
DE SPAAK

Hij glimt! Keurig convex geslepen en strak gepolijst. Al een uur is hij ermee bezig,
onzinnig lang. Voorzichtig drukt Jan zijn wijsvinger er tegenaan en vrijwel onmiddellijk
verschijnt een druppel bloed. Hij zucht, alsof spanning en een vreemde opwinding een
uitweg zoeken.
‘Van Schragen!’
Lijkbleek draait Jan zich om naar de man in de deuropening.
‘Van Schragen!’ bast veldwachter Druiselman, ‘Is mijn fiets klaar?’
‘Zeker veldwachter,’ zegt Jan haastig. ‘De kapotte spaak is vervangen.’ Hij wijst naar de
fiets naast de deur.
‘Mooi,’ zegt Druiselman en pakt zijn fiets, dan kijkt hij wantrouwend naar Jan van
Schragen. ‘Is er iets, van Schragen?’
‘Nee,’ Jan schudt zijn hoofd. ‘Er is niets…’
‘Je doet een beetje vreemd…’
Jan houdt zijn vinger omhoog en zegt:
‘Ik heb net in mijn vinger geprikt.’
‘Heilige Maria, is dat alles?’ zegt Druiselman misprijzend. ‘Stuur de rekening maar naar
het gemeentehuis.’ Dan verdwijnt hij hoofdschuddend door de deur, het namiddaglicht
in. Met klamme vingers tast Jan naar zijn oude vestzakhorloge. Een half uur voor
sluitingstijd; bijna tijd om de zaak dicht te doen. Te vroeg sluit hij de zware deur en
plaatst de dwarsbalk in de beugels. De dorpssmidse, tevens fietsenwerkplaats, is
gesloten.

Haar stem snerpt als een jankende sirene door de keuken. ‘Breng de schillen naar de
geit!’ Het geluid wordt hard weerkaatst door de blauw geglazuurde tegels met Bijbelse
afbeeldingen rond de schouw en de terracottakleurige plavuizen op de vloer. ‘En heb je
die ellendige veldwachter laten betalen!?’
Jan schudt zijn hoofd.
‘Wat!?’ snauwt ze hem toe. ‘Jij nietsnut, jij lapzwans, zwakkeling. Heb je hem wéér zijn
fiets meegegeven zonder hem te laten betalen?’ Met een toornige grimas heft ze haar
handen ten hemel. ‘Had ik maar naar mijn ouders geluisterd, dan was ik nooit met zo’n
idioot als jij getrouwd. Waar is het kasgeld!?’
Jan legt een hamer op de keukentafel en dan de grote leren portefeuille.
‘Wat moet die hamer hier!?’ snauwt ze. ‘Ik wil geen gereedschap in mijn keuken!’ Ze
trekt de portefeuille open en begint te tellen.
‘En als de gootsteen kapot is?’ vraagt Jan met een strak gezicht en stijve kaken. Hij doet
de hamer in de wijde zak van zijn werkbroek.
‘Wat als de gootsteen kapot is? De gootsteen is niet kapot.’
‘Mag er dan ook geen gereedschap in de keuken?’
‘Heb je verdorie ook nog een grote mond…’ Een kanonnade volgt, Jan luistert niet, zijn
vinger voelt langs de vlijmscherpe, gepolijste punt van de ingekorte spaak in de zak van
zijn jasje. Dan pakt hij de emmer met groenteafval en loopt zonder nog een woord te
zeggen door de achterdeur naar buiten. Als hij de emmer leegt in de voederbak van de
geit, hoort hij haar nog steeds schelden en tieren. Somber leunt hij tegen het half
afgeknaagde hekwerk en kijkt, zonder echt te zien, over de uitgestrekte polder. Opnieuw
voelt hij aan het scherpe voorwerp in zijn vestzak en zoekt kracht voor zijn voornemen.



Later die avond ligt zijn vrouw naast hem op haar rug te snurken. Haar boezem gaat in
een strakke regelmaat op en neer. De boezem die hij al jaren niet meer aan mag raken,
die hij intussen niet meer wíl betasten en slechts met weerzin kan zien. Hij wacht, zoekt
naar moed en een oprechte rechtvaardiging. Dan, na een uur staren naar haar boezem,
stokt haar adem, knort ze even als een varken, mompelt een paar woorden in haar slaap
en draait zich op haar zij. Lapzwans! Dat zei ze. Jan weet het zeker, zelfs in haar slaap
weet ze hem te kwetsen. Hij tast naar de hamer onder zijn hoofdkussen en zoekt de
rechtgebogen knop van de ingekorte, vlijmscherpe spaak, die hij bij zijn hoofdeinde in de
matras heeft gestoken.
‘Lig stil,’ snauwt ze opeens.
Verstijfd en met een hevig kloppend hart, ligt Jan op zijn rug met zijn hamer en de spaak
in zijn handen, en staart hij in de matige duisternis naar het heldere maanlicht dat langs
de oude gordijnen naar binnen sluipt. Na enige tijd is haar ademhaling weer kalm en
gelijkmatig, zonder snurken nu, ze ligt immers op haar zij.

Uiterst behoedzaam richt hij zich op en gaat op zijn knieën zitten met zijn gezicht naar
haar toe. In hem borrelt de haat, die als een bijtend zuur zijn innerlijk verbrandt.
Voorzichtig, en ongewild teder, zet hij de punt van de spaak tegen haar hoofd, haalt diep
adem en geeft er een harde slag op met zijn hamer. Met een ijzingwekkende, gruwelijke
kreet richt ze zich half op. Jan slaat onthutst achterover en valt met een enorme bons op
de houten vloer. Ontdaan krabbelt hij overeind en staart diep geschokt naar zijn
verkrampte, krijsende vrouw. Het gekrijs stopt abrupt en ze valt neer in de kussens.
Hijgend, zijn ziel in gevecht met een duivels monster, kijkt Jan verstijfd toe. Buiten
ontstaat rumoer, iemand bonst op de deur:
‘Jan!’ Het is de stem van de kruidenier. ‘Wat is er aan de hand?’
Jan komt bij zijn positieven en loopt vastberaden naar het raam.
‘Haal de dokter,’ roept hij. ‘Het is niet goed met Marie.’
Dan draait hij zich om en loopt naar het bed, voelt naar de spaak en slaat hem
voorzichtig verder de schedel in, meedogenloos… Tot het knopje in de hoofdhuid onder
de haardos verdwenen is.

Het eerste ochtendlicht… De veldwachter gromt ontstemd en kijkt met onverholen
wantrouwen naar het lichaam van Marie, haar uitpuilende, bijna uit de oogkassen
springende ogen en de gruwelijke grimas op haar doodsmasker.
‘Waaraan is ze overleden, dokter?’ vraagt veldwachter Druiselman.
Peinzend wrijft de dokter met zijn hand langs zijn ongeschoren kin.
‘Het moet iets met de hersenen zijn, een hersenbloeding, maar dan een zeer hevige.’
Zegt hij en drukt zijn bril omhoog. ‘Maar die ogen…’ zegt hij, ‘Dat zag ik nog nooit.’
Veldwachter Druiselman kijkt met een diepe frons naar het lijk en naar de hamer op haar
nachtkastje. Beneden in de keuken klinkt gepraat; de pastoor met zalvende woorden, de
kruidenier, anderen... Jan is omringd door buren.
‘Gisteravond was ze nog springlevend,’ zegt de veldwachter. ‘Ik hoorde haar als altijd
kijven en tekeergaan toen ik ’s avonds langs fietste. Kan er opzet in het spel zijn?’
De dokter zucht weifelend.



‘Ik heb het lichaam onderzocht, er zijn geen sporen van geweld… Een hersenbloeding is
een sluipende dood, veldwachter. Eén die zich niet aankondigt. Ofschoon… Die ogen…
Tja… Dàt is echt vreemd.’
De veldwachter knikt, kijkt peinzend naar de hamer op haar nachtkastje en neemt een
besluit. Voor het eerst in zijn loopbaan zal hij bellen naar de grote stad, naar de
recherche.
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