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Proloog

Het was bijna half negen ’s avonds en weekend. Salvatore, de aan-
nemer, was al enige tijd weg. Hij was naar huis gegaan. Het zou niet 
lang meer duren eer het donker was.
“Wat een hinderlijke man ben je eigenlijk”, zei ik halfluid, me op-
nieuw realiserend hoe ongeïnteresseerd hij reageerde toen het tl-
lampje onder de hangkast in het keukentje en de plafonnière in de 
woonkamer met een doffe knal uit ploften. “Corto circuito”, kort-
sluiting, had hij laconiek gezegd, alsof het de gewoonste zaak van 
de wereld was. 
Alsof ik dat niet wist. 
Hij ging staan en liep naar de buitendeur om naar huis te gaan. 
Ik hoor hem nog zeggen: “No, no, non ti preocuparti, niente pioggia 
lunedi.” Nee, nee, zit er maar niet over in, we krijgen volgende week 
geen regen.
“A lunedi”, tot maandag, waren zijn laatste woorden, waarna hij 
naar zijn bejaarde, groene Panda liep.
Ik staarde met mijn mond half open van verbazing naar die knakker, 
die wegging zonder zich te realiseren wat hier in de kamer gebeurd 
was. In plaats van me te helpen, liep hij gewoon weg! Voor mijn part 
kon hij de boom in. Ik was blij hem geen voorschot te hebben be-
taald. Was het misschien daarom dat hij me in de rotzooi liet zitten?

Nog steeds geen Gertrud, terwijl we om acht uur hadden afgespro-
ken. Ze wilde absoluut komen, want het was al zo vaak uitgesteld.
Gertrud was van oorsprong een ‘Ossie’. Ze schilderde. En hoe.
Om mijn ‘Malerfröbeleien’ eens te beoordelen, had ik haar gevraagd 
of ze wat adviezen kon geven, specifiek over het gebruik van ‘wit-
ten en grijzen’. Bij het afscheid na een dinertje bij kennissen, Maya 
en Klaus, nodigde ze zichzelf uit langs te komen. De aanleiding 
was een schilderij in aardetinten dat Maya en Klaus van haar had-
den gekregen. Het hing prominent bij hen in de woonkamer. Als je 
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de deur opendeed, viel meteen je oog erop. De variatie in winterse 
tinten deed me denken aan de winters in de jaren zestig, toen wij 
in het Friese Bozum in de pastorie woonden. Het schilderij had ze 
gemaakt in het bos van haar weekendstek, in Oost-Pruisen, waar de 
natuur vergelijkbaar was, niet de omgeving. 
Ondanks herhaalde waarschuwingen dat het thuis  een grote puin-
hoop was, stond ze erop om langs te komen. Het interesseerde haar 
niet hoe het er was.
“Ach was, Gigi, mio,” zoals ze me placht te noemen, “mir is es 
Wurst. Hauptsache is dass wir gut mit einander auskommen.”
Mijn mening, dacht ik, geen overbodige excuses en flauwekul, je 
komt niet om de entourage maar louter uit vriendschappelijke over-
wegingen.
Die avond was het zover. Om acht uur kon ik haar verwachten. Het 
was hondenweer.

“Je moet nu komen, Malerin Trüdchen, de kwaliteit van het eten 
wordt er niet beter op”, zei ik tegen mezelf, terwijl ik het deksel van 
het platte bakblik op de granieten plaat naast het gasstel legde.
Ik snap er niets van dat ze er nog steeds niet is, dacht ik. Zou er iets 
gebeurd zijn? Waarom niet even een belletje? 
“Je maakt me ongerust. Bestimmt keene deutsche Gründlichkeet, 
Dame”, zei ik in haar Berliner stijl, lepelde de tomatensaus voor de 
zoveelste keer over de paprika’s.
Ergens voelde ik me niet helemaal happy. Ze was zo stellig geweest 
bij de tijdsafspraak die we maakten. Een unheimisch gevoel be-
kroop me. Waarom weet ik niet.
Ik vroeg me af of haar vaste telefoon het wel deed. Misschien was 
hij  net zo dood als die van mij. Maar dan pak je toch je mobieltje? 
En dan was er nog dat naargeestige, akelige rotweer. En dat sijpelen 
van dat verrekte regenwater door het lekke plafond overal om me 
heen.

Eindelijk hoorde ik iets buiten. Daar zal ze zijn, dacht ik. Het was de 
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hoogste tijd. Het verpieterstadium van de paprika’s was zo’n beetje 
aangebroken. Ik had ze liever wat minder ‘al dente’, gaar, willen 
opdienen.

Opeens werd bruut de deur opengetrapt.
“Huh, moet dat zo?”
Ik schrok me rot. Wat een bombarie, dacht ik, me niet bewust van 
wat me te wachten stond. Dat is een binnenkomer, zeg!
Ik stond voorovergebogen om te zien hoe de stand van het gas was 
onder de grote platte lasagneschaal met gevulde paprika’s. Met de 
kont naar de deur gericht. Me oprichtend en omdraaiend, dacht ik 
een fractie van een seconde dat dit een grapje was …

Nog voel ik die onbestemde prikkeling op de wangen van mijn on-
geschoren kop, toen tot me doordrong dat dit geen ‘spelletje’ was. 
Toen ik me bewust werd van de ernst van wat er opeens gebeurde, 
trok ik spierwit weg.
Was het angst, of vooral woede?
Dit was geen verhaaltje, geen angstaanjagende scène in een tv-film, 
dit was echt. Al mijn haren gingen rechtovereind staan. Ik trilde 
over mijn hele lijf.
Er was wild geschreeuw. Verwarde kreten, een harde trap tegen 
mijn scheenbeen, gevolgd door een vuistslag die ik gedeeltelijk kon 
pareren. 
Ik voelde nauwelijks pijn. Het waren de zenuwen, de spanning, dat 
dit me niets deed.
Er stond een gemaskerde man voor me. Dreigend met een pistool in 
de hand. En er kwam nog zo’n schoft binnen springen. Die duwde 
zijn maat aan de kant. Hij had ook een pistool. En een knoert van 
een schijnwerper in de andere hand.
Hij verblindde me met het sterke halogeenlicht.
Even zag ik alleen maar zwarte vlekken. Silhouetten waren het, 
schimmen.
Ik stond oog in oog met twee gemaskerde mannen, van wie de eerste 
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op ruwe wijze de buitendeur had opengetrapt, die op het krappe loop-
pad tegen een onderkastje van het aanrecht stuiterde. Bij het strekken 
van mijn lichaam stootte ik mijn hoofd tegen de afzuigkap. Ik kon 
geen kant op.
Alles gebeurde in een flits.
Twee man, beiden gewapend met een vuurwapen. De eerste had een 
ploertendoder om zijn pols, de andere zwaaide met een schijnwerper. 
Beiden hakten in de nauwe ruimte op me in.
De tweede boef had er blijkbaar opeens genoeg van.
“Basta”, schreeuwde hij, alsof hij me op een andere wijze wilde inti-
mideren.
Ik hoorde hoe hij zijn pistool doorlaadde en voelde hoe hij demonstra-
tief met dat ding dreigde om het daarna ruw tegen mijn bovenarm te 
drukken. Je ziet zoiets normaal alleen in een film, maar nu is het echt, 
dacht ik ineens.
“Soldi”, blafte hij me toe, zijn wapen in mijn bovenarm priemend.
Natuurlijk, daar was het om begonnen. 
“Soldi, soldi”, schreeuwde hij geïrriteerd.
Ik was verbijsterd en tegelijkertijd des duivels dat ik me niet verdedi-
gen kon.
Totaal verrast deed ik de handen omhoog. Wat moest ik anders?
Had ik hem een opsodemieter gegeven, dan had hij of zijn maat als 
reactie de trekker misschien overgehaald. Idioot dat ik me dat reali-
seerde. Ik kon niks. Voor mij een niet te verteren gedachte.
Ik was overgeleverd aan twee opgefokte gemaskerde schurken. Aan 
beide kanten stonden ze, niet schuwend om tot het uiterste te gaan om 
aan geld te komen.
Er zat meer dan 25.000 mille in het muurkluisje, om de aannemer zijn 
voorschot te betalen. Ik huiverde toen ik aan het geld dacht. Wat een 
enorm risico had ik genomen om in zo’n vroeg stadium de contanten 
van de bank te halen. Ik had het terug kunnen storten. De werklieden 
konden toch niks beginnen, het regende de hele week al. Maar ik had 
ervoor gepast de ‘hoffelijkheid’ van die onnozel reagerende aanne-
mer, die me liet zitten, te belonen door hem een voorschot te geven.
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In de vaste provisiekast lag het, in een muursafe, op amper een me-
ter afstand van beiden vandaan. Met de rug stonden ze ernaartoe. 
Ze moesten eens weten. Ik voelde mijn hart opnieuw sneller klop-
pen toen ik me bewust werd van de schade die ze me hadden toe-
gebracht.
Vreemd genoeg had ik nog steeds geen angst. Ik was eerder woest, 
vanwege mijn onmacht. Hoe zouden zij zich voelen?
Ik trok mijn kiel open en begon te schreeuwen. “Als je wilt schieten, 
heb je nu de kans. Non ho soldi a casa. Mai.” Ik heb geen geld in 
huis, nooit, schreeuwde ik zo luid ik kon.
De lamstralen waren kennelijk verbaasd dat ik iets dorst te zeggen, 
dat er überhaupt geluid uit mijn mond kwam, en niet op een gewone 
manier. Het leek alsof ze een ogenblik aarzelden. Op dat moment 
nam ik een snelle beslissing. Ik moet hier weg, dacht ik, voor ik 
opnieuw een klap met dat schietijzer of dat andere ding op mijn har-
sens krijg. Weg van de provisiekast. Afleiden.
Vliegensvlug draaide ik me om.
Ik wilde vluchten, weg van het felle licht van de schijnwerper, de 
duisternis van de kamer in. Omdat ik amper iets zag, trapte ik een 
zootje blikken en pannen om. Achteraf een domme zet.
Waar moest ik naartoe? De achterdeur naar buiten was op slot. Van 
twee slaapkamers waren de deuren eruit gesloopt. Alleen mijn eigen 
slaapkamer kon worden gebruikt, maar die lag niet op de looproute.
Logisch dat ze achter me aankwamen. Een van die ellendelingen 
had die schijnwerper bij zich. Vluchten was een teken van zwak-
heid. Ik kon  nergens naartoe.
Ik gleed bijna uit op de natte tegelvloer en ik verloor snelheid. Een 
stoelleuning die me wat steun gaf, verhinderde dat ik mijn even-
wicht verloor en op de grond terechtkwam. Later, toen ik normaal 
kon denken, dacht ik eraan dat ik de stoelen in mijn vlucht beter 
had kunnen omgooien. Misschien waren ze erover gestruikeld. Voor 
mijn part hadden ze hun benen gebroken en had ik een ander sce-
nario kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door met alle kracht de ach-
tervolger zonder scrupules een trap te geven. Slachtoffers hebben in 
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Italië meer rechten dan bij ons in Nederland bij verdediging van je 
zelf . Maar wie denkt daaraan in een noodsituatie, als je je vege lijf 
probeert te redden?
Ik vluchtte de kamer in, denkend dat het het beste zou zijn om hen 
bij de kast weg te lokken. De kast waar het geld in lag, in een enve-
loppe in een brandkastje ingemetseld in de muur. Ik wist niets beters 
te bedenken. Later, ja, later … Als je van tevoren alles wist … Ik 
had ze kunnen opwachten met een stuk koperen waterleidingbuis, 
dat standaard in de hoek van de kamer staat om me te kunnen ver-
dedigen. Nog steeds voel ik de opgekropte woede, word ik razend 
als ik eraan denk dat ik niet bij machte was iets terug te doen. In 
geen enkel opzicht. Ik was machteloos. Wat doe je alleen tegen twee 
gewapende agressieve misdadigers? 
Het was een rake en keiharde klap die ik kreeg toen de schijnwerper 
midden op mijn hoofd terechtkwam, onmiddellijk gevolgd door een 
vuistslag tegen het oor. Meedogenloos hakten ze op me in en trapten 
met kracht tegen mijn lijf. Dit was te veel. Het werd me zwart voor 
ogen. Ik zakte in elkaar … Weg van de wereld in mijn eigen huis 
op een vieze, natte vloer. Te midden van emmers, groenteblikken, 
potten en pannen.
Hoelang ik er heb gelegen, weet ik niet. Door een trap tegen de zij-
kant van mijn knie voelde ik een scherpe pijn. Ik kwam bij kennis. 
Nat van het regenwater dat aan alle kanten door het lekke plafond 
sijpelde.
Een moment dacht ik eraan te veinzen nog bewusteloos te zijn.
“Stop!”, schreeuwde ik zo hard ik kon, me half oprichtend, toen ik 
zag dat de langste van hen opnieuw met z’n pistool naar m’n hoofd 
uithaalde. 
“Soldi, soldi”, brieste hij.
Met de hand wist ik het ergste van de slag af te weren. M’n vingers 
werden er doof van. 
“Ik heb nooit geld in huis, hooguit wat kleingeld en een beetje pa-
piergeld in het kastje van de middenconsole van de auto”, schreeuw-
de ik.
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Het was een onwerkelijke scène tussen de rustig flakkerende waxi-
nelichtjes en de wild flitsende schijnwerpers van de overvallers. Wat 
bezielt zulke geesten om een ander kwaad te doen …?

Terwijl ik dit schrijf, voel ik opnieuw de woede in me opkomen. 
Mijn handen trillen niet van angst, tijdens de overval ook niet. 
Onwillekeurig mep ik harder met de vingers op het toetsenbord, 
nu die akelige situatie weer bovenkomt. Het was de onmacht dat ik 
niets terug kon doen. Ik had nog nooit in mijn leven één klap van 
wie dan ook gehad. 
Die ene, die me het eerst te pakken nam, zou ik nog steeds in elkaar 
kunnen slaan als ik hem tegen zou komen en wist dat hij de dader 
was. Zonder scrupules wil ik hem hetzelfde geven wat hij mij had 
gelapt. Liever nog erger, zo erg dat hij nooit meer van zijn leven een 
normale stap zou kunnen zetten. Daar zit ik niet mee. Zulke dingen 
zei ik ook tegen de arts die me in het ziekenhuis van Tropea behan-
delde. Hij vond het een normale reactie. “Wie weet wat er was ge-
beurd als je er wel tegenin was gegaan”, reageerde hij.
Wist ik maar wie het waren, ik zou erop afgaan. Grote woorden die 
ik achteloos gebruik, terwijl ik niet bij de consequenties stilsta wat 
er zou gebeuren als het werkelijkheid zou zijn. Het akelige gevoel 
dat me constant achtervolgt, raak ik niet kwijt: het gevoel dat zij we-
ten wie ik ben en waar ik woon, terwijl ik niets van hen weet.
Hoe zouden ze leven, wat zouden ze denken en doen als ze me zou-
den zien? Me negeren alsof ze me niet kennen? Gewoon verder pra-
ten met de buurvrouw of haar man? De hond aaien en onverschillig 
de longen volzuigen met de rook van een sigaret? Wachten tot ik 
voorbij ben?
Alsof dat iets veranderen zou aan de gemoedstoestand die ik nog 
steeds niet volledig onder controle heb. Ik zie de angstige film, die 
maar een paar minuten duurde, nog steeds vaak voor me. Altijd 
midden in de nacht, als ik bezweet wakker word.

’s Middags was ik nog bij de supermercato geweest, bij Gianni, 
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om verse paprika’s te kopen voor het etentje met de schilderes. Het 
bankje op het plein, normaal geïnterneerd door een paar oude knak-
kers, was leeg. Die dag bleef het regenen, zoals de hele week. Net 
nu het mastiek van het platte dak was gesloopt. Zouden ze geweten 
hebben dat ik geld in huis had? Heeft een kennis hen misschien ge-
tipt toen ik in de rij stond bij de bank en de bankbediende me een 
flink bedrag aan euro’s uitbetaalde? 
Wat heeft het een tijd geduurd eer ik weer bij diepe duisternis naar 
buiten durfde te gaan. Een en al achterdocht zat er in mijn lijf. Vooral 
de eerste dagen was het afzien. Achter iedere boom meende ik ie-
mand te zien staan. Steeds hoorde ik geluiden die ik niet kende. Ik 
was gespannen, gestrest. Zodra het donker was, liep ik de eerste da-
gen van mijn ontslag uit het ziekenhuis alle ramen en deuren na om 
te zien of alles wel dicht was. Soms een tweede en een derde keer.

… Ik zat met de rug tegen de muur. Ze moeten me als een vuilniszak 
naar de wand gesleept hebben. Met welke bedoeling was me niet 
duidelijk. Een streep bloed gaf later de plek aan vanwaar ze me weg-
getrokken hadden. Ik voelde dat de kleverige vloeistof nog steeds 
door mijn haar langs mijn nek sijpelde tussen de huid en de kleren, 
die nat waren van het vieze regenwater.
De gemaskerde overvallers stonden voor me, in zwarte kleren, met 
legerschoenen aan   Vaag hoorde ik de langste iets zeggen. Begrijpen 
deed ik die woorden niet. Hij deed zijn vingerwanten uit en haalde 
iets zwarts uit zijn zak. Het waren panty’s. Hij duwde zijn maat de 
handvol in de hand.
Aanvankelijk hielden beiden me onder schot. Al vlug stak de klein-
ste zijn pistool tussen de riem, pakte een panty en gebaarde me de 
benen te sluiten. Langzaam deed ik wat hij verlangde. De grootste 
begon tegen de enkels aan te trappen; het ging hem kennelijk niet 
snel genoeg. 
Eenmaal klaar gaf de lange kort instructies. Er werd in een mij on-
bekend Italiaans dialect gesproken. De lange gaf me onverwacht een 
mep op de schouder met de ploertendoder. De andere meende met 



15

een schop tegen m’n benen ook een duit in het zakje te moeten doen. 
Vlak boven de knie. Die kwam aan.
Mijn hart ging als een idioot tekeer toen ik de boef zag uithalen om 
me weer een lel te geven. Ik probeerde mijn hoofd met de handen te 
beschermen. Ik trok de knieën op, maakte me klein.
Ik begreep dat de lange naar de auto wilde. In een flits dacht ik eraan 
dat mijn Apple op de achterbank stond, de beide laptops en een ex-
terne schijf lagen op de grond. Ze stonden er droog.
In de kamers achterlaten, kon ik ze niet.
“Chiavi … chiavi! Dove li sono.” Sleutels, waar zijn de sleutels, 
blafte hij. 
De kleine gebaarde naar het antieke kastje. 
Hij had ze al gezien, glinsterend in het felle licht van de schijnwer-
per. De schreeuwer griste de sleutelbos van de kast en liep door de 
keuken naar buiten.
Later dacht ik nog hoe hachelijk het had kunnen worden als op dat 
moment Gertrud door de poort was gekomen en een gemaskerde in 
de auto had zien rommelen.
We waren nu met z’n tweeën in de woonkamer. De kleine was bezig 
m’n voeten en handen met panty’s vast te binden. Hij had dat ding 
niet stijf vast getrokken. Ik had de knieën en de grote tenen stijf 
tegen elkaar geknepen, de hakken uit elkaar, waardoor er nog iets 
ruimte tussen de enkels overbleef. Met mijn handen deed ik het-
zelfde. Later bleek dat dit van voordeel was.
Het was nu snel handelen geblazen. Het was één tegen één. Ik liet 
niet merken dat ik naar het pistool keek dat nog steeds tussen de 
riem zat vastgeklemd. De vent overmeesteren was te link, ik wist 
niet precies waar zijn kompaan was. Mijn auto stond vlak naast de 
gevel.
Ik hield me versuft terwijl mijn hersens op volle toeren draaiden. Ik 
besloot met een rotgang te gaan staan, probeerde me met de rug te-
gen de muur van de grond af te zetten om me zo omhoog te duwen. 
Zou het lukken? De vloer was nat en glibberig.
Hoe het kon weet ik niet, ik schrijf het toe aan de enorme krachts-
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explosies die ik vroeger gewend was uit mijn lichaam te persen als 
ik tijdens wedstrijden gewichtheffen loeizware stukken ijzer van 
de grond tilde en een paar seconden boven het hoofd moest fixeren. 
Krachtsexplosies die uit de benen kwamen.
De handlanger verwachtte niet dat ik iets zou ondernemen en frun-
nikte nog eens aan de panty om mijn enkels. Ik voelde me ondanks 
de stekende pijn in het hoofd beresterk.
In een zucht stond ik en ik moet die vent schuifelend en huppelend 
meegetrokken hebben naar de dichtstbijzijnde slaapkamerdeur, nog 
geen twee meter bij ons vandaan. Ik herinner me niet meer hoe ik 
de deur in een flits open kreeg. Vaag staat me bij dat ik dit met de 
elleboog deed. De overvaller probeerde me te verhinderen naar bin-
nen te gaan, maar ik glipte achter de deur. Zijn arm meetrekkend, 
die mij vasthield, glibberde ik in een rare bocht het vertrek in.
Ik wilde proberen de deur met kracht achter me dicht te rammen 
op het moment dat de arm van de man zich tussen de deur en het 
kozijn bevond. 
De overvaller deed alles om me te tegen te houden, maar kon niet 
tegen mijn geweld op. Het was hij of ik. Die andere boef kon ieder 
moment terugkomen. Wie weet wat er dan gebeurd was.
Het lukte. Met alle krachten die ik uit mijn lichaam kon persen, 
deed ik wat ik van plan was. Zijn arm klemde tussen de deur. Ik 
knalde er kort met mijn volle gewicht tegenaan, hield even de deur 
losser en merkte dat de arm weg was. De deur moest nu snel op 
slot.
Voor mijn part was zijn arm verbrijzeld. Het kon me op dat mo-
ment niets schelen. Het gaf me eerder een hypergevoel van voldoe-
ning. Al lag hij dood achter de deur, het deed me niets.
Ik kende mezelf niet terug. Een beest in paniek vind ik mezelf, nu 
ik dit opschrijf.
Ik moest even bijkomen. En mijn mobieltje zoeken. Ik wist niet 
meer waar ik dat ding had neergelegd.
Het was stil aan de andere kant van de deur. Vreemd. Ik wachtte 
enkele seconden.
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Zijn arm moest zwaar gekneusd zijn, het kon niet anders. Maar hij 
had geen kick gegeven.
Ik besloot te doen alsof ik telefoneerde en schreeuwde: “Si si, Ricadi, 
in fronte del Stardust Gold Hotel, il cancello e aperto! Mi chiamo 
Donnato, Gigi, sono Olandese. Venite subito!”
Ik zag helemaal niets, het was pikdonker in de kamer. Ik hoopte 
dat een van die kerels gehoord had wat ik schreeuwde, dat ik zoge-
naamd belde met de politie.
Het bleef stil. Zo nu en dan gedrup. Hij was gevlucht. 
Van de lange hoorde ik ook niets. 
Waren ze er ingetrapt en hadden ze de benen genomen? Was de list 
gelukt? Toen pas realiseerde ik me wat er had kunnen gebeuren als 
ze geschoten hadden.

Seconden leken uren. Ik zakte onder de vensterbank. Ik had mezelf 
nauwelijks nog onder controle. Stikdonker was het, ik zag niets, m’n 
ogen prikten.
Trillend van de spanning ontdeed ik me eerst van de panty’s. Het 
was precies zoals ik had gedacht. Er zat ruimte en rek in. In een 
mum was ik van de boeien bevrijd.
Nog even wachten om zeker te zijn dat het stil bleef.
Tastend probeerde ik vervolgens langs de muur te bewegen om 
bij het bed te komen, in de veronderstelling dat de telefoon op het 
nachtkastje lag. Ik was de indeling van de ruimte helemaal kwijt, 
kon me niet oriënteren.
Ik stootte met de schenen tegen het bed. Het nachtkastje aftastend, 
voelde ik het mobieltje. Gelukkig. Voorzichtig zakte ik door de 
knieën en ging op de rand van het bed zitten, het nummer zoekend. 
Het was het eerste voorgeprogrammeerde: 112.
Binnen enkele seconden kreeg ik contact en was in staat nog net 
mijn naam en adres door te geven en te zeggen: “Aiuto … aiuto, 
help, help!” 
Ik raakte weer mijn bewustzijn kwijt.
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Gebons op de deur.
“Gigi, mein Freund … du Gigi, mach oof!”, hoorde ik ineens roe-
pen. Het bonzen ging door.
Ik kwam bij en realiseerde me wat er was gebeurd. Met moeite pro-
beerde ik te gaan staan om de deur van het slot te doen. Een vrou-
wenstem die ik herkende. Alleen zij noemt me zo, Gertrud.
“Gigi, mein Freund … du Gigi, mach die Tür oof. Ich bin es die 
Gertrud”, schreeuwde ze weer.
Ik kon een paar woorden zeggen. Stuntelig. Ineens merkte ik dat er 
ondertanden ontbraken.

Of ik in huis ook alcohol had, vroeg ze toen de deur open was en ze 
in een mum van tijd had gezien dat er in de kamer iets ernstigs was 
gebeurd.
“Om de hoofdwond te ontsmetten.” 
“Ja”, zei ik kort. “In de kast, grappa. Papier im Schrank”, waren de 
laatste woorden die ik uitkraamde. Het werd weer zwart voor mijn 
ogen. Ik lag tussen de muur en het bed.
Ik kwam opnieuw bij kennis en voelde dat iemand met de vlakke 
hand tegen mijn wang tikte en mijn naam riep.
Opluchting. Ik scheen op bed te zitten, leunend tegen de achter-
wand. Op de vensterbank brandden een paar waxinelichtjes. Ik wist 
hier niets van. Gertrud vertelde me dit een dag later toen ik in het 
ziekenhuis lag. 
Ineens was er een zee van licht. Geroep en stemmen overal. 
Dichtbij hoorde ik de wieken van een helikopter. Hij moet boven 
ons huis gehangen hebben, met schijnwerpers die de tuin afzochten. 
Mechanische stemmen die ik niet thuis kon brengen waren het enige 
wat tot me doordrong.
In een mum van tijd was het zwart van de carabinieri met flitsende 
schijnwerpers. In de verte hoorde ik vaag een sirene, me niet reali-
serend dat die voor mij kwam.
Iemand vroeg me of er meer gewonden waren of wellicht dodelijke 
slachtoffers. En of ik een beschrijving van de daders kon geven.
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Ik dreigde opnieuw in elkaar te zakken.
Het ambulancepersoneel praatte voortdurend tegen me. Ik mocht 
niet wegvallen. Uit mijn mond sijpelde bloed.

Ze vervoerden me in de ambulance naar het ziekenhuis in Tropea. 
Fel wit licht, witte jassen, een injectienaald, is het enige wat ik me 
daarvan vaag herinner. Het kon me niets schelen wat ze met me de-
den. Het voelde veilig. Ik wist dat het goed zat.
’s Morgens om een uur of tien werd ik wakker. Om het bed zaten een 
paar vrienden: Francesco, bijgenaamd de Vutter, de buurman met 
zijn zoon, de zoon van Gianni, de zeeman en Gertrud. Zij vertelde 
me het een en ander van wat er na de overval was gebeurd.
Ik moest een tijdje in het ziekenhuis blijven. Mijn hart was op hol 
geslagen. De bloeddruk was abnormaal hoog. Ze hadden me er iets 
voor gegeven. 
Van de arts hoorde ik later dat hij het gat in mijn hoofd met twaalf 
hechtingen gedicht had. Hij had een lichte hersenschudding gecon-
stateerd en een aantal blauwe plekken. Verder verwachtten ze geen 
ernstige beschadigingen. Ik had geluk gehad. “Als die klappen op 
je hoofd met de kolf van het pistool iets verder op de zijkant van je 
schedel waren geland, had het fataal kunnen zijn”, zei de chirurg. 
Bewust probeerde ik die noodlottige gedachte van me af te zetten. 
In de beginweken lukte dat niet, steeds kwam die herinnering bo-
ven. Midden in de nacht werd ik rond een uur of drie met een schok 
wakker. Merkwaardig, steeds om ongeveer dezelfde tijd. Het was 
alsof de wekker ging. En dan was hij er weer, die film, als een boos 
spook. Ik had er geen vat op.
Bezweet zat ik dan rechtop in bed als ik eraan dacht hoe ik weer in 
mijn eigen stek op de tast door de donkere kamer sloop, tot ik bij de 
koelkast stond, de deur opende om de fles bronwater te pakken. Het 
centrale slaapkamerlicht dorst ik niet aan te doen, bang dat iemand 
voor de jaloeziedeurtjes zou staan, kon zien wat ik deed.
Ik wist dat het 23 stapjes waren eer ik de deur van de koelkast open 
kon trekken. Dan was er een momentje dat ik niets zag. Ik stond 
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te luisteren achter de deur om aan de kortstondige duisternis te 
wennen omdat ik door het heldere licht in de koelkast een moment 
verblind was. Meteen dacht ik aan die felle schijnwerper van de 
kleinste van het stel.

Ik was kwaad op mezelf dat ik m’n angstgevoel niet onder controle 
kreeg. 
“Is het niet beter om hulp in te schakelen?”, zei Kim als ik erover 
begon. 
“Ja”, antwoordde ik kort. “Als we in Nederland woonden, had ik het 
absoluut gedaan. Hier is het anders. Ik moet het zelf doen. Mijn zelf-
vertrouwen terugkrijgen, kost tijd. Hoelang dat duurt, weet ik niet. 
Ik blijf liever in Ricadi, dicht bij de bron, waar alles gebeurd is.”
“Ze zullen beslist niet weer terugkomen”, zei ik, mezelf moed in-
sprekend.

De carabinieri vermoedden dat het om dezelfde daders ging die de 
laatste tijd vrij actief bezig waren. Ik was de vierde op een rij bin-
nen korte tijd die het slachtoffer geworden was van een gewapende 
overval. Een ‘benzinaio’, pomphouder, in ons dorp hadden ze van 
zijn kasgeld bestolen en hem daarna meegenomen in een auto. Hij 
moest een paar kilometer buiten het dorp zijn kleren uittrekken en 
in  zijn onderbroek maar zien thuis te komen. Van een moeder en 
dochter hadden ze sieraden gestolen, hun geld en bankpassen. De 
derde overval was op een ouder echtpaar dat ze geld hadden afge-
pakt. Ik was de enige die in elkaar was getimmerd.
Afgezien van wat geld hadden ze een laptop meegenomen en de 
Italiaanse mobiele telefoon. De goochemerds hadden hiermee ge-
beld. Op grond van deze gesprekken heeft de carabinieri ze weten 
te traceren, want ik had hun de codes gegeven.
Er werd een grootscheepse zoekactie ondernomen om de daders te 
pakken. Barbone hoorde er ook bij als een der verdachten. In de 
week van de overvallen was hij ineens spoorloos verdwenen. Men 
kon dit niet rijmen.


