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Voorwoord

Toen ik mijn vrouw leerde kennen, bleek dat zij ook al jaren 
regelmatig in het Noord-Hollandse Bergen kwam. Hoe groot is 
de kans dat twee Groningers dezelfde warme gevoelens blijken 
te hebben voor die prachtige ruïnekerk, de charmante straatjes, 
de authentieke gevels en niet te vergeten het Bergerbos. Ik 
kwam voor het eerst op het idee om een verhaal rond dit bos te 
bedenken toen wij in pension Simmerwille logeerden. Het witte 
huis grenst aan de rand van het Bergerbos en het is heerlijk om 
na het ontbijt een stuk door die prachtige natuur te lopen en 
de vele joggende Bergenaren te mogen begroeten. De bomen 
worden afgewisseld door heide en zandvlaktes en uiteindelijk 
gaat het bos over in het duinreservaat.

Op sommige plekken voel ik een mysterieuze sfeer. Zoals 
mijn fantasie wel vaker op hol slaat als ik in de natuur ben, zo 
gebeurde dat ook tijdens een wandeling in 2016. Ik verzon een 
verhaal over twee gebeurtenissen die, met dertig jaar ertussen, 
in het bos zouden plaatsvinden en met elkaar verbonden 
zouden zijn. Toen ik eenmaal begon te schrijven in de zomer 
van datzelfde jaar merkte ik dat ik naast het spannende verhaal 
ook een aantal thema’s wilde meenemen: pesten, ontrouw, 
wraak, ziekte en de dood. Dat het geen vrolijk verhaal zou 
worden stond bij voorbaat al vast. Maar ondanks dat wilde ik 
proberen om, met Bergen als decor, een donker verhaal toch op 
een lichtzinnige manier te vertellen. Het mysterie loopt als een 
rode draad door het boek, maar eigenlijk gaat het meer over 
de mensen die in het verhaal voor komen. Dit is dan ook geen 
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thriller, ondanks dat het hier en daar toch spannend is. Er wordt 
niemand vermoord, maar toch zijn er daders. Mensen die een 
misstap maken en anderen die daarvoor moeten boeten. 

Ik heb een aantal zaken uit mijn eigen leven in dit verhaal 
verwerkt. Ik dacht altijd dat het feit dat ik vroeger werd gepest 
me niet meer zo kon beroeren. Maar tijdens het schrijven van 
enkele passages maakte ik me kwaad om al die mensen die het 
nodig vinden om een ander belachelijk te maken of te kleineren. 
Eigenlijk zijn zij de echte slachtoffers. Want een fatsoenlijk 
mens heeft het niet nodig om een ander doelbewust te kwetsen. 

Toen we eind vorig jaar het bos in liepen, vanaf de Kerkelaan 
(net als in dit boek), gingen er plotseling een paar rillingen over 
mijn lijf. Het begon al een beetje donker te worden en ik moest 
denken aan een paar passages die ik eerder had geschreven. 
Het was een grappige gedachte dat mijn eigen fantasie de 
werkelijkheid leek te beïnvloeden. 

Ik ben geen literair schrijver. Sterker nog, mijn eigenlijke 
beroep is vormgever. Schrijven is mijn hobby. Ik schrijf 
misschien redelijk beknopt, maar hoop dat ik een verhaal heb 
neergezet dat u kan bekoren. En wie weet ga ik binnenkort aan 
de slag met een vervolg. Want Bergen zal mij nooit los laten en 
altijd blijven inspireren.

Michel Poppen, februari 2019
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1. Een oude vriend

Het werd Hendrik een beetje te gortig. Zoveel openheid had hij 
nooit verwacht. Hij haalde zijn dikke vingers door zijn wollige 
haar en keek naar de grond. Maribelle stond op en liep naar 
de keuken. Ze rommelde wat in de keukenkastjes terwijl hij de 
tranen in zijn ogen voelde branden. Waarom al deze verwijten? 
Waarom nu? Uitgerekend op het moment dat zijn baan op de 
tocht stond. Soms leek alles tegelijk te komen. 

Ondanks dat er niets in de kamer veranderd was, voelde 
alles toch anders. In tien minuten was de sfeer van warm naar 
kil gegaan. De stilte was ondraaglijk. Hendrik hoorde alleen 
nog maar het tikken van de klok. Hij liep naar de keuken, maar 
Maribelle was alweer verdwenen. Was ze zonder hem te groeten 
de deur uitgegaan? In deze verdoofde minuten was hij even uit 
de werkelijkheid geweest. De harde werkelijkheid. 

Hendrik liep van de keuken naar de gang. Net op het 
moment dat hij alleen dacht te zijn, stond ze opeens voor hem. 

“Ik dacht dat je was vertrokken?”
Zonder iets te zeggen liep ze de trap op naar boven. Hij ging 

weer in de kamer zitten. Hij zag een reflectie van zichzelf in de 
TV. Een triest hoopje mens, dat was hij. Dik, leeg, zweterig en 
nu ook nog bedrogen. Het leek Maribelle niet eens veel moeite 
te kosten om te vertellen dat ze was vreemdgegaan. Ze deed net 
alsof ze geen keuze had. Maar als mens heb je toch altijd een 
keuze?  Hij begreep dat hij niet de meest aantrekkelijke man 
ter wereld was. Dat was geen reden om hem op deze manier te 
laten stikken. 
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“Het komt allemaal door jou!” had ze gezegd. “Je luistert niet 
naar me; je zegt nooit wat er in je omgaat; we leven langs elkaar 
heen.” Had hij dit allemaal gemist? Was hij zo blind geweest? Of 
verzon ze allerlei redenen om haar eigen gedrag goed te praten.

Hij bleef een half uur zo zitten. Zijn hoofd gebogen, zijn blik 
op oneindig. 

De deurbel ging.
Hij hees zichzelf omhoog uit de uitgezakte bank en sjokte 

naar de voordeur. Vanwege het matte plakplastic dat Maribelle 
jaren geleden op het raampje in de deur had geplakt kon hij niet 
meer zien wie er stond. Hij kon er maar niet aan wennen. Mocht 
ze ooit definitief weggaan, dan zou hij dit spul gelijk loshalen.

Toen hij de deur opende zag hij een kalende en magere man 
staan. Het gezicht kwam hem vaag bekend voor. Het gezicht 
begon te glimlachen. “Ken je me niet meer, Hendrik?” 

Met een wazige blik keek Hendrik naar de vreemdeling. Hij 
had geen idee wie er voor hem stond.

“Gaat er echt geen lichtje bij je branden?”
De magere man leek een reactie af te wachten. Maar die 

kwam maar niet. Hendrik had ook helemaal geen zin in gedoe. 
“Ik geloof dat u bij de verkeerde deur hebt aangebeld,” zei hij 
en deed een poging om de deur weer dicht te doen. Toen hij 
doorkreeg dat dat niet ging, zag hij dat de man zijn magere voet 
tussen de deur had gedaan.

“Ik koop niet aan de deur,” zei Hendrik een beetje narrig, “én 
ik heb geen zin om mij te bekeren tot de Heer!”

Opeens besefte hij dat de man hem bij zijn voornaam had 
genoemd. 

“Dat jij me niet meer kent, Hendrik! Okay, ik ben nogal 
veranderd vergeleken met vroeger.”

Opeens ging er een lichtje branden. Vroeger, toen hij nog bij 
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zijn ouders aan de Russenweg woonde, woonde hij naast Peter 
Kruydhoek. Maar die was toch niet zo mager. 

De man kon zijn hersenen horen kraken. 
“Jij bent mijn buurjongen van vroeger!” zei Hendrik opeens. 

“Nu weet ik het weer! Wat is er met jou gebeurd, wat ben je 
afgevallen!” “En wat ben jij aangekomen!” lachte Peter.

Hendrik liet hem binnen.
Maribelle was ondertussen weer naar beneden gekomen. Ze 

had haar jas al aan en mompelde dat ze even een boodschapje 
ging halen. Hendrik dacht er het zijne van. Ze zou vast naar 
haar buitenman gaan. Hij hield haar tegen. “Hoe laat ben je 
weer terug?”

Zwijgend ging ze de deur uit en reed ze weg op haar fiets. 
Peter nam ondertussen plaats op de ruime bank, terwijl Hendrik 
haar door de deuropening nakeek. Hij had haar verloren, hij 
wist het gewoon.

“Wat ontzettend leuk om je weer te zien!” riep Peter vanuit de 
kamer. 

Hendrik merkte dat hij alweer een minuut of wat verstijfd 
bij de voordeur stond en deed hem traag dicht. Hij liep naar de 
kamer en bood zijn gast een drankje aan.

“Kom ik trouwens wel gelegen?” zei Peter met een 
verontschuldigende blik. Hij had echt wel door dat er wat aan 
de hand was tussen hem en Maribelle. 

“Je had geen beter tijdstip kunnen kiezen,” zei Hendrik met 
een glimlach, maar waarschijnlijk zag hij er meer uit als een boer 
die verging van de kiespijn. Toch wist hij dat dit onverwachte 
bezoekje wat afleiding kon geven. Hij ging naar de keuken, zette 
het koffiezetapparaat aan en na een paar minuten liep hij met 
twee koppen koffie weer de kamer in.
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“Ik was in de buurt en dacht, laat ik mijn oude buurjongen 
eens opzoeken!” zei Peter. “Maar er is nog iets waar ik je over 
wil spreken.”

Hendrik regelde melk en suiker en het viel hem op dat zijn 
kersverse gast maar liefst drie scheppen van het witte goedje in  
zijn kop koffie deed. “Wil je liever het suikerpotje, dan schenk 
ik daar wat koffie in!”

Zo dun als Peter nu was, zo dik was hij als kind. In die tijd 
waren er nog niet zoveel dikke kinderen als nu. Ze hadden 
elkaar al ruim 30 jaar niet gezien.

Peter nam een paar slokken van zijn koffie en brandde 
eindelijk los. Over zijn emigratie naar Schotland, zijn mislukte 
pogingen als zelfstandig ondernemer, zijn huwelijk (en 
scheiding) met een kleine Chinese dame én zijn winnende lot 
in de loterij. Vijf miljoen gulden gewonnen en in één klap weer 
verloren. Hoe had hij zo stom kunnen zijn om obligaties te 
kopen en te gokken in het casino. Hendrik vond dat zijn eigen 
leven maar bleekjes afstak bij dat van Peter en voelde zich een 
stuk minder miserabel dan voor zijn komst. En dan was het 
ergste nog niet eens besproken. 

Waarom hij zo mager was. Peter was ziek. Ernstig ziek. 
Tumor in zijn hoofd. Hooguit nog een maand te leven.




