakte de 
handen van haar dochters. “Hallo lieve schat-
ten. Zijn jullie hier al lang? Helemaal uit Neder-
land naar Frankrijk gekomen? Moeten jullie 
niet werken?”

De jonge vrouwen keken elkaar even aan met 
opgetrokken wenkbrauwen. Werken? Terwijl 
hun moeder vocht voor haar leven?

Marleen keek bezorgd toen ze vroeg: “Willen 
jullie de krant even bellen dat ik deze week 
geen kunstrubriek kan schrijven?” De sprake-
loze dochters keken zo mogelijk nog bezorgder. 
Dacht mama echt dat de Limburgse krant nu op 
haar artikel zat te wachten? Was hier misschien 
toch sprake van hersenbeschadiging door zuur-
stoftekort?

De arts kwam dichterbij en begroette zijn 
patiënt opgetogen. “Madame, grace-a-Dieu!” 
Meteen en met heldere stem haar antwoord. 
“Bonjour monsieur le professeur. Of is het 
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bonsoir? Waarom godzijdank?”
Hij lachte. “Ik heb u naar het land der leven-

den mogen terugbrengen.”
Zwakker nu haar antwoord. “Had ik daarom 

gevraagd?” Ze draaide zich om en was weer 
even weg.

Toen ze de derde keer bij kwam was er op-
nieuw de paniek. “Zwijntje! Ocharm … meis-
jes, waar is Zwijntje? Is hij verdronken?” De 
dochters stelden haar snel gerust. Zwijntje was 
oké. De teckel lag te slapen in hun auto, in de 
parkeergarage onder het ziekenhuis.

“De boot! De Badeloch? Is ze vergaan?”
Nee, niks aan de hand. De zeilboot lag weer 

ongeschonden op haar vaste plek in de thuisha-
ven van Les Saintes Maries de la Mer, de hoofd-
stad van de Camargue. Alleen het zwemtrapje 
ontbrak.

Marleen zuchtte opgelucht. Ze draaide zich 
op haar zij. “Dankjewel, meiden. Ik ga nu even 
slapen. Blijf asjeblieft nog wat bij me.”

Petra, beetje verbaasd: “Mama, wil je niet 
even praten? Je bent in het ziekenhuis van Arles. 
Wil je meer vragen? Wil je iets zeggen?”

Elze zacht: “Laat haar. Je ziet toch dat ze dat 
niet wil.” Marleen snikte zacht en zei: “Ik wil 
verder niets weten. Ander keertje.”
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TGV

Op de heenweg waren Sonja en Caspar bang 
dat het Victors lichaam was, dat in het mortua-
rium van Arles op identificatie lag te wachten. 
Op de terugreis wisten ze het zeker. Victor was 
verdronken in de Middellandse Zee.

Sonja had haar man verloren, Caspar was zijn 
broer kwijt. Voor het oog was er niets veran-
derd. Ze zoefden in een eersteklas TGV-coupé 
door het Franse land, weliswaar in noordelijke 
richting nu, maar ze spraken nog steeds weinig 
met elkaar, waren nog steeds in gedachten ver-
zonken. Alleen die gedachten waren veranderd. 
In hun harten was niets meer zoals het was. 
Eerst was er onzekerheid en angst. Nu was er 
zekerheid en verdriet.

In Sonja’s hart vocht het verdriet om voor-
rang met woede. Ze wist bijna zeker dat Victor 
tot zichzelf zou zijn gekomen na verloop van 
tijd, want zo ging het altijd na zijn ‘affaires’. Die 
slet Marleen zou hem nooit hebben gekregen. 
Maar nu lag de slet levend in een behaaglijk zie-
kenhuisbed en Victor lag dood in een roestvrij-
stalen koelcel. Nu moest ze in haar eentje de 
galerie draaiende houden, zonder de beeldhou-
wer op wiens werk de handel was gebaseerd. 
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Zo had het niet moeten gaan. Het was niet te 
verdragen.

Meer dan ooit voelde Sonja de onrechtvaar-
digheid van de dood. Eerst had hij Marleens 
man weggehaald waardoor zij een aantrekke-
lijke weduwe werd. En nu dus Victor. Beide ke-
ren had het noodlot ernaast gemikt. Beide keren 
had het Marleen moeten zijn. Wat Sonja vooral 
wilde - meer nog dan een levende Victor – was 
een dode Marleen. Ze wist nu al dat ze niet kon 
rusten voor er gerechtigheid was.

In Caspars hart vocht het verdriet om voor-
rang met verbijstering. De pijn was bijna li-
chamelijk en de whisky in het stationscafé 
van Avignon had hem niet kunnen verdoven. 
Waarom was zijn broer zo stom geweest om zijn 
vriendin stiekem op haar zeilboot te bezoeken? 
Hij kon niet eens zeilen! Victor had aan Marleen 
zijn hart verloren en zijn verstand. Nu had hij 
ook zijn leven moeten offeren.

Voor reisgenoten in de trein leken Sonja en 
Caspar een rustig en welgesteld koppel van mid-
delbare leeftijd. Een lange, wat kalende man en 
een kleine geblondeerde vrouw, beide in dure 
vrijetijdskleding. De vrouw die naast hen zat, in 
de vrijstaande stoel aan de andere kant van het 
gangpad, had al sinds Avignon gegluurd naar de 
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net iets té opvallende sieraden van Sonja. Nu 
klapte ze haar boek dicht, zuchtte diep en keek 
om zich heen. Ze glimlachte naar Caspar. Hij 
had de Nederlandse titel van het boek gezien 
en vroeg vriendelijk: “Boek uit?” Ze knikte. “Ja, 
jammer. Het was spannend.”

“Een thriller?”
“Nou nee, niet echt. Een waar gebeurd ver-

haal over een medium, een vrouw die met gees-
ten communiceerde. Ze is tijdens een seance 
gestorven aan een hartaanval, toen ze ongewild 
contact kreeg met de geest van een geëxecu-
teerde seriemoordenaar. Ze werd in feite ver-
moord door een dode misdadiger.”

“Dat lijkt me iets waar je in moet geloven, 
wil het echt spannend zijn.”

“Waarom zou je het niet geloven? Ik weet dat 
deze dingen gebeuren. Dit boek komt uit mijn 
eigen collectie. Sonja, die uit het raam was blij-
ven kijken, terwijl ze meeluisterde met het ge-
sprek, draaide zich nu om en boog voorover. Ze 
keek de vrouw recht aan en zei bruusk: “Geen 
leuk onderwerp van gesprek voor ons. Mijn man 
is net dood. We hebben hem net geïdentificeerd 
in het lijkenhuis in Arles!”

“Oh, wat verschrikkelijk! Neemt u mij niet 
kwalijk. Ik had het kunnen weten. Er is een 
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donker aura van verdriet om u beiden. Ook om 
u, meneer.”

Caspar reageerde uit beleefdheid, met tegen-
zin. “Hij was mijn broer. Daarom kijk ik mis-
schien niet zo vrolijk. Als u daar behoefte aan 
hebt mag u dat een aura noemen, mevrouw.” De 
vrouw stopte het boek in haar tas, stond op en 
kwam naar hen toe. “Neem me niet kwalijk. Ik 
wilde niemand pijn doen met mijn voorbarige 
kletspraat. Mag ik een kop koffie voor u halen 
als goedmakertje?”

Caspar keek naar Sonja. Zij knikte, waarop 
hij vriendelijker antwoordde: “Dank u, heel 
graag, ik loop even mee. Gemakkelijker dragen 
met z’n tweeën.”

Ze ging hem voor naar de restauratie. Zwierige 
lange rok. Een rinkelende enkelband. Ze bracht 
hem even terug naar de jaren 70, toen hij de 
meisjes in dergelijke kleding erg aantrekkelijk 
had gevonden. Hij zag de grijze uitgroei in haar 
oranjerode haardos. Henna, wist hij. Grappig, 
hoe altijd alles weer terug komt, dacht hij.

Toen ze terug waren met de koffie was een 
gesprek niet meer te vermijden.

“Bent u op vakantie geweest?” vroeg Caspar 
plichtmatig. “Zo zou je het kunnen noemen,” 
antwoordde ze. “Eigenlijk een soort werkvakan-
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tie. Ik was bij de zigeunerbedevaart in Saintes 
Maries en ben er nog wat blijven hangen. Daar 
doe ik altijd veel inspiratie op. Ik ontmoet er 
waarzegsters, ik krijg ideeën voor mijn zaak, ik 
maak nieuwe vrienden. Behalve zigeuners ko-
men ook veel mensen zoals ik op die bedevaart 
af. Spirituele mensen. Ik heb een New Age win-
kel in Haarlem.”

“Nou,” zei Caspar, “daar heb ik nou eens he-
lemaal geen verstand van. Zullen we even van 
plaats wisselen, Sonja. Jij vindt dit vast heel in-
teressant.”

Sonja was nieuwsgierig geworden en wilde 
wel even verder praten. Caspar was blij dat híj 
nu de gelegenheid kreeg uit het raam te kijken.

“Eerst even voorstellen,” zei de vrouw, ”ik 
ben Keira.”

“Ik heet Sonja. Wat een bijzondere naam 
hebt u. Heb jij.”

“Ja, Keltisch, zelfgekozen. Vroeger heette ik 
Katrien, maar dit staat beter op het uithang-
bord van mijn winkel. Hahaha.” Sonja lachte 
niet mee. Keira zei snel: “Wat hebt je mooie 
ringen. En dan die prachtige hanger. Heel ori-
gineel, nooit eerder gezien.”

“Dat kan kloppen, hij is gemaakt door Vic-
tor, mijn man. Mijn overleden man dus. Kunste- 




