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Hoofdstuk 2

Iskander Bregt had zich tevreden genesteld aan een van de laatste 
vrije tafeltjes. Al weken geleden waren de brasserie en het terras 
met weelderige kerstversiering uitgerust om de bezoekers in de 
juiste decemberstemming te brengen. Een week later  zou het 24 
december zijn en alles ademde de opmars naar kerstavond uit. 

Amberkleurige gordijnen van lange strengen lampjes hingen 
voor de twee  imposante ramen van de Brusselse brasserie. Ook 
binnen waren kosten nog moeite  gespaard om in de weelderige 
ruimte de kerst binnen te halen. Obers met lange, zwarte  sloven 
bewogen zich voorzichtig tussen het publiek, en de glazen vitrine 
met vier grote dagtaarten kon rekenen op grif  aftrek. De glazen 
deuren stonden open en de gerant keek nauwlettend toe dat ieder-
een, binnen en buiten, snel werd bediend. 

Het terras van Hotel Metropole bestond uit vijf  rijen ronde 
tafeltjes, twintig rieten stoelen breed. Terrasverwarmers zorgden 
voor een aangename temperatuur ook al liep het tegen kerst. Is-
kander genoot van de bijzondere plek midden in Brussel en het 
was niet de eerste keer dat hij in Hotel Metropole logeerde en daar 
steevast een paar glazen Sancerre dronk. Hij kende het centrum 
van Brussel goed en kon er bijna blind zijn weg vinden. Juist door-
dat het internationale karakter van de stad zo haaks stond op de 
Belgische cultuur, waren er talloze plekken waar jong en oud, toe-
risten en diplomaten, studenten en Brusselaren naast elkaar zaten 
in restaurants of  het glas hieven in een van de vele cafés. 

Het geluid kwam hard, plotseling en uit het niets. Het klonk zo on-
verwachts dat het even leek alsof  niemand reageerde. Het drukte 
iets uit waardoor de aanwezigen verstijfden van angst. Hard en 
snijdend was het geluid, met een ruw, imploderend effect. Het 



11

ontstond midden tussen de gasten en intimideerde zo hevig dat 
het altijd vriendelijke terras van Hotel Metropole, van het ene mo-
ment op het andere, veranderde  in een ravage van omvallende 
tafels en stoelen, en gillende mensen die geschrokken om zich 
heen keken en wegrenden. Binnen enkele seconden was het terras 
verlaten. Jonge mensen waren in een oogwenk verdwenen terwijl 
ouderen, elkaar ondersteunend, een veilig heenkomen zochten in 
de Belgische ochtend. Vanuit de overvolle brasserie keken toege-
schoten bezoekers door de grote ramen naar buiten. Er lag een 
grauwsluier over het terras en hoe hard het geluid en het gegil ook 
hadden geklonken, nu, een minuut later, was het terras doodstil 
en bijna leeg. 

Bijna, want één man was blijven zitten. Ogenschijnlijk nauwelijks 
onder de indruk van hetgeen zich zojuist had afgespeeld keek Is-
kander Bregt onderzoekend om zich heen. Zeker, hij had gezien 
wat er gebeurde maar was blijven zitten en had toegekeken hoe 
de mensen, die kort daarvoor nog geanimeerd met elkaar had-
den zitten praten, het terras waren afgestormd. Hij had het alles 
doordringende geluid gehoord en ook hij had het gevoel gehad 
met geweld weggeduwd te worden, maar het moment was kort 
geweest. Alsof  je de hoek van een straat omsloeg en verrast werd 
door een harde en snijdende wind. Zo plotseling als het geluid had 
geklonken, zo abrupt was het ook weer verdwenen. 

Het was merkwaardig stil nu het geluid gestopt was en de men-
sen waren verdwenen. Alleen het langsrijdende verkeer zorgde 
voor een gedempte omlijsting van het verlaten terras. Iskander 
meende te zien dat, met het leegstromen van het terras, de kerst-
verlichting minder indruk maakte en de kleuren waren vervaagd. 
Hij spande zijn ogen in en onderzocht het terras. Behalve de omge-
vallen tafels en stoelen was er weinig bijzonders te zien. Een onge-
woon beeld, niet angstaanjagend of  verontrustend. Nogmaals liet 
hij zijn ogen over het terras glijden. Eerst langs de ramen waarach-
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ter nog altijd bezoekers naar buiten keken. Een bonte verzameling 
van diplomaten, kleine gezinnen, obers en oudere vrouwen met 
opgestoken grijs haar staarden bijna roerloos naar buiten. 

Iskander bekroop, zonder specifieke aanleiding, het gevoel dat 
hij bekeken werd. Niet door de mensen in de brasserie maar door 
iemand anders. Hij keek om zich heen. Buiten het terras was wei-
nig meer te zien in de winterse ochtend dan vage neonlampen en 
winkelverlichting. Hij ontspande even en had opnieuw het gevoel 
niet langer alleen te zijn. 

Aan de andere kant van het terras zag hij een lange, magere 
man aan een van de tafels zitten. De man was gekleed in uitslui-
tend zwarte kleren. Van zijn gezicht viel nauwelijks iets af  te lezen. 
Uitdrukkingsloos. Zonder te bewegen en in elkaar gedoken zat de 
laatst gekomen terrasbezoeker voor zich uit te kijken. Iskander 
bestudeerde het gezicht van de man. Eind veertig was zijn schat-
ting. Hij had een ruwe huid en donkergrijs haar, dat gedeeltelijk 
werd afgedekt door een donkere hoed. Zwart en diep over de 
ogen getrokken. Zo te zien was de man lang en tanig. Hij bewoog 
zich niet en leek zich evenmin bewust te zijn van het feit dat hij 
bekeken werd. Iskander moest zich concentreren om het beeld 
dat hij zag vast te houden. Nogmaals spande hij zijn ogen en zag 
iets opvallends. Het beeld van de man was niet helemaal duidelijk. 
Het veranderde bijna onmerkbaar van vaag naar scherp. De tafels 
en stoelen van het terras waren wel goed zichtbaar, maar de man 
niet. Iskander besefte dat hij zich in een merkwaardige situatie 
bevond. Was het terras net nog leeg gestroomd door een menigte 
doodsbange mensen, nu zat hij aan zijn tafeltje en keek naar een 
onbekende man die, op enkele meters afstand, geen enkel teken 
van leven gaf. Sterker, hij scheen zich niet bewust te zijn van zijn 
aanwezigheid. De man leek ergens op te wachten. 

Langzaam werd het beeld duidelijker en vervaagde niet meer. 
Iskander keek nogmaals naar het gezicht en de man. Die had hem 
nu ook gezien en keek kort terug. Op datzelfde moment kwam 
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Iskander in contact met de onbekende man en schoten er beelden 
door zijn hoofd. Hij zag hoe een schokgolf  bomen bij de stronk 
deed afknappen. Fragmentarisch, niet samenhangend, schoot het 
beeld in de richting van een klein huis, op een steenworp afstand 
van een landweg. Binnen werd een oudere, gezette vrouw als door 
een hand gegrepen en omhoog gesmeten. Ze kwam hard met een 
muur in aanraking en gleed langzaam naar beneden. Op het terras 
van Hotel Metropole zag hij zichzelf  zitten terwijl het geluid als 
uit het niets opdook. Bezoekers maakten zich uit de voeten. Hij 
zag hoe het donker leek te worden en keek naar zichzelf  op het 
schaars verlichte terras. Als uit het niets verscheen langzaam de 
man in het zwart. 

De beelden volgden elkaar in hoog tempo op en stopten ook 
even abrupt. Iskander voelde een korte schok door zijn lichaam 
gaan. Bijna buiten beeld, op enkele meters van het terras, zag hij 
de man verdwijnen. Hij bedacht zich geen seconde, stond op en 
liep snel in de richting van waar hij de man zojuist was kwijtge-
raakt. 

Hotel Metropole lag aan het grote Brouckèreplein dat niet meer 
was dan een bijna onopvallende verbreding van de verkeersader 
Anspachlaan van Brussel. Nauwelijks honderd meter van het art 
deco hotel accentueerden grote, glazen gebouwen het zakelijke 
en internationale karakter van de stad. Iskander dook met enkele 
stappen, vanuit de verstilling van het terras, het stadse leven in. 
Nauwelijks had hij de achtervolging ingezet of  het geluid van 
verkeer, pratende mensen en muziek uit winkels omlijstten het 
natuurlijke decor van de wereldstad. Overal liepen mensen, alleen 
of  in groepjes, merendeels gehaast en in schijnbaar willekeurige 
richtingen. De onbekende man liep snel in de richting van de 
Kleerkopersstraat. Iskander constateerde  dat hij in de richting 
van de Grote Markt liep en versnelde zijn pas omdat hij daar een 
grote kans liep om de man kwijt te raken. De Grote Markt was 
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een immens plein en een favoriete trekpleister voor grote drom-
men toeristen. Op weg naar het plein nam het wandelende en win-
kelende publiek toe. De onbekende man liep vastberaden verder. 
Hij had een soepele manier van lopen en bewoog zich moeiteloos 
door de aangroeiende menigte. Iskander wist dat hij, als achtervol-
ger, moest oppassen om niet in de gaten te lopen. Hij vertraagde 
iets, stak schuin de straat over en probeerde zich schuil te hou-
den tussen het winkelende publiek. Hier, vanaf  de overkant van 
de straat, was het gemakkelijker om de schijn op te houden dat 
hij net als iedereen op weg was naar een onbekende bestemming. 
Heel even werd hij afgeleid door een groepje jonge mensen dat 
uit een kledingwinkel kwam. Omdat hij haast had, duwde hij tegen 
het groepje dat al pratend dicht op elkaar stond, om zijn weg te 
kunnen vervolgen. De geur van de vochtige winter in hun jassen 
mengde zich met tabak en een zoet parfum. Hij voelde nostalgie 
opwellen. De groep zag er uitgelaten uit. De wind en kou teken-
den hun gezichten. Hun jonge ogen stonden helder. Iskander, die 
kort daarvoor achtendertig jaar was geworden, benijdde de jeugd 
die in hen schuil ging. 

‘Rustig aan,’ zei een van hen licht verontwaardigd, terwijl hij 
zich verzette tegen het duwen.

In plaats van aan zijn wens gehoor te geven duwde Iskander 
nog iets harder. De lange, jonge man, met donker, halflang sluik 
haar en grijsblauwe ogen, was niet van plan hem door te laten. 
Iskander besefte dat het geduw en getrek nergens toe ging leiden, 
deed snel een paar stappen achteruit en rukte zich vrij gemakkelijk 
los.

‘Excuus, ik heb haast,’ mompelde hij ongemakkelijk terwijl hij 
met een brede  glimlach de spanning probeerde te verminderen. 

Uit zijn ooghoek zag hij de in het zwart geklede man de hoek 
van de straat omslaan,  richting de Grasmarkt. Vanaf  dit moment 
zou het steeds moeilijker worden om hem terug te vinden. Hij 
rilde en voelde zich onverwacht verslagen. Waarom en waardoor 
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was niet duidelijk, maar een ontmoeting met de onbekende man 
was belangrijk. Was het omdat alleen zij op het terras waren blij-
ven zitten? Dat leek feitelijk niet te kloppen want hij wist zeker 
dat de man later was gekomen. Het was ook niet logisch dat hij, 
nadat het geluid zo plotseling, hard en indringend had geklonken 
en het terras bijna letterlijk leeg had geveegd, was gaan zitten op 
een verlaten stoel. Los van de lichte grauwsluier die over het terras 
had gelegen, was ook meer dan de helft van de tafels en stoelen 
omgevallen. Het was een complete ravage geweest. Door de ra-
men had een groepje bezoekers naar buiten gekeken in de hoop 
zich ervan te vergewissen dat het allemaal wel mee zou vallen. Er 
was geen reden om daar te gaan zitten. Toch had de man ervoor 
gekozen. Iskander wist zeker dat hij korte tijd alleen op het terras 
had gezeten. Dat was een prettig gevoel geweest omdat hij, in het 
volle bewustzijn dat hij om onbekende redenen het terras niet was 
afgerend, de enige achterblijver was geweest. Het had hem op een 
eigenaardige manier bijzonder gemaakt.

De groep keek de glimlachende Iskander argwanend aan tot 
een roodharige vrouw haar arm om de schouder van de protes-
terende jongen sloeg. Hij ontspande direct. Iskander glimlachte 
nogmaals, mompelde een excuus en stak de straat over in een po-
ging om de onbekende man alsnog terug te vinden. 

Met het oversteken klonken piepende remmen. Iskander voel-
de dat hij hard geraakt werd, op de motorkap van een auto terecht 
kwam, er zijwaarts afrolde en op het harde asfalt bleef  liggen. Hij 
kreeg een rode waas voor zijn ogen en toen werd het donker. 

Enkele ogenblikken later merkte hij dat het nog steeds zwart 
om hem heen was terwijl hij alles goed kon horen. Het boezemde 
hem angst in.

‘Meneer,’ klonk een zachte vrouwenstem in het donker. 
Hij probeerde zich te bewegen maar was iedere controle over 

zijn lichaam kwijt. Iemand trok hem een klein stukje overeind en 
raakte zijn gezicht aan. Opnieuw rook hij de winter, de kou en de 
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geur van vochtige jassen. 
‘Kan iemand een ambulance bellen,’ riep een mannenstem in 

het donker. 
Nee, dat was niet nodig, dat hoefde niet. Iskander spande zich 

in om iets te zien en kreeg al snel niet alleen weer gevoel in zijn 
lichaam terug maar begon ook vaag zijn omgeving te onderschei-
den. Over hem gebogen zat de vrouw met het rode haar. Hij keek 
gebiologeerd naar haar gezicht. Haar lange, rode haar lag golvend 
op een donkere winterjas en haar groene ogen keken onderzoe-
kend. Ze ondersteunde hem. Achter  haar, ook op de knieën, za-
ten de jongen, die hem kort daarvoor de weg had versperd,  en 
een onbekende man die later de bestuurder van de auto bleek te 
zijn. 

‘Hij komt bij,’ zei de jongen en er klonk opluchting door in 
zijn stem. 

‘Gelukkig,’ zei de vrouw met rode haar, ‘ik was bang dat hij 
ernstig gewond was.’ 

De bestuurder van de auto knikte, eveneens bezorgd, naar Is-
kander die iets probeerde te zeggen. 

Opnieuw klonk het geluid van autoremmen. Ditmaal van een 
politiewagen die met felle zwaailichten aan kwam rijden. Het aan-
tal kijkers dat was toegestroomd om het ongeluk van dichtbij te 
bekijken groeide en een agent begon de menigte aan te manen om 
door te lopen. 

Iskander, die inmiddels weer redelijk helder kon kijken, zag de 
onbekende man  tussen de toeschouwers staan. Achteraan, half  
verscholen in de menigte, keek hij toe.  Aan zijn gezicht te zien liet 
het ongeluk hem onberoerd. Hij liet zijn blik aandachtig op  het 
slachtoffer rusten alsof  hij naar iets zocht. In de schaduw van de 
donkere hoed waren zijn ogen van een onbestemde grijze kleur. 

Er sijpelde een klein straaltje bloed van Iskanders voorhoofd 
terwijl hij tegen de  vrouw leunde. Ze depte met een papieren 
zakdoek zijn gezicht. 
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‘Rustig aan,’ zei ze vriendelijk maar beslist, ‘de ambulance zal 
zo wel komen.’ 

De jongen die hem kort daarvoor nog had tegengehouden, 
sprak op zachte toon met  een agent. Klaarblijkelijk had iemand 
inderdaad gebeld om een ziekenwagen, want opnieuw gleed er 
ritmisch af  en aan licht over Iskander die zich al een stuk beter 
was  gaan voelen. Hij keek om zich heen en zag zichzelf  midden 
op straat liggen. Hij had niet het idee dat hij gewond was. Door de 
botsing met de auto was hij hard op het wegdek terecht gekomen 
en had daardoor korte tijd het bewustzijn verloren. Dat was alles. 
Nogmaals tuurde hij naar de plek waar kort daarvoor de man in 
het zwart had gestaan. Hij was verdwenen. 

Iskander moest een poging wagen om hem terug te vinden. 
Hoe klein de kans ook was. Wankelend stond hij op, ondersteund 
door de vrouw, en leunde voorzichtig tegen  de motorkap van de 
auto die hem kort daarvoor had aangereden. Hij was duizelig en 
hield zich met enige moeite staande. Het kostte hem nog geruime 
tijd voordat hij de politie en het ambulancepersoneel had over-
tuigd dat het allemaal niet zo ernstig was. Hij had niets gebroken 
en voelde zich inmiddels een stuk beter. Hij bedankte hen en de   
vrouw met het rode haar in het bijzonder. 

De auto had geen schade opgelopen en een klein halfuur nadat 
het ongeluk had plaats gevonden vervolgde hij zijn weg in de rich-
ting van de Grote Markt. 

Terwijl de omstanders langzaam afdropen, keek de vrouw met het 
rode haar hem peinzend na. De hulptroepen vertrokken en het 
normale verkeer tekende al snel weer het vertrouwde ochtend-
beeld. 

De mobiel van de vrouw ging. Ze staarde verbaasd naar het 
scherm, nam op, luisterde en sprak daarna afgemeten.

‘Nee, ik heb niets bijzonders aan hem gemerkt,’ zei ze met een 
toon die verraadde dat ze het onderwerp zo snel mogelijk wilde 
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laten rusten. 
Ze luisterde opnieuw. Haar vrienden gaven een teken dat ze 

verder wilden. Ze hief  haar hand op als groet. 
‘Ik zie jullie straks.’ 
De groep liep langzaam verder.
‘Vreemd, is het zeker dat hij degene is die jullie op het oog heb-

ben?’ vroeg de  vrouw en luisterde. 
‘Goed, ik hou hem in de gaten.’ 
Ze luisterde weer, knikte en verbrak de verbinding. Nauwlet-

tend keek ze om zich  heen, trok de ruime capuchon over haar 
opvallend rode haar en zette de achtervolging  in.


