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HOOFDSTUK EEN

Ik veegde de condens van de ruit voor me weg en loerde
omlaag naar de stormzee. Het was een fascinerend gezicht.
Beneden ontwaarde ik een gele strook zand die in de
richting zuidoost rookte op de wind als tijdens een
zandstorm in de Sahara. Duizenden zandkorreltjes
verplaatsten zich en vormden een schurende nevel die de
hele kustlijn onzeker maakte.
Het was niet de eerste maal dat ik de Nederlandse kust
onder me zag verdwijnen, om over te gaan in de
oneindigheid van de Noordzee. Die kust vormde in feite één
lange, uitslijtende bocht tussen den Hoek en den Helder; een
bocht die langzaam een baai begon te worden.
De zee zette haar tanden erin ; zeker nu. Een grimmige
horde golven liep vanuit het noordwesten op die belachelijk
lage duinenrij aan. Er heerste daar beneden een totale oorlog
tussen water en land. De duinen schenen te rillen van angst.
Ik voelde me niet bepaald op mijn gemak in deze helicopter.
De zee zelf - een deinend veld van witte brekers en
schuimvlekken - verontrustte me weinig, maar het toestel
bewoog zeer onregelmatig en dat bracht me telkens weer uit
balans. Op een schip zou ik me beter hebben thuisgevoeld.
De pieren van IJmuiden – nog juist even zichtbaar - braken
de aanvallen van de golven af in een gordijn van buiswater,
waartussendoor een klein schip nog probeerde binnen te
lopen, rollend en stampend als bezeten. Het zou beslist geen
pretje zijn ginder aan dek te staan, maar die lui gingen naar
binnen; ze hadden het bijna gehad. Ik benijdde hen want
daar ging die heli weer!
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Schuin op de wind zakte het toestel weg, alsof de bodem er
uit zakte en een moment lang dacht ik dat we ditmaal
werkelijk in de kokende, rokende zee beneden ons zouden
storten. Maar de stewardess - ik kende haar niet – die naast
de deur naar de cockpit met haar mooie benen naar me toe
zat, keek me even aan en probeerde te glimlachen.
Ze was mooi, geruststellend mooi en haar gezicht droeg een
verbaasde uitdrukking, alsof het leven haar voortdurend
overviel en alles wat ze meemaakte eigenlijk een verrassing
was. Ik herkende dat; ik herkende dat sterk.
Ze deed me plotseling denken aan iemand die ik lang
geleden gekend had; iemand die ik had afgezworen,
uitgebannen uit mijn gedachten: een vrouw, zelfde smalle
handen, zelfde blonde haar, zelfde postuur en vooral
dezelfde soort oogopslag.
Dat laatste deed het; ik schrok hevig van die verregaande
gelijkenis en was een moment volledig in de war.
Er rees een getij naar warmte en rust in me op dat me
dreigde te overspoelen, maar ik wist te zitten dagdromen. Er
was werk aan de winkel; niet voor niets zaten we in deze
peperdure helicopter.
Ik probeerde mijn gedachten op een ander spoor te zetten,
maar dat lukte me niet; die gelijkenis was zo treffend dat ik
dieper dan ooit besefte mijn ware gevoelens al jarenlang te
hebben onderdrukt. Ik had de verdovende invloed van reizen
en werken gebruikt om me te kunnen afsluiten voor al te
sterke emoties uit het verleden.
Maar nu kon ik mijn ogen niet van haar afhouden. Ik begon
te transpireren; het leek of er een paar sluizen diep binnen in
me open gingen. Ik had me gedragen als de prins uit het
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sprookje waaraan men nooit moest vragen waar hij vandaan
kwam, op straffe van verdwijning.
Weer nam de heli een geweldige zwaai en dat leidde mijn
gedachten even af. Misschien deed De Wit het er wel om.
Een gevoel van machteloosheid overviel me. Wat kon
iemand doen? Niets, helemaal niets. Afwachten, vervoerd
worden, overgang, doorgang, passief ondergaan. En ik
haatte dat.
Niet dat ik me ongerust maakte want De Wit was een van de
bekwaamste helipiloten die ik kende. Hij had - zoals ik - het
overgrote deel van de uit- en opbouw van de Noordzeeenergievelden meegemaakt, en had met zijn zwiepende
libelle menig staaltje van moed en kunde laten zien tijdens
reddingen, bevoorradingen, en plaatsingen van allerlei
boortuigen. Maar desondanks had ik het gevoel met een
elastiekje aan het hoge plafond van de hemel te hangen.
Dat beloofde op zichzelf weinig goeds, want tenslotte
vlogen we over de hele breedte van de Noordzee heen in de
richting van gasproduktieplatform Alpha Twee, op
tweehonderd kilometer westelijk van Egmond.
'Eigenlijk gekkenwerk', had Rob Mees, directeur van World
Wide Offshore Services nog gezegd, nadat ze hem van
National Gas om assistentie hadden gevraagd. Maar WWOS
had ook ditmaal haar naam en faam als allround
servicebedrijf willen waarmaken en ze hadden me gauw
gevonden.
'Sorry Frank', grinnikte Rob, toen ik op kantoor verscheen.
'Het is weer 's zo ver, maar tenslotte heb je wel voor hetere
vuren gestaan. Weet je nog van Borneo, Kalimantan?' Weer
een brok verleden; een job met een spuiter die me bijna het
leven had gekost. We hadden die oliebrand met een enorme
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explosie in de grond kunnen terugdrukken. Mijn linkerbeen
trok er nog van; een van de vele littekens van mijn werk in
de energiesector. Verdomd als het niet waar was: gas en olie
waren altijd op de slechtste, afgelegenste plaatsen op de
wereld te vinden. Sahara, PG, Guyana, Brazilië, Groenland,
Alaska, Turkije, noem maar op. Zelden op een leefbare
plaats. Als je er begon, was het een onontgonnen rommel;
als je er wegging was het een soort Wildwest.
De allerberoerdste plaatsen en omstandigheden! Ditmaal
was het midden in de Noordzee, en uitgerekend tijdens
storm. 'Ik zal Aat Hoekman met je meesturen?' had Rob nog
gezegd. 'En ik vertel je geen geheim dat National Gas het
liefst gisteren al wilde weten, waarom de produktie en
communicatie is uitgevallen tussen platform en de vaste
wal.'
Dat was ons doel en onze taak. Mijn ogen dwaalden langs
de stewardess heen. Ik was bang dat ze me al zwaar in de
gaten had, maar ik kon haar onmogelijk uitleggen waarom
ik zo naar haar keek: daar zat een heel leven achter.
Ik wendde mijn blik af. Stomvervelend, daar buiten; vocht
en nattigheid, wind en wolken die als opgejaagde geesten
langs de hemel draafden, en soms was het of er grote
rivieren door een deinend bergland golfden; een tafereel dat
van seconde op seconde veranderde.
Een ding was wel duidelijk: we hadden beslist niet met een
sleepboot of supplyschip kunnen gaan; het weer was te
slecht en bovendien was er de factor tijd.
Nu hadden Aat en en ik tenminste nog de gelegenheid het
karwei vóór de feestdagen te klaren. Aat!
Die zat rustig in zijn stoel te dutten alsof de hele santekraam
hem niets aan ging. Ik zag hoe geïnteresseerd de stewardess
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naar hem keek, omdat ze dit niet begreep. Ze bewonderde
hem erom en dat gunde ik Aat - tot mijn verbazing - niet.
Waarschijnlijk wist ze niet dat Aat geleerd had in étappes te
leven; een kunst die ik hem zelf in de loop van een paar jaar
had leren vervolmaken; anders hield je het niet vol.
Na zijn diensttijd bij de Europese mariniers, had ik hem
mentaal en technisch getraind voor dit werk en nu was hij
me bijna de baas geworden. Ik had er moeite mee dat te
aanvaarden.
Aat was als een rubberbal die zich overal snel bij aanpaste;
daar maakte hij een sport van en soms dacht hij
onoverwinnelijk te zijn; het privilége van zijn leeftijd. Hij at
als hij kon, sliep als hij kon en werkte als een paard om
binnen de tijd klaar te zijn. Daarbuiten leefde hij precies
zoals het hem het beste uitkwam.
Alles gebeurde met een tikje overmoed, vaak tegen het
extreme aan, maar toch had hij een soort ingebouwde
zelfdiscipline. Ik had hem nog nooit onbekwaam gezien,
behalve dan die ene maal in Maracaibo toen hij met een
grote Amerikaanse slee - model 1981 - een te nauw straatje
wilde passeren. Dat resulteerde in een V-model wagen. Het
had me veel moeite gekost dat karwei te klaren, want ik zat
toevallig ook in die wagen en het stuur was op mijn schoot
terecht gekomen.
Ik benijdde Aat om zijn speelse instelling. Sterker nog, er
waren momenten dat ik gewoon jaloers op hem was, zoals
nu. Hij zat rustig zijn accu op te laden, terwijl ik intussen zat
te tobben over wat ons op Alpha Twee te wachten stond. En
waarom?
Ik wist toch dat die gasput volgens de internationale
voorschriften beveiligd was. Ze zou zichzelf op de bodem
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van de Noordzee automatisch en hermetisch verzegelen als
er iets niet in orde was. Maar Alpha Twee was er één uit een
serie van vijf en dat betekende een verlies van 20%, juist in
het winterseizoen.
Rob Mees stuurde ons niet voor niets. Soms vroeg ik me
wel eens af hoe hij me eigenlijk zag: idioot, avonturier,
bezetene of uitgebuite, toegewijde of slaaf van zijn werk? In
ieder geval rekende hij erop dat ik beschikbaar was voor elk
onmogelijk karwei.
Met mijn bijna veertig jaren had ik nog dezelfde inzet als
iemand van twintig en daarbij kwam mijn ervaring. Ik wist
dat de naam Frank Zuidam internationaal bekend was.
Er was wel een grondige reden voor mijn inzet, al werd
daarover in mijn bijzijn nooit gepraat. Mijn verleden was
dood. En nu stond zij plotseling voor me. Dat was absurd.
Weer nam de heli een zwaai; kennelijk een
koersverandering. Een moment lang scheen ik gewichtloos
en de stewardess veerde overeind. Het kon zijn dat de duik
van het toestel haar uit die stoel had gewipt, maar de gong
luidde op dat moment; ze had het keurig weten te verbergen.
Ik bewonderde haar erom.
Ik staarde haar als in trance na; ze bleef in de deuropening
van de cockpit staan praten met als achtergrond het
instrumentarium. Maar toen ik zag dat ze wilde terugkomen,
besloot ik Aats spel mee te spelen en sloot de ogen. Ik zag
haar naderbij komen; groter werd ze en toen weer kleiner.
Ze begon te zweven en kwam dansend op me af. Ik
herkende haar vormen; ik herkende elk deel van haar jonge
lichaam en deed of ik sliep, terwijl mijn ogen zich
onwillekeurig concentreerden op de plek waar haar benen
ophielden. Ik wist precies hoe het er daar uit zag. Mijn hart
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begon sneller te kloppen, want onweerstaanbaar moest ik
terugdenken aan het Shangri La van mijn twintiger jaren,
toen ik Marina verloren had.
Ik voelde me beroerd worden en hapte naar adem.
Misschien werd ik wel luchtziek, Mijn God! Ik sloot de
ogen krampachtig en wachtte achter het zwart van mijn
oogleden Tot ze me zou wakker maken; wakker kussen?
Nee, dit was Alpha Twee niet. Dit was de Poolster, 'n schip.
Hou je ogen dicht, Frank Zuidam. Je bent even twintig jaren
oud en Marina staat weer voor je.
'Frank, Frank Zuidam!' Ze schudde me heen en weer; ik kon
niet langer veinzen en sloeg de ogen op. 'Captain De Wit wil
je spreken. Het aanvliegbaken is uitgevallen.'
Ik was meteen klaarwakker, want als het zicht verslechterde
zouden we Alpha Twee niet zo gemakkelijk kunnen
lokaliseren, vooral als de lichten waren uitgevallen.
Natuurlijk zou de lokadardienst van de wal ons kunnen
loodsen, maar het was altijd beter zelf het initiatief te
hebben.
Stel je voor; windkracht zeven tot acht en wij fladderden als
een mot boven open zee, op zoek naar een rustpunt: een
minuskuul platform dat ergens in zee moest blijven staan, in
de buurt van een aantal andere eenheden. Dat laatste maakte
het nog moeilijker om precies op Alpha Twee uit te komen.
'Ik kom', zei ik schor. 'Hoe heet je eigenlijk?'
'Rina; Rina Jacobs.'
Ik schrok. Die naam; die ogen, groot en vochtig, die me met
een soort eerbied aankeken; die onschuld op haar gezicht. Ik
zou er wéér intrappen.
'Aat?' brulde ik afleidend, 'uitstappen. We zijn er.'

7

Aat schrok, slikte zijn tong bijna in, zag haar rimpelloos
gezicht vlak bij zich en klapte met een snurk de mond toe.
Een moment later had hij zich hersteld en terwijl de heli een
schuiver maakte, stak hij een been uit. Een seconde later zat
ze op zijn schoot.
'Bang voor de wind buiten?' meesmuilde hij. 'Kom je
daarom bij me zitten?'
Maar ze stond onmiddellijk op en beende naar de pantry,
zonder om te kijken, onderwijl het haar schikkend.
'Begint al goed, Frank', grinnikte Aat. 'Belooft een goede
job te worden. De voortekenen ...'
'Het baken is uitgevallen', zei ik stroef. 'De Wit wil me
spreken.'
'Ga maar; ik hou je niet tegen. Ik amuseer me wel.'
Ik wist dat hij aan Rina dacht, stond moeilijk op en begaf
me naar de cockpit.
'Baken werd steeds zwakker, Frank. Haperde, en viel daarna
helemaal uit. We kunnen niet door naar Engeland. Dat wilde
ik even aan je kwijt. Als het te lang duurt, moeten we terug.'
'Dank je, De Wit', antwoordde ik. 'Je weet me te vinden, als
ik wat voor je kan doen.'
Ik liet hem alleen met zijn radiolawaai, instrumenten,
besturing, plaatsbepaling en copiloot van Dalen. 'Laat de
deur maar open', zei deze. Ik wilde terug naar de
passagiersruimte.
Me omdraaiende, merkte ik dat Rina achter me stond met
een dampende kom koffie.
'Dank je, meid', zei ik, vermijdend haar aan te kijken. .Jij
weet je twee enige passagiers goed te verwennen.'
Tot mijn verbazing zag ik mijn hand die de kom vasthield
trillen. Kennelijk was haar aanwezigheid hard aangekomen.
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Ik was me daar sterk van bewust, maar moest mezelf niet zo
laten gaan; idioot die ik was.
'Hoor je dat, Rina?', hoorde ik Aat zeggen. 'De ouwe baas
wordt sociaal. Hebben wij nog geen last van . Da's zijn
leeftijd. Kom je fijn weer bij me zitten?'
Ik had hem kunnen slaan! Over de kom heen loerde ik naar
Rina's gezicht en zag dat ze het niet grappig vond.
Integendeel.
'Ga straks maar mee naar Alpha Twee, Rina', probeerde Aat
toen. 'Samen op een onbewoond eiland; ja gezellig.'
Rina reageerde daar niet op, hoewel Aat bijna profetische
woorden uitsprak. Slap geklets, dacht ik en ik hoopte dat zij
er ook zo over dacht, hoewel ik me met stijgende verbazing
afvroeg waarom.
'Frank', kwam Aat die kennelijk bloed voor zijn hart kreeg,
'Hoeveel jobs hebben we samen al gehad?'
Ik gaf geen antwoord, maar slurpte de koffie naar binnen.
Het had geen zin tegenover iemand als Rina te gaan zitten
opscheppen. Ze leek me zelf ook niet zonder ervaring;
welke littekens zou ze al hebben?
Ze keek me even aan en ik dacht zoiets als een lichte blos
over haar wangen te zien glijden; ik wist op dat moment
zeker dat ze me begreep.
Er zweefde iets in de lucht; belangstelling, sympathie,
waardering, gewone menselijkheid? Ik wist het niet, maar
het was of ik de geur van een oud parfum opsnoof. Het was
fantastisch!
'En waar zullen we nog terecht komen, Frank?'
'Op Alpha Twee', antwoordde ik ongeïnteresseerd. 'Weet je
waar dat ligt? In de Noordzee, beneden je.'
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Rina begon te grinniken, maar Aat bemerkte het niet.
Typisch Aat; te zelfgeconcentreerd.
Ik werd warm van binnen, warm en opgewonden. Plotseling
was ik dankbaar voor mijn ervaring. Ik zou niet terug
willen, maar kon me nauwelijks herinneren wanneer ik voor
het laatst een dergelijk gevoel had gekend; het leek eeuwen
geleden. Eeuwen geleden. Tijden geleden. Tijd. Dat werd
steeds schaarser. Ik kon me trouwens niet herinneren ooit
werkelijk 'tijd' te hebben gehad. Ik moest zo nodig werken,
als medicijn. Ik was allergisch voor nietsdoen. Het was fijn
te voelen dat men je nodig had; dat was de hele trick en Rob
Mees wist dat maar al te goed.
'Waarom doen jullie dit werk eigenlijk?' zei Rina
onverwachts, alsof ze mijn gedachtengang had gevolgd.
Ik schrok van die confrontatie, maar gelukkig ging Aat erop
in. 'Omdat we het nodig hebben', zei hij. 'Feitelijk niets
bijzonders. Er zijn tientallen kerels zoals wij.
Sleepbootbemanningen, bevoorradingscrews, boorjongens,
straaljagerpiloten, ruimtevaarders ... Waarom doet iemand
dit werk, Frank?'
Ik kreeg de bal toegespeeld. 'Iedereen zal z'n eigen redenen
hebben', orakelde ik. 'Feit is dat rondom de oude Noordzee
een nieuw geslacht van avonturiers is opgestaan. Mensen
die vroeger lang gingen varen of naar de koloniën gingen
vinden het nu praktisch voor de deur. En wij van de WWOS
zijn de voorlopers geweest. We zagen de bui hangen.'
Ik zag dat ze meer wilde horen en vervolgde: 'Er is de
laatste jaren iets geweldigs aan de gang. De meeste
walslurpen realiseren zich dat nauwelijks. Jij wel, Rina.
Anders was je niet hier.'
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Ze keek me even aan. 'Ik ben hier pas', hoorde ik haar
zeggen.
'Waar kom je dan vandaan?' vroeg ik bijna ademloos. 'Ik
ben stewardess geweest op de lange lijnen van Eurair, en ik
heb ook gevaren, maar dat beviel me niet langer.'
Ik had willen vragen: waarom niet?, maar alsof die vraag
onvermijdelijk was en diep van binnen uit me opwelde, zei
ik: 'Waar heb je gevaren?'
'Op een paar cruiseliners en ook op een vrachtschip; de
Poolster. Dat was twee jaar geleden. Dat schip is nu
gesloopt'.
'Gesloopt?' Het schokte me. Ik wist als een pluis op de wind
te worden meegevoerd door een reeks gebeurtenissen waar
ik feitelijk buiten stond. Nu wist ik het zeker: er was weer
zoiets aan de gang. Ik huiverde. Zou het weer tot een
persoonlijke ramp leiden, voor mij en voor haar?
'Ja, gesloopt. Ken jij dat schip, Frank? Ja toch!'
'Nee.' Ik zei het hard, te hard; zo hard dat Aat en Rina me
verwonderd aankeken. De Poolster!
Vanuit de verte hoorde ik Aat praten. Hoe we samen allerlei
stoomcursussen hadden gevolgd op fabrieken en werven.
Hoe we hadden geholpen boortuigen te plaatsen en te
verplaatsen. Hoe we hadden meegewerkt de hele Noordzee
tot een gigantisch energieveld te maken. En hoe machtig het
was tussen een stel boortuigen rond te krauten, die in de
blauwe nevelen van de Noordzee bij elkaar stonden boven
het water; eenzaam, groots, verheven op hun hoge poten, en
hautain als de kop van een kameel aan het einde van de
lange nek. Hoe we een niet te evenaren knowhow hadden
opgebouwd, die ons praktisch onmisbaar had gemaakt.
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We waren als dwergen getuigen geweest van het achtste
wereldwonder: de totale openlegging van de roerige
Noordzee, waarbij de Deltawerken maar kinderspel waren.
Ook de opbouw van de platforms hadden we van zeer nabij
gevolgd. Ze verschilden onderling zeer weinig. Als
technisch adviseur hadden we medezeggenschap gehad in
de bouw en de opzet ervan, in verband met de eenvoud van
service later. Ja, we kenden Alpha Twee als onze broekzak.
De vier stalen poten, het uitstekende helivlak en de
communikatietoren die als een Euromast op het hoofddek
stond, de schotel-antennes er hoog bovenin voor de
troposcatterverbinding met de wal, het dekhuis met de
radioapparatuur en tenslotte het labyrint van het tussendek,
waar de hele fabriek was ondergebracht waarom het
tenslotte was begonnen.
Misschien begreep ik wat Rina hier zocht : actie, afleiding,
werken aan iets groots, meedoen aan primaire zaken, macro
en geen micro. Dat had ze even hard nodig als ik en als het
erop aan kwam zou ze zichzelf erbij vergeten.
'Wat zou er op Alpha Twee aan de hand zijn?' vroeg ze. De
wildste gissingen waren al uitgesproken. Alles was dubbel
uitgevoerd. Ik wist er teveel van om niet ongerust te zijn.
Nog nooit, sinds de kinderziekten met Alpha Een waren
overwonnen, was er een platform uitgevallen. Wel had men
de nieuwe series van beton gemaakt.
'De storm heeft de boel weggeblazen', kwam Aat.
Ik schudde het hoofd. 'Nee, er is iets anders aan de hand.
Eurosure heeft het niet voor niets zo hoog in de verzekering
geaccepteerd. Alles is zwaar overberekend. Er steekt meer
achter.'
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Aat begon te lachen. 'Nou probeert ie interessant te doen,
Rina', zei hij. Ik haalde geërgerd de schouders op. 'We
zullen het gauw genoeg weten.'
Weer schoof de heli schuin de hemel in. De horizon
wankelde en kreeg een vreemd perspectief. Ik was mezelf
niet, wist ik; ik werd geleefd; ik werd door iets buiten
mezelf bepaald. Mijn ingebouwde kompas had er moeite
mee.
'Misschien moeten we wel langs de draad', probeerde ik.
'Misschien wel', kwam Aat. 'Wij zijn de kamekazegroep van
de WWOS.' Hij grinnikte. 'Van gehoord, Rina?
Zelfmoordcommando. Net als de Jappen in de Tweede
Wereldoorlog. Vlogen zich ook met hun kist op het doel te
pletter nadat - ik herhaal nadát - ze een laatste prachtnacht
met een geisha hadden doorgebracht.'
Ze keek hem koel en berekenend aan; haar blik was ver weg
alsof ze achter die woorden wilde kijken.
'Meen je dat?', vroeg ze uitdagend, 'En jij, Frank?'
Ik keek haar vluchtig aan. Speelde ze of was het ernst; was
ze wekelijk geïnteresseerd of vrouwelijk-geraffineerd?
'In principe doen we allemaal hetzelfde als die Jappen', zei
ik. 'Varen, vliegen, reizen, werken, ademen; het is allemaal
een spel met de dood. Een eenzaam spel, mag ik wel
zeggen. Je komt en je gaat alleen. Niemand kan je daarbij
helpen. Misschien helpt het, als je denkt niet alleen te staan
in het leven. Sommigen noemen dat liefde.'
Het was eruit voor ik er erg in had en ze keken me allebei
verbaasd aan, alsof ze zoiets nooit hadden verwacht. Ik had
er onmiddellijk spijt van.
Ze leek op Marina, mijn eerste vrouw. Ik had haar voor het
eerst ontmoet toen de gloednieuwe Poolster voor haar eerste
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reis klaar lag aan de Rotterdamse Parkkade. De loopplank
lag uit. Het was zaterdagmiddag en de zon scheen breed
over de Maas die langszij van Heuvel en Euromast als een
met schepen zwaarbeladen lint in de richting van zee
vloeide.
Plotseling zag ik haar de trappen van de Heuvel afkomen en
over de keien aan de kade naar de loopplank toestappen,
waarna ze als een schuchtere maagd omhoog sloop,
aarzelende bij elke trede, alsof ze iets deed dat streng
verboden was.
Ik had haar met stijgende interesse al een tijd lang in de
gaten gehouden, eerst gewoon en daarna met de kijker, toen
ik zag hoe ze als een verloren vlindertje over de Heuvel
rondscharrelde. Ze was een schoonheid, en ik vloog
langzaam in brand. Haastig liep ik omlaag om haar op te
vangen.
'Hebt u familie aan boord?' vroeg ik.
'Nee, dat niet', antwoordde ze met een smeltende glimlach.
'Vindt u het goed als ik even rondkijk?'
'Nee', antwoordde ik streng, 'maar wel als ik u mag
rondleiden.'
Het werd een zegetocht. Ik toonde haar trots de kombuis, de
ruimen, de machinekamer, brug en verblijven en moest
menig knipoogje incasseren van mede-opvarenden. Daarna
leidde ik haar als een koningin naar de radiohut, waarover ik
in die tijd de scepter zwaaide. Ze leek gefascineerd.
Later dronken we samen sherry in de privéhut, totdat ze me
kwamen roepen voor vertrek. Ze bleef wachten en zwaaide
me langdurig na tot het schip verdween om de bocht. Het
laatste wat ik zag was haar frêle figuurtje voor het
ventilatiegebouw van de oude Maastunnel.
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We schreven elkaar die reis veel en lang, mikkend op de
juiste woorden; woorden die gevoelens moesten vertolken,
gevoelens en vooral stemmingen. Een verkenningsproces.
Kostbare woorden die lang werden gewogen.
Thuisgevaren, zei ze dat ik haar leven had gered. Het werd
een prachtig verlof.
'Ik zag het niet meer zitten, Frank', zei ze. 'Ik was
vastgelopen tussen allerlei boekenwijsheid, en toen zag ik
dat schip liggen .en vrouwen en kinderen aan boord lopen.
En toen ontmoette ik jou, Frank. Jong, slank, blond, blauwe
ogen, gouden strepen. Je hebt een ander mens van me
gemaakt. Ik geloof dat ik van je hou, liefste.'
En ik stond daar maar, overweldigd en ontroerd, met haar in
mijn armen. Ik dreef voor de wind de baai van haar lichaam
binnen en ankerde er. Ik was waanzinnig veel van haar gaan
houden; onlogisch veel, alsof ik haar bezat. Ik verafgoodde
haar.
Waarschijnlijk besefte ze niet welke krachten ze in een man
kon opwekken. Misschien speelde ze toen al kat en muis;
misschien was het puur raffinement. Een raadsel dat ik nooit
had kunnen oplossen .
'Wil je me Marina noemen, Frank? Dat is beter dan Rina.'
'Waarom wil je dat, schat?'
'Ik voel me herboren, jongen. Marina betekent kind van-dezee. Dat betekent veel voor me.'
Had ze wel begrepen wat het voor mij betekende? Na haar
dood was alles me tegengevallen. En nu, na al die jaren, zat
daar haar evenbeeld. Plotseling. Ik had kunnen schreeuwen
van geluk en opwinding, maar ook van ellende. En dat alles
terwijl Aat met haar flirtte, met de onschuld van de
onervarenheid die nog niet weten kan dat goede
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verhoudingen tussen twee mensen duurder zijn dan platina
en zeldzamer dan een vallende ster.
Aat: breed en spontaan levend, maar als het erop aan kwam
een groot kind. Rina zou hem vermorzelen, terwijl hij dacht
dat hij haar verleiden kon. Ze zou hém verleiden en niet
andersom. Ik herkende mijn eigen situatie haarscherp.
Tegelijkertijd was het niet onmogelijk dat Rina hem
onderschatte. Aat was een doordouwer, maar het zou voor
hem toch een afgang worden. En voor mij? Wat zat ik me
toch te verbeelden! Straks als we omlaag gingen was het
afgelopen en uit. Voor Aat trouwens ook.
Ik wist dat Aat ondanks zijn bravoure, op een gegeven
moment weer steun en leiding bij mij zou zoeken. En Rob
Mees wist dat ook. Rob liet ervaring en doldriestheid
samengaan en op de som daarvan kwam het tenslotte aan.
Rob wist hoofdzaken van bijzaken te scheiden.
'Frank, durf je wel omlaag als de heli niet kan landen?',
hoorde ik Aat zeggen. 'Of moeten Rina en ik ...'
Het begon me sterk te vervelen. 'Ouwehoer niet', zei ik fel.
Ik wilde niet verder gaan; ik wilde hem niet kwetsen door
een of andere pseudograppige opmerking. Waarom? Over
dat soort dingen was ik goddank al heengegroeid. Het was te
goedkoop.
Maar onverwachts kwam Rina: 'Schei uit, Aat. Ik stel
helemaal geen prijs op jouw opmerkingen. Voor mij hoeft
het allemaal niet.'
Ik voelde me tussen beroerd en dankbaar, want dit had ze
beslist niet hoeven doen. Had ze soms meelij met me?
'Frank!' hoorde ik roepen. Het was van Dalen. 'We zien de
toren nog steeds niet.'
Ik beende naar de cockpit.
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'Eén ding is gelukkig', zei De Wit, 'Er is nog weinig of geen
nevel, maar we snappen het niet. We hebben de industrieeilanden al lang gehad en Alpha Drie ligt aan stuurboord.'
'Hallo basis', riep van Dalen. 'Zien jullie ons nog op de
lokadar?'
'Hallo captain, zien u nauwelijks. Ga wat hoger vliegen
want u duikt onder de horizon. Koers goed. Alpha Twee
moet recht vooruit liggen.'
'Zien jullie Alpha Twee dan?'
'Nee, maar waar ie moet zitten weten we', zei die
comfortabele en onbewogen walstem, en ik dacht aan die
kerel die nu veilig en wel naast zijn gas-cv zou zitten,
terwijl wij hier halfblind ronddoolden.
Door de ronde koepel van de heli heen leek de zee nog
immenser en witter: een machtig melkwit veld van
voortjagend water en schuim. De aarde was water; sterker
nog, er wás geen aarde. Er was niets dan water tot aan de
horizon en de koepel van de hemel erboven leek van
beslagen glas.
'Ik zit nu hoger', riep De Wit. 'We moeten 'm nu toch gauw
zien.'
'Ik geloof dáár', zei van Dalen, een kijker grijpend. 'Kan ook
nog 'n schip zijn. Nee. Vast punt. Beweegt beslist niet.'
Hij tuurde in de verte en trainde zijn ogen op een vaste plek,
die hij meende te hebben ontdekt in het constante fluïdum
van de zee.
'Ja, moet het zijn', bracht hij vreemd kort uit. 'Snap er geen
jota van.'
'Mag ik die kijker even vasthouden?' vroeg ik, het antwoord
niet afwachtend; en even later stomverbaasd: 'Verrek, 'r is
daar geen toren meer.'
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'Dat verklaart alles', kwam De Wit.
'Dat verklaart niks', kaatste ik en tegelijkertijd nam de heli
weer een zwaai, toen De Wit geërgerd aan de stuurknuppel
zwengelde.
Ineens groeide Alpha twee snel aan. We zwiepten omlaag,
en ik staarde geboeid naar voren waar half onder water en in
een bad van schuim, Alpha Twee eenzaam stond te rillen op
haar dunne poten. Even blies de wind de druppels van de
ramen weg en duidelijker zag ik haar: als de rug van een
walvis die wegduikt voor een jagende helicopter in de
verbeten wateren van de Poolzee.
Ik huiverde; het leek inderdaad onmogelijk daar te landen,
op dat stipje-in-zee; dat onbemande kunstmatige gedrocht.
Maar tegelijkertijd voelde ik me opgewonden als een
commando-parachutist, op weg naar zijn missie en doel.
We naderden snel. Het bovenstuk, waar de schotelantennes
moesten zitten, hing in het water. Twee afgeknapte poten
staken praktisch recht omhoog en aan het dek was het een
ravage van afgebroken spanten en wat daarbij hoorde. Ik
begreep dat de situatie kritiek kon zijn; het hing· er maar
vanaf wat de feitelijke oorzaak van de ramp was.
Ik floot tussen mijn tanden, terwijl we als een Jan-van-Gent
omlaag gierden. 'Ik begrijp er niets van', zei ik. 'Die torens
rollen niet voor niets om! Wil je de wal waarschuwen, De
Wit?'
'Straks, direct', antwoordde hij, een paar manoeuvres
uitvoerend die de heli nog dichter bij het wilde water deed
scheren.
De golven werden hoger; ze kregen diepere dalen en
donkere muilen vol schuim. En het platform werd groter,
geruststellend groter. Het werd menselijker van afmetingen.
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Het was een van de vreemdste taferelen die ik ooit had
aanschouwd: een woeste waterwereld waarin het platform
zich met enige moeite handhaafde. Hoog spatte het water
tegen de poten op, de buis als dunne nevel omhoog
vliegend. Het was in feite een wonder. Hoe hadden ze zoiets
hier ooit kunnen neerzetten? Zee- en luchtwezens hadden
dat gedaan; mensen zoals wij hier; grote mensen die boven
het gemiddelde uitstaken. Mensen die ondanks hun eigen
moeilijkheden iets wilden presteren en in zee een aantal
monumenten voor zichzelf hadden opgericht.
'Dit is geweldig, De Wit', zei ik langzaam. 'Dit is groots and
you know it, my friend!'
De Wit begon zachtjes te grinniken en ik wist, ergens in
mijn achterhoofd en zonder om te kijken dat Rina het had
gehoord.
Er spoelde veel door me heen, op dat moment: dingen
dichtbij en veraf. De aarde nu was woest en ledig en de
geest Gods zweefde boven de wateren. Marina!, loeide de
wind. Mijn God, ik had maar één leven; vroeger, veel
vroeger had ik het verpest. Kwam ik er dan nooit meer vrij
van?
Ik stond voor het altaar van het dorpskerkje in Ketel, onder
de rook van Groot Rotterdam. Het was er halfduister. Zware
eiken balken in de zolder. Glas-in-lood ramen die het
zonlicht filterden. Overweldigende orgelklanken die tussen
de pilaren heen en weer kaatsten. Frank Zuidam, - eenling,
enkeling, kleine jongen met tranen in de ogen, want dit was
groots!
'Als God vóór u is, wie kan dan tegen u zijn?', had ik horen
zeggen. Waaraan had ik dat verdiend ; die steun, die sterkte?
Dat had ik aan Marina te danken die naast me stond. Een
19

fantastische vrouw, die me bovendien ’n God gegeven had
die me wilde leiden tol in alle eeuwigheid. Amen. Het was
in een keer overgegaan. Hard. Keihard. Marina!, huilde de
wind. Het zou me vellen als ik niet ophield; vroeg of laat
zou het me vernietigen. lk had een job te doen op Alpha
Twee.
'Zeg De Wit, waarschuw nou de wal maar', zei ik hees.
'Doe het zelf maar, Frank.'
'Okee. Hallo basis, hier Frank Zuidam. Toren Alpha Twee
omgevallen, ligt in zee. Heliveld geblokkeerd, heli kan niet
landen. Vragen instructie van National Gas. Hebt u dat?' Er
viel een diepe stilte; er viel verbazing neer, en wij hingen
daar maar, hulpeloos en schuin boven het geteisterde
platform. Het lukte nauwelijks om stil te blijven hangen.
'Hier Rob Mees', kwam de wal eindelijk, 'ben je daar,
Frank?'
'Spreekt.'
'Wat is er aan de hand, Frank? Herhaal bericht. National Gas
luistert mee.'
Ik gaf een kort ooggetuigeverslag met een paar conclusies
en van Dalen voegde daaraan toe dat de heli onmogelijk
lang kon blijven, en daarna wachtten we op het antwoord
dat we al kenden.
'Ik zou toch maar even gaan kijken, Frank', bootste Aat de
hoge stem van Rob Mees na. Ik antwoordde niet, maar keek
naar het in zee boksend platform; als een klein schip in de
branding van de nabije kust. Ik wist dat hier tachtig tot
honderd meter water stond.
'Hallo Frank, als het enigszins mogelijk is, moet je maar
even gaan kijken, vindt National Gas', en ik kreeg een stomp
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van Aat in mijn lendenen. 'We moeten trachten de oorzaak
vast te stellen, Frank; anders is je missie voor niets geweest.'
Je missie; hij gaf er iets heiligs aan. 'Maar pas op jezelf,
Frank', voegde hij er nog aan toe. 'Vraag De Wit zo lang te
blijven als verantwoord is. Good luck!'
'Begrepen, We houden contact.'
Daarna gebeurde er van alles tegelijk. De Wit bracht zijn
helicopter in de beste positie, de deur schoof open en de
wind viel als een orkaan naar binnen. Ik was al mijn zorgen
op slag vergeten. Actie! Dit was mijn leven, mijn
eigengekozen leven.
'Ik zal jullie in de lijn van het dekhuis laten zakken. Veel
ruimte is er niet. Oppassen', zei De Wit, 'en hou contact met
jullie portables. Wie eerst?'
Ik zag Rina met grote ogen in de waaiende diepten loeren.
'Ik, zei de gek', gaf ik als antwoord. 'Bedankt voor de
service, mannen. Jij ook, Rina : hou je taai.' Ik slikte.
'Jij komt er wel. Sec you around sometime.' En even raakte
ik haar aan; vluchtig en met het gevoel of ik wat stal. Ik zag
haar gezicht vertrekken, alsof ze dit te enen male niet kon
begrijpen. 'Lekko*, van Dalen !' (* Lekko, van let go = laten
vieren).
Het was niet de eerste maal dat ik uit een heli kwam zakken,
maar ditmaal waren de omstandigheden beroerd. Als 'n
gehangene aan een touw zwaaide ik in de schroefwind
omlaag en toen ik even omhoog loerde, voelde ik de
vullingen in mijn kiezen trekken op de wind. Tegelijkertijd
begon ik rare kringen te beschrijven. De Wit noch ik konden
daar veel tegen doen; het was een samenspel van krachten.
Wel voelde ik dat De Wit zijn uiterste best deed me te laten
stilhangen , maar vlak achter het dekhuis hangend, kreeg
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een opstekende trekwind me te pakken , waardoor ik als een
pop in de richting van de torenpoten dreef.
Ik sloeg er met kracht tegenaan, maar hoewel het gemeen
pijn deed, wist ik me snel om te draaien en vast te grijpen.
Daarna zakte ik langzaam aan dek. Ik was er; enigszins
gehavend maar veilig en wel, en haakte snel de gordel los.
Ik voelde me onzeker, onwennig en wankelend, in het besef
te zijn neergeploft in een vreemde, vijandige wereld. Het
platform schudde af en toe. Bovendien kwamen er allerlei
krakende en schurende geluiden uit de richting waar het
heliveldje geweest was. Af en toe rilde het dek onder me;
alsof het platform koorts had.
Boven me hing die grote, lawaaierige bromvlieg te deinen,
waar een loden pop uit kwam zakken die kringen begon te
beschrijven. Ook loerde er een klein, bleek gezicht omlaag.
Marina misschien. Het deed me zeer. Ze was eindeloos ver
van me verwijderd. Ik had haar opnieuw moeten afstaan.
En terwijl ik moederziel alleen op dat schuddende dek
stond, bekroop me een vreemd gevoel. Ik nam afstand van
mezelf. Nee, het had niets te maken met angst; het was een
verheven gevoel, als van een alpinist die langs de steilten
van een bergwand hangt, als van iemand die in een
onderwaterhabitat verblijft, of als van een maanreiziger.
Alsof ik toeschouwer was van een spektakelstuk.
Het was schijn want Aat kwam er wel degelijk aan. Maar
hoewel De Wit hem centimeter voor centimeter liet zakken,
zwaaide hij veel te veel heen en weer. Ik hoopte maar dat de
trekwind van de helischroef hem recht omlaag zou doen
gaan en ik keek met open mond toe welke capriolen hij
maakte. Ik kon niets voor hem doen. Wat bezielde De Wit
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toch? Ik greep mijn portable en vroeg of ze 'm snel wilden
laten zakken. Had ik het maar niet gedaan!
Meteen daarna maakte Aat een enorme zwaai voorwaarts;
de heli probeerde dat te compenseren waardoor hij
gaandeweg in de luwte van het dekhuis terecht kwam, en
toen was er geen houden meer aan.
Aat vloog met kracht tegen de scherpe rand van het dekhuis
aan, zijn armen nog wel als schild gebruikend, maar even
later viel hij krimpend van pijn voor mijn voeten neer,
jankend als een jonge hond.
Ik haakte snel zijn riem los. 'Mijn arm ...', riep hij, 'doet
vreselijk pijn. Er is wat gebroken, Frank!'
'Welnee!' riep ik, hem overeind helpend en de arm
bewegend, maar hij kromp ineen en bleef aan dek liggen,
tranen in de ogen van pijn.
Ik schudde het hoofd. Zo ging het niet. Ik moest het alleen
klaren, dat was nu wel zeker.
'Kom 'm maar weer halen', riep ik naar de afgezwenkte heli.
'Aat heeft een arm gebroken, geloof ik.'
'Nee', riep Aat nog, 'Ik laat je niet in de steek, Frank.'
Hij huilde bijna en niet alleen van pijn, wist ik. Ik slikte. Het
deed me op dat verbeten moment geweldig veel goed.
'Je gaat mee, Frank', probeerde Aat. 'Het schudt hier; straks
dondert de hele boel om.'
'Zemel niet', antwoordde ik. 'Het ouwe vlees moet eerst op,
zoals je weet.' Ik glimlachte. 'En doe de groeten aan Rina.
Daar komt de heli.'
'Verdomme, Frank. Ik heb er spijt van, dat ...'
'Daar komt de kabel. Kom overeind en zet je schrap',
onderbrak ik hem. Typisch Aat; ik werd er bijna beroerd
van.
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'Hieuwop!' riep ik in de portable.
Ik zag hem omhooggaan en voelde me eenzamer dan ooit,
maar tegelijkertijd was daar die genoegdoening, diep van
binnen, waarvoor ik me feitelijk had moeten schamen. Nee,
ik was nog niet uitgerangeerd. Integendeel.
Met tranende ogen keek ik hem na, me nauwelijks staande
houdend in die namaakstorm. Hij werd kleiner en kleiner.
En weer rilde het platform.
Ik was alleen. Als een dronken eend waggelde ik over het
dek, tussen de obstakels door die soms de neiging hadden te
bewegen, als door een reuzehand in de diepte opgetild. Ik
liep op eieren. Het was een grote ravage, een puinhoop!
Antennedelen, hout, ijzer, afgebroken kabels; alles door
elkaar heen gesmeten in een surrealistisch patroon. Het deed
me ergens aan denken: alsof er een bom gevallen was.
Een moment lang kauwde ik op die gedachte. Ik proefde
kruit. Langzaam begon deze absurde waarheid tot me door
te dringen. Het ging hier helemaal niet om natuurkrachten;
dit was mensenwerk. De toren was moedwillig vernield.
Opgeblazen! Ik kon mezelf wel voor de kop slaan dit niet
eerder te hebben vermoed, maar hoewel ik er middenin
stond, kon ik het nog nauwelijks geloven, want wie-deednou-zoiets! Het begon me sterk te intrigeren wat er allemaal
achterstak. Hoewel de radioverbindingen met hele grote
piekvermogens werkten, zag ik geen enkele schroeivlek aan
dek.
Ze hadden de boel eerst netjes afgezet, voordat ze die
explosieven aan de torenvoet hadden laten ontploffen.
Vakwerk. Vanaf dat moment liet hel me niet meer los: ik
wilde weten hoe het er binnen en benedendeks uitzag. Weer
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trilde het eiland hevig. Het was of er een beving uit een van
de poten kwam opzetten, zich versterkende langs het metaal.
Ik moest naar binnen toe; even maar.
Voorzichtig klauterde ik verder tussen de huilende resten
van de torenvoet en scharrelde naar het dichtstbijzijnde
reddingstation, want ik wilde eerst weten of de
rubberdinghy en de opblaasbare glijbaan nog intact waren.
Toen hoorde ik die dreun achter me, of er een deur werd
dichtgesmeten.
Ik schrok geweldig en bleef stokstijf staan, trillend op de
benen. Het gonsde en golfde om me heen. Brak er beneden
wat af? Begon het platform al te kantelen? Een panische
angst kroop in me omhoog.
Het duurde een paar minuten voor ik de kracht vond om
verder te klauteren. Toen zag ik ginds boven zee, de
helicopter deinen, in de betrekkelijke luwte achter Alpha
Twee, en ik herademde. Ik kroop verder.
Onder het platform zag ik de golven doorspoelen; een
constant patroon van rijzen en dalen, opkomen en
ineenschrompelen. Daar was het reddingstation. Het
afwerpapparaat was leeg. Iemand was me voor geweest. Ik
kon de ogen nauwelijks geloven, maar begon me vanaf dat
moment nog behoedzamer te bewegen, gedachtig aan de
dreun die ik net had gehoord.
Ik voelde een rilling van grimmige sensatie langs mijn rug
lopen. Gevaar! Ik voelde het, vlak nabij. Ik was opweg iets
groots te ontdekken; iets dat verstrekkende betekenis had.
Ik nam geen enkel risico meer, liet me aan dek vallen en
kroop door de puinhopen heen naar de andere zijde, waar
nog een reddingstation was. Tot mijn grote opluchting was
daar de afwerpinrichting nog intact. Nu kon ik, als het nodig
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was, Alpha Twee ook langs deze weg verlaten; 'n kleine
kans.
Daarna sloop ik in de richting van het dekhuis. Alpha Twee
was in principe niet meer dan een dubbele bodem (d.b.) met
een commandotoren er bovenop. In die d.b. bevonden zich
verblijven, opslagtanks, energievoorziening, werkplaatsen,
olietanks, messroom en gasverwerking.
Mijn argwaan nam toe, want stel je voor dat de andere
Alpha's hetzelfde lot zouden ondergaan? De Europeanen
moesten het van de Noordzee hebben.
Ik begon me op te winden, vooral toen ik zag dat van de zes
knevels er maar één de deur van de communicatieruimte
dicht hield.
Indertijd waren er lange gesprekken geweest over het
onderwerp of die deuren wel of niet moesten worden
afgesloten. Men had besloten van niet, want geen enkele
bonafide heli zou onbevoegde personen afzetten, vanuit zee
was het erg moeilijk aan dek te komen, en wie er inderdaad
toch in wilde, zou de boel wel weten te forceren.
Op dat moment overwoog ik De Wit opening van zaken te
geven, maar besloot nog even te wachten, sloeg de knevel
los en stapte over de hoge drempel heen naar binnen.
Ik stond net in de sluis toen de deur met grote kracht uit
mijn handen werd gerukt en wijd open sloeg. Het dreunde
en sidderde om me heen, en mijn huid begon weer te
prikkelen terwijl een serie geluiden tot me doordrong die ik
niet direct wist thuis te brengen .
Ik stond ademloos te luisteren, totdat de zware deur voor me
met een smak dichtviel en ik van schrik in bet pikdonkere
gat van de sluis tuimelde.
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Het begon te onweren om me heen. Overweldigd en
gepijnigd door die vloed van geluiden, en niets anders
verwachtend dan dat die deur met opzet was dichtgegooid,
zag ik hem stomverbaasd weer voor me open gaan. Ik had
me vergist; ik zag en hoorde spoken!
Er was inderdaad niets buiten dan de vlagende wind, het
fluiten van de staketsels van de torenvoet en het
murmelende lijk van de toren zelf, alsof dat pogingen deed
overeind te komen.
Ik sloot de deur achter me. Het eerste dat ik binnen
ontwaarde was de noodontvanger, waarvan de schaal
verlichting brandde. De knoppen van de zender erboven
leken te gloeien als van goud. Bovendien stond er een laagje
water op de vloer; een paar centimeter maar dat af en toe
beefde en dan een vertekend beeld gaf van de apparatuur
erboven.
Langdurig bleef ik in de sluis staan; die betekende
rugdekking. De bundel van mijn zaklantaarn spoelde rond.
Pas toen ik er absoluut zeker van was dat er niemand binnen
was, liep ik snel die paar stappen en drukte op de knop van
de noodverlichting.
Ergens onderdeks hoorde ik de nooddiesel starten, en
plotseling floepte er een verblindend licht aan dat de hele
ruimte in een fluorescerende gloed zette. Alles kreeg een
andere dimensie: warmer, menselijker.
Mijn ogen hadden tijd nodig zich aan te passen en pas
daarna kon ik zien waar het water vandaan gekomen was: er
zat een gat in het plafond; op de plaats waar de toren
verankerd had gestaan. Zee-, buis- en regenwater moesten
daar naar binnen zijn gegutst. Nu pas bemerkte ik hoe koud
en nat mijn voeten waren.
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Ik huiverde. Het vreemde was dat er een grote dot
poetskatoen in dat gat was gestopt, alsof iemand het had
willen afdichten. Dus toch! Ik moest tot op de bodem
uitzoeken wat er aan de hand was - tot op de bodem; de
bodem van de Noordzee? Ik liep langzaam naar de hoek
waar de spuikraan moest zitten en zette die open. Af en toe
bellen blazend, begon het water weg te gorgelen.
'Hallo Frank, hoor je ons?' kwam de heli. 'We moeten er
vandoor, Frank. Heb je iets bijzonders te melden?'
Ik stond in zware tweestrijd, want wat wist ik? Niets! 'Een
van de dinghies is weg', rapporteerde ik kort. 'de deur van de
radiohut stond open en de noodontvanger staat bij.
Misschien zie ik spoken De Wit. Ik ben hier in elk geval nog
niet klaar.'
'Frank, je kunt onmogelijk daar blijven. Het platform
wankelt, zegt Aat. Je hebt genoeg gedaan. Ik moet je
dringend aanraden mee te gaan.'
Aat! Welke verhalen had hij in de heli opgehangen. Nee,
waarom zou ik gaan? Ik had aan de wal niemand die op me
wachtte. Nu, schoot het door me heen, zou ik mezelf en Rob
Mees én Aat kunnen bewijzen dat ik nog geen ouwe, bange
kerel was. Dit was mijn kans. Rina?
Ach wat! Een fantoom! Ik moest kiezen tussen vroeger en
nu, tussen mezelf en de eeuwige weerkerende confrontatie
met mijn voltooid verleden tijd.
'Hoe is het met Aat?' riep ik.
'Het gaat 'm goed, maar veel pijn. Kom je?'
'Doe Aat de groeten', zei ik vastbesloten. 'Ik zie jullie
morgenochtend wel verschijnen. Ik klaar het hier wel.'
'Dit verdraag ik niet, Frank!' hoorde ik De Wit uitroepen. 'Ik
zal Rob Mees vragen je te bevelen ...'
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Ik werd kwaad. 'Doe geen moeite', onderbrak ik hem. 'Ik
ben baas in eigen huis, en bovendien laat ik niemand achter'.
(Niemand dan mezelf, dacht ik.)
'Het is tegen de voorschriften, maar zal ik van Dalen bij je
achterlaten? Ik moet er echt vandoor, dat weet je', De Wit
smeekte bijna.
Het begon me te vervelen. 'Breng je vrachtjes maar veilig
aan de wal De Wit. De groeten aan allemaal, ook aan Rina.
Ze ... ze herinnert me sterk aan iemand.' Ik weet niet precies
waarom ik dat zei; ik had het idee dat het moest. Een
ogenblik liet ik de zendknop los. De ontvanger ruiste.
Daarna haalde ik diep adem en zei: 'Dit was Alpha Twee.
Over en uit.'
Ik had sterk het gevoel eindelijk mijn verleden te hebben
afgestoten, terwijl ik de portable onherroepelijk
uitschakelde.
Ik had gekozen en kon niet meer terug. Nu diende ik me te
verdiepen in de situatie op Alpha Twee, waar nog steeds
sidderingen doorheen liepen. Schip, dacht ik; beschouw het
als een schip in slecht weer.
Eerst de deklampen aan, dan het baken herstellen en
antennes maken voor de verbindingen met de wal, en daarna
- als het mogelijk was - de resten van de toren in zee kiepen,
maar eerst de d.b. aan een onderzoek onderwerpen. Zo
ongeveer stelde ik me een werkschema voor.
Had ik De Wit niet meer moeten vertellen, vroeg ik me af.
Misschien wel, waarschijnlijk wel; maar dat kon altijd nog
als ik de lijn met de wal had gemaakt. Ik had trouwens
andere dingen om aan te denken. Mijn koude voeten
herinnerden me aan het water op de vloer; het was
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weggeëbt. Ik liep naar de spuikraan en sloot die af. Toen
hoorde ik die bons achter me.
Ik verstijfde en draaide me vliegensvlug om want zonder
twijfel was daar iemand buiten. Er zweefden onregelmatige
geluiden binnen die niets te maken konden hebben met zee
en wind.
Maar mijn haren begonnen te prikken toen ik de knevels van
de buitendeur heen en weer zag bewegen. Ik schoot als de
weerlicht achter het stalen schot van de sluis en greep mijn
zaklantaarn om mee te kunnen slaan als dat nodig was.
Ik had, in mijn verwarring omtrent Rina, inderdaad een
grote vergissing gemaakt door De Wit niet volledig op de
hoogte te stellen! En nu was hij buiten bereik.
Ik had me gedragen als een sentimentele schooljongen die
indruk had willen maken op Rina, en nu kwamen ze me
pakken. Intussen stond ik alleen midden in de Noordzee.
Logisch dat ze gewacht hadden tot de heli was verdwenen.
Ze zouden me onschadelijk maken voor ik verbinding had
kunnen maken met de wal.
In dat ondeelbare moment besloot ik mezelf zo goed
mogelijk te verdedigen. Had ik maar een vuurwapen! De
WWOS was a-po litiek. Als ze de toren hadden opgeblazen,
waarom zouden ze dan scrupules hebben tegenover mij?
Licht uitdraaien , dacht ik nog, maar het was al te laat.
Gefascineerd zag ik de deur langzaam open gaan. Door de
kier heen drong koude lucht naar binnen. Ik zag vingers
verschijnen; smalle, dunne vingers.
'Frank, Frank, ben je hier?'
Op dat moment dacht ik aan verstandsverbijstcring te lijden
want dit was eenvoudig niet mogelijk! Ik stond versteend,
als een klein en bang kind, lantaarn omhoog geheven om toe
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te slaan en keek, keek naar die opengaande deur, waar
doorheen Rina als een veertje op de wind kwam
binnenwaaien, de blonde haren achter zich aanwapperend.
'Rina! Wat ... dit ... wat doe jij hier?' hakkelde ik verbijsterd.
'Wil ... wil je als de bliksem zorgen dat je weer aan boord
van de heli komt?'
'O Frank, dáar ben je', antwoordde ze opgelucht, koud en
vochtig tegen me aan deinend, 'zeg, is dát jouw welkom?'
Wel ontwapende dit mijn stijgende wanhoop, maar ik greep
haar opgewonden bij de schouders en riep: 'Wie heeft jou
toestemming gegeven op Alpha Twee te landen? Is De Wit
gek geworden?!'
'Frank', antwoordde ze rustig, 'niemand. We waren het er in
de heli over eens dat we je niet in de steek konden laten en
toevallig was ik de enige overcomplete aan boord. Je zult
het met me moeten doen. Ben je zo ouderwets dat je nog
nooit van emancipatie hebt gehoord?'
'Deed De Wit dan geen moeite je tegen te houden?'
Ze begon te lachen. 'Eerst wel maar toen ik zei dat ik het
mezelf nooit vergeven zou als ik jou alleen achter liet, en
een beetje toneel speelde, gaf bij toe.'
Ik kon het me voorstellen; ze was in staat te gaan sjimpen!
'De Wit zal heel wat te verklaren hebben aan de wal', zei ik.
'Ik zal voor hem duimen ...'
'Maar het is .. . niet góed dat je hier bent, Rina!', riep ik. 'Het
is hier gevaarlijk.'
'Waarom is het voor mij gevaarlijker dan voor jou, Frank. Ik
ben gewoon je maat. Zoek er niks achter.'
Ik verwerkte die feitelijke teleurstelling. 'Ik ben niet de
enige aan boord', barstte ik toen uit.
'Klopt, ik ben er ook nog.'
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'Verdomme, ik bedoel anderen. Saboteurs die de toren
hebben opgeblazen! Je moet onmiddellijk terug naar de wal;
het is hier niet pluis, geloof me, Marina!'
'Doe niet zo idioot', was het antwoord. Ze nam me als een
kind bij de hand en bracht me naar dek, waar ze in de verte
de verdwijnende helilichten aanwees; dwaallichten laag
boven de horizon.
Ik overwoog alsnog de portable te grijpen om De Wit te
vragen haar op te komen pikken, maar ze hield mijn hand
resoluut tegen.
'Kom mee naar binnen', zei ze, plotseling rillend. 'Het is hier
koud. Steenkoud.'
Toen pas begon de waarheid tot me door te dringen en ik
voelde me licht worden, licht en zwaar tegelijk; licht als een
zware helicopter die met zijn lading terug kan vliegen in de
tijd naar een lang vergeten vertrekpunt.
'Waarom noem je me eigenlijk Marina?' vroeg ze
onverwachts toen we weer binnen stonden.
Dat sloeg me even uit het lood. 'Marina?' vroeg ik verbaasd.
'Waarom niet? Het betekent zoiets als kind-van-de-zee. Wist
je dat niet?'
'Goed, Frank. Voor jou ben ik Marina. Weet je, ik voel me
eigenlijk geweldig. Marinier, matroos. Net of ik weer ga
varen; net of ik jaren jonger ben.'
Ik slikte. Hulpeloos en verward stond ik haar aan te gapen
en een oeroud gedicht kroop in me omhoog, van jong zijn
en de wolken aan de horizon niet zien. Ik was weer jong; er
was niets gebeurd in de tussenliggende jaren. Een
metamorfose!
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Ze had Aats leren pak aangetrokken. Het was natuurlijk te
ruim maar toch kwam ze erin uit als een superwezen van
een vrouw. Ik droomde; ik moest beslist dromen.
'We moeten een plan maken, Frank', zei ze nadenkend. 'Het
is niet de bedoeling dat je je door mijn aanwezigheid laat
afleiden van wat je te doen hebt. Integendeel. Daarom ben
ik niet gekomen.'
Ik hoorde haar nauwelijks. Ik stond in brand en deed wat ik
in jaren niet meer had kunnen doen. Opgenomen door een
getij van emoties stond ik in stilte te bidden; verdomd - ik
stond te bidden dat het allemaal goed zou mogen aflopen.
Want Marina was uit de hemel komen vallen. Ver weg
hoorde ik een groot koor zingen. Er galmden tonen rond;
hoge en lage tonen die als een waterval over elkaar heen
vielen. Een waterval. Geruis, Een hese melodie.
De communicatieruimte maakte plaats voor een machtig en
hoog gebouw. Ik stond er middenin; jong, gereïncarneerd,
wijzer, aan het begin van een oneindig lijkend leven. En
Marina stond naast me; klein, ontroerd, onder de indruk van
het moment, tranen in de ogen, open en vol verwachting wat
haar eenmalige leven te bieden had. Ik zou haar van alles
geven!
'Frank!'
'Als God voor u is, wie kan dan tegen u zijn?'
Het beeld verschoof. De radiohut van de Poolster,
waarachter ik de kooi in de privéhut voorzichtig op dubbel
werk had gezet, om haar als een prinses te kunnen
meevoeren over de zomerse Noordzee, door het Kanaal
heen, om de Portugese Noord, langs de Canaries en verder;
verder, tot voorbij de evenaar; tot diep in het zuiden van de
wereld.
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'Frank, wat is er toch met je? Kom tot jezelf!'
Iemand streek door mijn grijzende haren. Iemand schudde
me zachtjes door elkaar. Iemand die het meende, die het
goed meende met me. Geen kenau, geen hoer, geen
profiteuse. Ik had me vergist. Ik had me altijd vergist.
Marina was teruggekeerd. Dit was Marina. Ze was
onsterfelijk gebleken, sterker dan haat, sterker dan tijd,
sterker dan woede of afstand. Ik vergaf haar, ik vergaf haar
alles. Er kroop een diepe, kinderlijke vreugde in me op. Ik
was godsblij te mogen leven, al was het op Alpha Twee
onder de meest hachelijke omstandigheden. Ik was godsblij
voor deze stormavond op de Noordzee. Wij samen, terwijl
honderden miljoenen mensen aan de veilige kusten, links en
rechts van deze zee, bij hun kachels zaten. Hun gaskachels.
Ze konden het onmogelijk beter hebben clan wij.
Ik hield het niet langer. 'Marina!' riep ik. 'Meid nou toch.
Vergeef me. Je ... je weet niet wat je gedaan hebt door hier
te komen, terug te komen ... '
Plotseling lag ze in mijn armen. Een schuddend platform dat
als het topje van een ijsberg boven water uitstak, de hese
wind die door het gat blies, de bulderende zee beneden ons.
Ik was het vergeten. Ik was onsterfelijk.
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Ik bleef haar hardnekkig Marina noemen en ze zetten
notabene koffie voor me op het elektrisch koomfoortje dat .
National Gas in een vlaag van sociaal bewustzijn in de
communicatieruimte van alle Alpha-platforms had
neergezet.
De sfeer was niet helemaal reëel. Nog nooit had ik een
platform op deze wijze beleefd. Ik was mij balans kwijt en
liep op eieren. Een groot aantal problemen vroeg mijn
onmiddellijke aandacht en Marina was daar één van. Ik
moest ervoor zorgen dat ze niet mijn grootste probleem zou
worden. Ze beheerste me volledig en bepaalde mijn
gedachten. Voor geen goud zou ik willen dat haar iets
overkwam.
Er waren momenten dat ik me aan de Parkkade waande;
alleen met haar in de radiohut van de Poolster. Als ik naar
buiten zou kijken, stond daar de Euromast en niet de
afgebroken toren van de Alpha Twee.
Marina zelf had het ook niet gemakkelijk. Schijnbaar
opgewekt dartelde ze door de hut; een jong vrouw die zich
in een avontuur had gestort, in een niet te stuiten drang
boven zichzelf uit te stijgen.
Goed; ze was bij me en dat stemde me volmaakt gelukkig,
maar hoe kreeg ik haar zonder kleerscheuren door het
loopgraven- en prikkeldraadland van Alpha Twee?
Zeker was dat we ons in een wespennest bevonden. Ik
piekerde over een strategie die haar tegelijkertijd zou
beschermen. Hoofdzaak was niet de storm daar buiten;
althans niet voor het moment. Hoofdzaak was het
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Onbekende; het onzekere onderdeks. Ik stond weer eens
tegenover het ongrijpbare en dat was niet mijn sterkste
stelling.
Ondanks Marina’s ontwapenende aanwezigheid had ik nog
voldoende gevoel van zelfbehoud overgehouden om de
toegangsdeur tot de sluis met een stuk antennedraad te
barricaderen. Bovendien had ik de binnendeur naar beneden
op slot gedraaid en daarna het trapgat volgestopt met een
paar stoelen. Dat had me gerustgesteld; we konden niet
onverhoeds worden overvallen.
Eerst had ze me laten begaan, maar daarna was ze me gaan
helpen en het leek wel of ze het werk van tevoren
aanvoelde.
'Goed', zei ik toen , 'voor het moment zijn we wel veilig,
maar nu moeten we een plan de campagne maken'.
Ze knikte en ik merkte dat ze even huiverde alsof de volle
waarheid nu pas tot haar begon door de dringen. Het was
ook bepaald geen pretje; elke beweging, elk geluid en elke
windvlaag zogen we als het ware op en polsten elkaars
reacties .
Intussen hadden we ook ontdekt dat onze beperkte voorraad
levensmiddelen - koffie, ingeblikte melk, kaken en ander
voedsel - danig was geplunderd. Er lag een heleboel over de
vloer verspreid en dat stelde me niet bepaald gerust. Ik bleef
meer dan ooit op mijn qui-vive inzake elk abnormaal geluid
dat tot ons doordrong en een aanwijzing zou kunnen zijn
voor wat ons nog te wachten stond. Want met een onfeilbare
intuïtie begreep ik, dat we nog niet van Alpha Twee af
waren!
Nee; we konden onmogelijk passief blijven zitten. Ik kon
niet langer volstaan met het oor tegen het beschot leggen,
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als het diep beneden ons weer eens dreunde of ratelde. Ik
kon niet blijven luisteren naar het zachte gebrom van de
noodgencrator.
'Frank, wat stel je voor?' zei Marina onverwachts, 'ik ... ik
begin nu pas te begrijpen waarom je me wilde terugsturen.
Het is hier griezelig. Niet de wind, niet de zee, niet dat
schudden, maar ...'
Ik probeerde te grinniken. 'Ik ben blij dat je er bent; neem
dat maar van me aan, maar ik hoop niet dat ik je min of
meer gedwongen heb hier te komen.'
'Niemand heeft me gedwongen, Frank.'
'Ons gesprek in de heli', verduidelijkte ik. 'Dat heeft voor
jou besloten, geloof ik.'
'Misschien wel', antwoordde ze aarzelend. 'Ik hoop alleen
dat ik je niet zal belemmeren in wat je hier te doen hebt.'
'Geen sprake van', antwoordde ik vlug; te vlug. Natuurlijk
had ze het door; zonder haar was ik allang in de d.b.
gedoken, met alle risico's daarvan.'
Je moet oppassen, dacht ik. Ze is heel anders dan de Marina
die je kende. Ze heeft veel ervaring, veel meer dan je denkt.
Logisch; het is bijna twintig jaren later en de tijd heeft niet
bepaald stilgestaan. De wereld is totaal veranderd.
Ik dacht weer aan Aats snoevende woorden: 'Kamekaze,
zelfmoordcommando's. Jappen die zich op hun doel lieten
vallen nadat - ik herhaal nadát - ze een heerlijke nacht met
een geisha hadden doorgebracht.'
Een heerlijke nacht! Een heerlijke nacht op Alpha Twee! Ik
was samen met een jonge godin met gouden haren, maar ik
was geen kamezakepiloot en zij geen geisha.
'Heb jij Aats portable?' vroeg ik.
'Ja.' Gelukkig; ik bedankte Aat voor zijn efficiency.
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'Prachtig; dan kunnen we contact houden als ik straks aan
dek ga om antennes te maken voor de verbinding met de
wal.'
Maar ze schudde vastberaden het hoofd. 'Eerst je sokken en
schoenen drogen', zei ze; 'anders word je ziek'.
Ze had gelijk. Ik begon aan mijn veters te peuteren, maar dat
lukte me niet best en ze schoot van haar stoel af om me te
helpen.
'Nee', zei ik onwillig; 'dat doe ik zelf wel.'
'Zoals je wilt', antwoordde ze en ze zat al weer, maar haar
ogen stonden spottend.
'Jij blijft natuurlijk hier', voegde ik eraan toe.
'Natuurlijk, antwoordde ze kort, een sigaret opstekend; 'Ik
geloof dat je kwaad bent.'
'Beslist niet', barstte ik uit. 'Ik voel me verantwoordelijk
voor jou. Ik zou het mezelf eeuwig verwijten als jou wat
overkwam.'
'Dat had ik al begrepen', zei ze; 'Typisch Frank Zuidam.'
Ik probeerde daar doorheen te zien. Wat wist ze van me?
Had Aat doorgeslagen; had hij een of ander droef verhaal
over me opgehangen?
'Je moet me behandelen zoals je Aat zou behandelen', zei ze
toen.
'Onmogelijk', antwoordde ik, in lichte paniek.
'Waarom niet?'
'Omdat je een vrouw bent', beet ik er uit. 'Dat begrijp je toch
wel?'
'Nee.'
Ik keek haar onzeker aan. De sigaret tussen haar lippen
gloeide; een glinsterende diamant in een rode zetting. Haar

38

gezicht, haar naam, haar heupen, haar borsten, haar
schoenen; alles! En ze vroeg me waarom!
'Dat moet je toch begrijpen', probeerde ik. 'Ik kan jou niet
behandelen als Aat. Ik merk aan elke vezel in mijn lichaam
dat jij een vrouw bent; een zeer speciale vrouw.'
'Ik besef donders goed dat jij een man bent; een zeer
speciale man', antwoordde ze en ik begon te transpireren,
maar ze voegde er onmiddellijk aan toe: 'We verkeren in
geváár, Frank; dat is de hoofdzaak!'
'Vrouwen en kinderen eerst', hield ik vol. 'Zo ben ik
opgevoed en dat zal nooit veranderen.'
'Dit accepteer ik niet, Frank', antwoordde ze fel. 'Dat is
misplaatste stoerheid . Ik wil je helpen.'
'Ik ... ik weet niet hoe je me ziet', bracht ik uit. 'Ik ben
wellicht helemaal niet zo stoer als je denkt. Ik ben soms ook
een schijtebroek.'
'Zoals iedereen', vulde ze aan. 'Dus ook als De Wit of van
Dalen. Je vertelt me niks nieuws, Frank; ik heb genoeg
gezien toen ik op zee zat en op de lange lijnen.'
Dat was nieuw. Ik dacht daarover na en zweeg, want er was
geen weerwoord mogelijk. Dit was een aftasten van elkaars
uitgangsstellingen.
'Goed', zei ik tenslotte. 'Als je dat wilt, zouden we het werk
samen kunnen verdelen.'
Ik keek haar bijna smekend aan, maar ze begon te lachen.
'Hele goede basis, Frank.'
'Afgesproken', antwoordde ik, opgelucht uit deze impasse
weg te zijn. 'Net zoals bij Sinterklaas dan ; ik ’n beetje meer
dan jij.'
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'Je kunt het niet laten. En geef me nou je sokken maar', zei
ze abrupt. 'Ik wil ze even drogen. We hebben nog even tijd,
veronderstel ik.'
Ze kreeg mijn schoenen ook te pakken en wierp me een
warme doek toe waarmee ik mijn tintelende voeten kon
afwrijven. Dat was heerlijk; ik voelde me ineens doodmoe
en had me het allerliefst willen uitstrekken op de bank om
lang, lang met haar te praten.
Dat gevoel was gevaarlijk genoeg, besefte ik. Gelukkig
hielden al die absurde geluiden me alert. Dit was de totale
situatie: We zaten opgesloten in het dekhuis: een soort
stalen bunker die zich op een zwiepend platform bevond.
Fantastisch gegeven. Stel je voor, een Eifeltoren; een
gedrocht op vier poten, hoger dan een f1at van honderd
meter. En daar bovenop een dekhuis waarvan een
opgeblazen toren omlaag hing in het opgejaagde water van
de Noordzee.
In dat dekhuis een man een een vrouw; vreemden voor
elkaar maar toch ergens verbonden; elk met eigen motieven
en een eigen verleden. Twee mensen die steun zochten bij
elkaar, en elkaar trachtten te ontdekken in een van de meest
absurde situaties die er te denken viel. Ik was er zeker van
dat Marina zou gaan gillen van angst, als plotseling alle
water rondom Alpha Twee zou wegvloeien en de diepten
zichtbaar zouden worden.
Maar dat was nog niet alles; als klap op de vuurpijl moesten
zich ergens in de dubbele bodem vijanden - één vijand?bevinden; wachtend op een gelegenheid om het kleine
milieu te vernietigen, waarop ons leven mogelijk was.
Weer trilde het eiland hevig. Er klonk opnieuw gerommel
van beneden; even maar. Ik zag Marina schrikken. Ze
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huiverde weer. Gelukkig brandde de verwarming nog; dat
was tenminste iets.
Ik stond op, liep met blote voeten naar een van de poorten
en trok de blinde klep ervoor vandaan.
'Het zal gauw donker zijn, Marina', zei ik. 'En het zal een
lange nacht worden. De langste nacht ...'
Plotseling begon ik te lachen.
'Wat is er?' vroeg ze verbaasd.
'Zotte zaak', antwoordde ik. 'Eigenlijk een cartoon. Jammer
dat de omstandigheden het verpesten. Man, vrouw, eiland.'
'Zeg, jij draait ook om als het blad van een boom!'
Ik sloeg de knevels weer voor de poort. Het schaarse
buitenlicht verdween op slag; we waren alleen in onze
kunstmatige wereld.
'Sorry', zei ik; 'Ik ben mezelf niet helemaal, Marina!'
'Dan vind je jezelf maar gauw terug', antwoordde ze
onverwacht fel. 'Als jij je nuchtere verstand niet gebruikt,
komen we hier misschien niet meer af.'
'Gelijk heb je', antwoordde ik. 'Geef me mijn sokken en
schoenen maar aan, Marina.'
'Die zijn nog niet droog.'
'Er moeten ergens nog laarzen staan ook', zei ik nadenkend,
'Ik vermoed buiten aan dek; in de dekkast.'
'Dan ga ik ze wel even halen', zei ze.
'Om de dónder niet! Geen sprake van !' riep ik.
'Wat ... waarom? ... ' Maar de vraag bestierf op haar lippen.
'Juist', zei ik, sokken en schoenen aantrekkend. 'Het wordt
tijd om wat muziek te maken.'
lk beende naar de ontvanger in de hoek, draaide de
volumeregelaar harder en stemde af op de basis van
National Gas bij IJmuiden.
41

Het was muziek! 'Hallo Alpha Twee, wilt u zich melden!'
Keihard barstte het de hut binnen en verdreef secondenlang
ons latente gevoel van eenzaamheid en verlatenheid. Het
was een geweldige morele opkikker die echter maar kort
duurde, want ik was niet in staat iets terug te zeggen.
Wel constateerde ik met genoegen dat de ontvangantenne
kennelijk intact was gebleven; dat was tenminste iets.
Ik moest nu echt naar buiten, maar wilde haar niet alleen
laten. Samen gaan? Mijn grimmigheid nam toe. Wat voor
een soort mensen blies Alpha Twee op en wat waren hun
motieven? Politieke doeleinden, economische doeleinden?
Dat ging vaak samen. Elk soort politiek betekende
machtsuitoefening.
'We moeten een code afspreken', zei ik. 'Ken je morse? Tutah; kortlang. De A van Alpha. Probeer het maar.' Ik tikte op
de tafel voor me; tutah -vanuit de pols. Ritmisch. Het klonk
hol.
Ze deed het gemakkelijk na. Kortlang, zachthard. De
eeuwige morsecode. Ze was een geboren morsiste en dat
deed me goed. Daarom heette ze Marina, schoot door me
heen.
'Goed', zei ik, haar bemoedigend toeknikkend. 'Ik zal
proberen de deklichten aan te steken. Jij doet het
stormdeksel van de poort open en kijkt naar buiten. We
moeten weten of daar iemand is. Pas daarna ga ik naar
buiten. Je sluit de deur weer achter me af. Begrepen?'
'Denk je dan werkelijk dat er iemand is?'
'Safety first. Ik neem geen risico. Dat is me door de praktijk
van het leven wel geleerd.'
'Kunnen ze dan van beneden af aan dek komen, Frank?'
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'Ja, er is een trapgat met een buitendeur aan stuurboord, van
hieraf gezien', antwoordde ik.
Ik wist waar de lichtschakelaars zaten; naast de sluisdeur in
de verdeelkast, maar de vraag was of ze zouden branden
omdat de kabels beschadigd waren.
'Doe het licht hier binnen uit en maak de knevels los,
Marina. Steek je hoofd naar buiten en kijk goed rond, maar
pas op dat ze niks naar binnen gooien.'
'Wat dan, Frank?'
Ik gaf daar geen antwoord op, maar had er allerlei vage
gedachten over. 'Ga je gang, Marina.'
Het werd meteen aardedonker. De schaalverlichting van de
ontvanger had tijd nodig om weer kracht te krijgen. Een
ogenblik overwoog ik ook dat toestel af te zetten, maar het
troostend roepen van de wal weerhield me.
'Frank', hoorde ik Marina hijgend; 'Ik krijg die knevels niet
los hier.'
Door het duister bewoog ik me naar haar toe en voelde
tastend haar koude handen op de knevels rusten. Ik
probeerde ze weg te duwen, maar ze bleef me helpen.
Samen draaiden we ze los en daar ging een sterke
verbondenheid vanuit die we niet kwijt wilden.
De rubber afdichting van de poort klemde; ik rukte aan de
knevels tot de poort openkierde, en een vlaag wind naar
binnen viel.
Tegelijkertijd probeerden we naar buiten te kijken. Er
stonden wat sterren aan de hemel; ook in haar ogen. Onze
hoofden raakten elkaar. Ik bleef roerloos staan, terwijl ik
haar warmte op mijn wangen voelde. Steenkoud waren haar
handen, maar haar adem was dampend warm.
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'Je bent door en door verkild', zei ik zacht, haar van de poort
wegtrekkend. 'Verdorie meid; wat heb ik je aangedaan!'
Het volgende moment drukte ze zich bevend tegen me aan;
ik voelde haar jonge, soepele lichaam trillen.
'Ik ben werkelijk bang, Frank', bekende ze fluisterend,
'Frank, help me alsjeblieft. Ik heb je nodig.'
Er stond iets in me op; ik zou en mocht niet falen. Zij
betekende teveel. Ik moest niet opnieuw falen. Ik moest haar
beschermen tegen zichzelf, tegen mezelf en tegen de wereld
rondom ons; de vijandige wereld.
Met haar zo plotseling en overweldigend in mijn armen,
wist ik iets zeldzaams te mogen beleven; iets dat maar
eenmaal schittert als een vuurpijl aan de hemel.
Dit was uniek; ik had op dat moment geen kracht noch de
behoefte me los te weken van dit uit de hemel gevallen
wezen met de naam Marina. :Marina! Mijn God! Ik kuste
haar voorhoofd alsof dat van porselein was en daarna zocht
ik haar mond en heden en verleden verdwenen, om plaats te
maken voor iets buitenwerelds, dat van mensen kortstondig
goden maakt.
'Wees niet bang, Marina', zei ik. 'Je bent gekomen. Het heeft
zo moeten zijn. Ik weet niet waarom; nog niet. Ik weet ook
niet wat er buiten die stomme poort is. Iets onbekends. Iets
dreigends. Iets dat de loop van ons leven en van de
geschiedenis bepaalt. Dat weet ik zeker. Laten we trachten
de historie een beetje in onze eigen richting te duwen,
Marina. Meer kunnen we niet doen.'
Het klonk niet bepaald opwekkend, wist ik; maar ik kon op
dat moment niets anders zeggen - er spoelde teveel door en
over me heen.
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'Frank', fluisterde ze toen. 'Het is niet alleen Alpha Twee.
Dat is ... op zich ... een randverschijnsel. Het is niet wat
beneden of buiten is; het is álles. Het leven. De onzekerheid.
De onredelijkheid. Dát benauwt me.'
'Ik denk dat ik je begrijp, Marina.'
'Ik ... ik heb als stewardess de hele wereld gezien. Landen,
volkeren, mensen, armoede, veranderingen; teveel
veranderingen. Op het laatst ga je je als Atlas voelen; de
wereld op je nek. Ik kon er niet langer tegen, Frank. Daarom
vroeg ik overplaatsing op de lokale diensten. En nu dit weer.
Ik ben op mijn manier een desperado, Frank.'
'Dat zijn we allemaal, Marina. Ik ook.'
'Frank, dat is niet waar.' Ze was onredelijk. 'Jij schijnt een
doel te hebben in je leven. Jij betekent zekerheid. Wat is je
geheim, Frank? Wat drijft je voort jaar in, jaar uit. Waarom
ben je, zoals je bent?'
'Hoe ben ik dan', vroeg ik ademloos.
'Uitgepubert. Volwassen. Mannelijk en volwaardig. Laat me
niet zakken, Frank.'
'Nee', antwoordde ik schor, de ogen dichtknijpend. Ze waren
vochtig geworden.
Ik hoorde baar snelle adem, vlakbij; als van half-huilen, en
haar banden zochten mijn gezicht. Het ontroerde me
volledig, want waaraan had ik dat verdiend? Welk gesternte
was me plotseling goed gezind, na al die jaren? Bestond er
dan toch zoiets als trouw en geluk?
'Marina', zei ik hees, 'ik weet ook niet wat er de komende
vierentwintig uur gebeuren zal. Dat weet je nooit. Als je dat
onzekerheid noemt, heb je gelijk. Ik heb geleerd daarmee te
leven en dat ...'
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Geschrokken legde ze de vinger op mijn mond, want er was
buiten iets veranderd aan het constante ritme van geluid en
bewegingen.
Er bewoog daar buiten iets als een schaduw laag·over het
dek heen en het was of we stemmen hoorden; of toch niet?
De wind waaide alle geluiden weer weg maar bracht ze nu
versterkt terug; ginds onder de poort nu, of bij de sluisdeur.
Gefluister; gesis van klanken. Het was geen Nederlands,
geen Intereuropees met haar mengsel van Noors, Spaans.
Engels en Russisch: ik zou die sterke taal uit duizenden
hebben herkend.
'Hallo, Alpha Twee, wilt u zich melden!'
Ik schrok zo dat ik Marina omlaag drukte en tegen het
beschot aan. Die radio! Het licht van de ontvanger leek
opeens schreeuwend fel. Lange bewegende schaduwen
hingen aan wanden en plafonds. Het licht scheen te
flikkeren als van een verre kaars, maar dat was
gezichtsbedrog.
In Marina's grote, wijdopen ogen, als diepe spiegels ver, ver
weg, zag ik de hele communicatieruimte weerkaatst, en ik
drukte dat beeld weg in de kraag van mijn jas. Zo bleven we
staan, ademend, luisterend, wachtend, als het ware ruikend
aan de open poort. Ik voelde de aderen in haar hals snel
kloppen. Bloed, dacht ik; leven! Ik zou haar beschermen
boven alles.
Ze zag niet, gelukkig niet, hoe de antennekabel die ik aan de
knevels van de deur had gebonden, strak ging staan in het
spookachtige licht vanuit de hoek.
Ik zag de schaduw van die kabel tegen het beschot langzaam
rechttrekken. De bocht ging eruit, bijna onmerkbaar, en het
werd als een snaar; dun als een trillende snaar.
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Het gebeurde praktisch onmerkbaar, maar voor mijn ogen
zag ik dat iemand probeerde die deur geruisloos te openen.
Ik dankte mijn voor uitziende blik; het zou ze immers niet
lukken want ik had het einde stevig om de poten van de
bedieningstafel gewikkeld.
Er liep een siddering door Alpha Twee en ik voelde
Marina's sterke reactie, terwijl ze haar hoofd weer uit de
kraag van mijn jas stak.
Ik vertelde niet wat ik had gezien. Wat wilden ze eigenlijk?
Wisten ze wie we waren? Wellicht hadden ze ons vanuit het
buitentrapgat geobserveerd, toen we aan boord waren
gekomen. Ze wisten ook niet of we gewapend waren.
Eén ding was zeker: ze hadden nu in de gaten dat we op
onze hoede waren. We hadden ons gebarricadeerd, beseften
ze, en dat konden we lang volhouden, minstens tot
morgenochtend daglicht. Het zou me trouwens niet
verbazen als Rob Mees al hulp had uitgezonden in de vorm
van een schip.
Ik voelde me niet ontevreden en vroeg me af wat ik zelf zou
doen als ik daar buiten stond. Hing van mijn middelen af en
van mijn doel; mijn einddoel. Dat kende ik niet, maar ik zou
tot actie overgaan.
'St!' zei ik, me van Marina losmakend en de blinde klep
terzij schuivend. Het was donker buiten. Er was geen maan.
Alleen de zee strooide wat diffuus schuimlicht over het lege
dek. De poten van de toren lagen grotesk te glanzen, als
delen van een te dik aangezet futuristisch schilderij. Weer
meende ik zacht te horen praten, maar ik zou pas goed
kunnen zien, als ik mijn hoofd door de poort stak. Hoewel
de verleiding zeer groot was, besloot ik dat niet te doen
want ik wist niet of ze die poort in de gaten konden houden;
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één weerschijn van het glas was voldoende. Er moest snel
iets anders gebeuren. 'Blijf hier staan. Ik zal proberen het
licht buiten aan te steken. Oorspronkelijke plan. Goed
uitkijken, ogen de kost geven. Ze zullen tijdelijk verblind
zijn; jij misschien ook. Smijt de klep dicht bij onraad.'
'Begrepen, Frank.'
Haar stem was vast. Gelukkig.
'Misschien zijn er nog meer desperado's aan boord', zei ik
toen en kuste haar; een oermenselijk en platonisch gebaar op
dat moment.
Toen scharrelde ik terug langs de vloer naar het
verdeelbord. Als er maar spanning op stond. Ja, dat moest
wel want het licht in de hut brandde. Tastend zocht ik naar
de goede schakelaar; dat lukte natuurlijk niet. Een paar
seconden lang priemde de scherpe bundel van mijn
zaklantaarn door het duister. Het leek op een blikseminslag;
verblindend en vlakbij - maar ik had hem te pakken.
'Nu', riep ik, op het zelfde moment de schakelaar
omdraaiend. Even flitste het licht buiten aan; ik zag een
zwakke en weifelende gloed door de open poort heen
tuimelen. Toen, vlak voor me, een tik en een lichtflits. De
zekering had het begeven.
Het was mislukt; de vallende toren had de draden afgerukt
en kortgesloten. En toch - er brandde daar buiten wel wát; er
was geen volledige kortsluiting. Buiten bleef het stil,
vreemd stil. Mijn hersenen werkten onder hoogspanning. Ik
was er zeker van dat Marina weinig of niets had kunnen zien
in dat ondeelbaar, fotografisch kort moment.
'Klep dicht en wachten', riep ik, naar haar toelopend.
'Wat kunnen zien?'
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'Nee, ging allemaal veel te snel', antwoordde ze vertwijfeld.
'Ik ... ik dacht ... een moment dat ik iemand zag wegrennen
...'
'Allright. Zag je soms welke lichten aangingen?'
'Ja, op het einde. In de hoeken van het platform, geloof ik.'
'Geweldig!' antwoordde ik. 'We proberen het opnieuw'
Ik schuifelde al weer terug naar de verdeelkast. De
deklichten waren in groepen verdeeld; als ik de slechte
groep kon isoleren zou een deel daar buiten gaan branden.
Ik moest een gok waken.
Weer bescheen mijn zaklantaarn het verdeelbord. Ik begon
te grinniken. Paardemiddel! Schroevedraaiers op de plaats
van de zekeringen; dan zou het wel ergens gaan branden.
Kans dat de fout zichzelf zou opheffen en wegbranden. We
zouden ze daarbuiten overvallen met licht!
Ze hielden zich muisstil en ondernamen niets. Natuurlijk
hadden ze in de gaten wat we trachtten te doen en zaten zich
waarschijnlijk te beraden, net zoals wij. Nee, er waren geen
aparte lichtgroepen voor de buitenste lampen, zag ik. Pech
gehad. Op dat moment nam ik een vast besluit.
'Poort dicht! Klep ervoor!', riep ik.
Ik hoorde de klep met een bons dichtvallen, en dat was fout.
Fout, Marina! Nu wisten ze precies waar onze periscoop
zich bevond. Jammer, maar ik zei niets tegen Marina; ze zou
het ongetwijfeld zelf al hebben begrepen.
'Help me zoeken', zei ik. 'Draai het licht maar aan. Ik heb
dringend iets nodig. Materiaal dat geleidt, materiaal om
zekeringhouders op te vullen. Metaal of zo. Snap je?'
We zochten gehaast in alle hoeken en gaten; in de
gereedschapskast, de reservedelenkast, in de besteklade,
maar ik kon nog niet vinden wat ik nodig had.
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De bundel van de lantaarn spoelde door de radiohut en
plotseling zag ik iets glinsteren; ginds in de hoek bij de
antenne-isolatoren; daar waar het had gelekt en waar het gat
in het bovendek zat.
Dát was het: isolatiemateriaal- glaswol verpakt in
zilverpapier en om dat laatste ging het.
Ik stond al op de werktafel en scheurde haastig een paar
repen zilverpapier af. De glaswol prikte gemeen in mouwen
en gezicht. Het was tuig, wist ik, maar het was noodzakelijk.
Terwijl Marina met allerlei vragen in haar ogen toekeek,
kauwde en kneedde ik het zilverpapier tot proppen en
staafjes die ik in de zekeringhouder stopte.
Dit was een overwinning! Ondanks het feit dat mijn tong als
een rasp aanvoelde en mijn vullingen trokken van pijn
vanwege het zilverpapier. Dit waren superzekeringen;
onsmeltbare zekeringen. Fantastisch!
Ik draaide ze haastig in en riep: 'Poort open, licht uit.
Standby! Laat je niet verrassen , want ze weten precies wat
we willen!'
Ze rende naar de poort, en deed onderwijl het licht uit.
'Nu! '
Toen gebeurde er plotseling van alles tegelijk. De tijd viel
samen in een brandpunt van gebeurtenissen, die elkaar in
onderdelen van seconden chronologisch – bijna logisch opvolgden.
Ik hoorde de toon van de dynamo en het aggregaat sterk
veranderen. Het gezoem beneden ons werd gekreun.
Overbelasting, dacht ik. Dat was te verwachten; het was in
feite de bedoeling.
Ik rende in de richting van Marina en stootte mijn benen
hevig aan de harde randen van de sluis. Ik voelde het op dat
50

moment nauwelijks, maar het was een van de dingen die me
later, veel later, zou gaan opbreken. Nu was ik verdoofd van
spanning.
Er scheen een afgeschermd licht door de nu open poort
heen. Marina hield de klep met één hand vast. Haar gezicht
dat voor de poort hing, schermde het licht af, ving het op,
weerkaatste het. Haar blonde haren schenen licht uit te
stralen. Ze leken van goud.
Haar hoofd had de vorm van een heilige, hoog in een
kerkraam gevat, met een aureool eromheen. Een gezicht
zonder uitdrukking; een glas-in-lood gezicht. Het was of ik
een mirakel zag.
Buiten baadde het dek in een zonderling en blauwachtig,
wankelend licht dat op en neer danste, weifelend tussen
blijven en verdwijnen.
De dynamo diep, diep beneden ons, begon te sputteren en te
rammelen. Ik had het idee dat de windingen uit de rotor
werden losgescheurd.
Het zou onmogelijk veel langer kunnen duren; de zaak zou
in de fik vliegen en dat was, op zichzelf, een nieuw gevaar.
Toen gaf Marina een gil. Ik zag een hand verschijnen, van
buiten vandaan; een vergulde hand - of liever – een vuist
met iets erin; iets bols en zwaars; iets geribbelds met een
handle eraan.
Ik herkende het in een flits en gaf een enorme schreeuw.
Maar die hand probeerde Marina's gezicht weg te drukken,
om zich botweg toegang te verschaffen tot de
cornmunicatieruimte, waarin wij in feite zaten opgesloten.
Ik keek, onmachtig iets te doen terwijl ik nog op de vloer
lag, gefascineerd naar die vuist. Zolang het maar een vuist
bleef ...; een vuist zonder arm eraan: een vuist die iets kwijt
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wilde maar zou blijven vasthouden als hij de kans niet
kreeg.
Zomaar een vuist; een hand uit het niets - als het boveneinde
van een octopus-arm die tastend boven water kwam. Ik
hoorde Marina schreeuwen van pijn.
'Frank, Frank!'
Ze had iets hards in haar gezicht gekregen maar duwde uit
intuïtie met alle kracht in haar voorhoofd terug. Ze begreep,
wist ik.
Desondanks bleef die stalen vuist komen, als was hij
onoverwinnelijk en langzaam werd haar hoofd
achterovergedwongen. Maar plotseling gaf ze mee, liet zich
snel opzij vallen en liet de stalen klep als een valbijl uit haar
vingers glippen. Met een kreet van afschuw en woede zette
ze er kracht achter.
Ik hoorde iets kraken. Het moesten vingers zijn; knokkels of
vingers van die ongrijpbare hand. Er klonk buiten een
onmenselijke kreet van pijn; nee, niet alleen van pijn maar
ook van iemand in doodsnood en paniek; iemand die niet
weg kon, omdat zijn vingers klem zaten tussen de poort.
Toen hoorden we een bons. Terwijl het geschreeuw buiten
een paar seconden aanhield, werden we plotseling verdoofd
door een enorme slag die het dekhuis van haar fundamenten
scheen te tillen. Alles begon te vallen om ons heen. Er brak
een orkaan van geluiden los; rammelen, schudden, trillen,
ratelen en oscilleren van ijzeren platen.
Maar het ergst van alles was die gekmakende toon, alsof
iemand op een enorme bel sloeg en wij de klepel waren.
Ook werd het op slag donker om ons heen, want de
verlichting viel uit. Ik trachtte in enkele seconden te
bevatten wat er allemaal was gebeurd. Langzaam drong tot
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me door: handgranaat, ontploffing, redding, Marina,
dynamo die de geest had gegeven.
'Marina!'. Ik hoorde mezelf nauwelijks. In paniek kroop ik
naar haar toe en weer riep ik haar keihard, geen antwoord
krijgend.
Toen voelde ik goddank haar lichaam bewegen en ik merkte
hoe ze zich krampachtig aan me vastklemde, terwijl iets
warms en stroperigs op mijn gezicht droop.
Bloed, dacht ik in paniek. Ze is met de granaat in haar
gezicht geslagen. Goddank anders waren we er niet meer
geweest.
Ik dacht de ontvanger weer te horen; ver, mijlen ver weg,
terwijl langzaam als na een verdovende donderslag, de
geluiden om ons heen wegebden totdat het constante geruis
en gehuil van zee en wind weer de boventoon voerden.
Het begon naar cordiet te ruiken; de oude lucht van kruitdamp die ik eens opwindend had gevonden, maar had leren
haten omdat er altijd vernietiging bij tepas kwam.
Vernietiging! Dat was het. Daarom was het gegaan. Ik
voelde mijn handen beven.
'Marina.' Het gonsde in mijn oren na. We waren samen aan
een wisse en zeer gewelddadige dood ontsnapt en ik wist nu
ook dat onze tegenstanders de grofste middelen niet
schuwden.
Goddank had ik ze niet onderschat. Ze? Wie zou daar buiten
aan dek liggen, arm afgerukt, darmen uit zijn lichaam
gescheurd, doodbloedend, stervend – misschien al dood?
Wie en hoeveel? Ik voelde een vreemde satisfactie. Zij
waren het: niet wij ... Marina en ik.
'Frank!'
We verstonden elkaar weer.
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Ik slikte een paar keer om dat gesuis in mijn oren de baas te
worden.
'Je hebt ons leven gered, besef je dat, Marina?'
Ze veerde overeind alsof ze nu pas de volle betekenis van
haar handelen begreep, en staarde me met grote ogen aan.
'Het is voorbij ', zei ik. 'Misschien zijn we nu veilig.'
Ik stond op, tilde haar overeind en schoof de klep opzij.
Ditmaal durfde ik het risico te nemen naar buiten te kijken,
want wie daar ook had gestaan, had zichzelf opgeblazen.
Er was niets dan de wind en golven. Ik nam meer risico door
mijn hoofd naar buiten te steken, maar zag alleen een witte
vlek beneden me aan dek liggen.
Ik trok mijn hoofd weer terug en stak de zaklantaarn naar
buiten. Het licht priemde naar de toren, terug naar het eerste
reddingstation en omlaag naar dek.
Toen viel het schot. Het kwam uit de richting van het
trapgat buiten. Ik voelde een scherpe pijn in mijn hand. De
lantaarn viel aan dek. Kreunend sloot ik de klep.
'Nee', riep ik kwaad, 'we zijn nog niet alleen op Alpha
Twee, Marina. Wat willen die schoften toch?!'
'Je bloedt, Frank', antwoordde Marina, mijn gewonde hand
zoekend. 'Heb je pijn?'
'Valt mee', antwoordde ik. 'Schampschot. Geluk gehad.'
'Ik zal verband opzoeken', zei ze, kom mee.
We scharrelden naar de kasten toe; overal op en in trappend
want de inhoud was door de ontploffing in de hut
geslingerd. Ze verbond mijn hand zwijgend en ik depte haar
voorhoofd als een bezorgde verpleger. We hadden alleen het
schaarse licht van de schaalverlichting, nu de dynamo
kennelijk voorgoed was uitgevallen.
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Dat laatste nam ik tenminste voetstoots aan ; als het niet zo
was, hadden we een aantal deskundigen aan boord en dan
zou het ook niet zo lang meer duren dat de noodvoeding van
de accumulatoren zou worden afgesloten.
Dan zouden we in het stikdonker zitten, tot aan de morgen.
'Hallo Alpha Twee; wilt u zich melden?'
Hoe lang zou dat nog duren? We leken twee gesarde
spoken; twee figuren uit een andere wereld die elkaar
trachtten bij te staan in hun angst en nood, belaagd als we
waren door de krachten daar buiten.
Ik zag dat Marina's neus ook gehavend was maar hoewel het
pijn moest doen, klaagde ze niet. Ze besteedde er niet meer
aandacht aan dan ik aan mijn gewonde hand: doek erop en
wachten tot het bloeden was opgehouden, een secundaire
zaak. We hadden zwaardere dingen aan ons hoofd:
onmiddellijk lijfsbehoud.
We verkeerden nog in direct levensgevaar en dat
overheersende gevoel verdreef alle bijzaken. Daar zat ik nou
met Marina. Ik trachtte na te denken.
'Wat nou, Frank?', hoorde ik haar zeggen; 'Ik dacht ...dat ze
allemaal dood waren ... '
'Kennelijk niet, Marina.'
'Het is vreselijk, Frank. Wat ... wat stel je voor?'
Ik vertelde haar, terwijl ze steeds dichter tegen me aan
kroop, wat ik dacht. Graag zou ik met haar aan dek zijn
gegaan, maar die weg was afgesloten. Er was minstens nog
één vijand buiten.
Ik probeerde de hele toestand te analyseren, in het besef
voor het moment machteloos te zijn.
Pas nu was ons duidelijk dat Alpha Twee zelf wat minder
zwiepte; het leek wel of er meer speling in de poten was
55

gekomen want het trillen had plaats gemaakt voor
zwaaibewegingcn. Was dat een voor- of nadeel? Had de
ontploffing er iets mee te maken?
Nee; die handgranaat was werkelijk niet krachtig genoeg
geweest om het platform zelf grote schade te kunnen doen.
Ons wel; mensen wel.
Kon ik hun motieven maar doorgronden! Er waren veel
mogelijkheden:
anarchisten,
politieke
doordrijvers,
economische drijfveren?
We zaten nog steeds in het kielzog van de oliecrisis die in
de zeventiger jaren duidelijk was geworden. Toen was in het
Midden-oosten, eindelijk vrede ontstaan, maar er waren
onmiddellijk nieuwe series problemen bovengekomen die
de wereld in beroering hielden. Marina wist daar alles van;
ze had er - als stewardess – middenin gezeten.
Nog steeds zaten we in de overgangsfase van fossiele naar
andere vormen van brandstof. In feite stonden we op de
drempel van een totaal nieuw tijdperk als men erin zou
slagen water als brandstof te gaan benutten en de afval in de
ruimte zou kunnen schieten met een enkele-reis biljet.
Voorlopig lag het zwaartepunt nog op kolen, olie en gas;
nog steeds. Maar als Verenigde Staten van Europa waren we
op weg ook economisch steeds losser te komen van de
vroegere wingebieden en koloniën; zelfs onafhankelijker
van de gewezen grote wereldmachten als de Verenigde
Staten en de Sovjetunie, en de nieuwere zoals de Verenigde
Afrikaanse Staten.
Velen zagen die ontwikkelingen met lede ogen aan. Men
was zich ervan bewust dat een onafhankelijk Europa
opnieuw een wereldmacht zou worden, ditmaal krachtiger
en eensgezinder dan ooit.
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Ook de mankracht van de Arabische volkeren,
gecombineerd met de uitgekookte knowhow en
handelsgeest van de Israëli's was een grote politieke factor
geworden.
Samen hadden deze Noordafrikanen al grote stukken Sahara
in cultuur kunnen brengen. Hier en daar was ze al veranderd
in een overvloedige tuin; een Hof van Eden, de Tuin van
Allah; het land van melk en honing. Onder invloed daarvan
begon het klimaat van de landen rond de Middellandse Zee
langzaam te veranderen, ook al als gevolg van de nietvoorziene wijzigingen in de oostelijke hoek van de
Middellandse Zee, tengevolge van de afsluiting van de Nijl
door de Assoean-Dam.
Enorme veranderingen overal! Produkten uit allerlei
vroegere ontwikkelingslanden overspoelden Europa, dat zelf
in de afgelopen jaren duur, veel te duur had moeten betalen
voor haar grondstoffen. Tevens had Europa veel knowhow
veel te goedkoop uitgedeeld en verkocht, om te kunnen
overleven.
Intussen had het verarmde Japan zich meer en meer naar
Azië teruggetrokken. Het flirtte met China en Indonesië. De
kreet Azië voor de Aziaten werd weer gehoord, maar
ditmaal sterk gericht op de grondstoffenpolitiek. Wie kon
echter weten wat daaruit zou voortkomen?
Tengevolge daarvan was de Sovjetunie steeds meer
prowesters gaan optreden, omdat ze rugdekking wensten en
bovendien hadden ze daar ook de welvaart ontdekt; ze
hadden van alles nodig.
In het verre-oosten was ook de Indo-Malaysia Federatie een
factor geworden, waardoor zelfs Australië was omgezwaaid.
Het noemde zich thans Eurasia.
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Amerika - noord en zuid samen - had zich in een soort
isolationisme teruggetrokken. Ze hadden daar grondstoffen
genoeg. De voornaamste tegenstellingen in levensstandaard
en temperament waren daar overwonnen.
Sinds de Amazonas waren opengebroken, was er een
machtige volksverhuizing ontstaan die sterk deed denken
aan de openlegging van het Wilde Westen.
Nieuwe legenden vormden zich. De run op grondstoffen had
de snelheid bepaald waarmee het vroeger zo maagdelijke
gebied was opengelegd.
Het was een gigantisch gebeuren dat een nieuwe macht deed
ontstaan: Brazilië. Maar uit die hoek verwachtte ik niet veel
naijver; ze hadden zelf genoeg te doen. Wie dan wel?
De Federatie van Mid-Europese staten, losgeweekt van het
Sovjetblok, zag ook met lede ogen de groeiende Europese
macht. Ze zochten zelf aansluiting bij Afrika, via Turkije. Er
was echter maar één reden voor onze herwonnen vrijheid
van handelen, en dat was de Noordzee - het Texas of de
Perzische Golf van Europa.
Dit alles overwegend, zonder er in feite de rust voor te
hebben, kwam ik wel tot de conclusie dat het vernietigen
van de toren een zuiver politieke daad moest zijn; misschien
het begin van een ketting-reactie. Ze waren immers wel
bereid om risico's te nemen; anders hadden ze nooit met
explosieven gewerkt. Er stak meer achter; het ging niet
alleen om een oefening op Alpha Twee! Als het ze lukte!
Het zou jaren duren voor Europa weer zo'n energieketen had
opgebouwd.
Europa was te laks geweest: veel te goed van vertrouwen.
De platforms waren veel te kwetsbaar! En nu stonden

58

Marina en ik onverwachts aan het front van het
wereldgebeuren. We hadden er niet om gevraagd.
In het Europese parlement was langdurig gepleit voor een
permanente bewaking van de energieputten, maar bepaalde
groepen vonden het geldverspilling. Nu was die bewaking
sporadisch; alleen als het goed weer was, met helicopters en
schepen van de euromarine. Gisteren was de bom gebarsten
en niemand had een flauw vermoeden, behalve De Wit. Ik
had hem veel te weinig verteld; dat was zeker. Hoe meer ik
erover nadacht, des te ongeruster werd ik. Ik diende de wal
snel, zeer snel in te lichten; maar hoe?
Als ik alleen geweest was … zou ik dan als een dolle hond
naar buiten zijn gelopen om de zend-ontvanger te pakken
die bij het zendstation stond opgesteld? Als ie er nog was!
Of om een antenne op te tuigen? Ze zouden me neerpaffen.
Nee; als ik iets wilde fiksen , moest het hier binnen zijn .
'Weet je hoe laat het is, Frank?', vroeg Marina.
Ik draaide mijn klokje in de richting van de ontvanger. De
cijfers van de wijzerplaat schenen te drijven in het
zonderlinge licht van de schaalverlichting. Gelukkig was die
er nog: laag, donker licht dat helemaal geen romantiek
afspiegelde.
'Hoe laat denk je dat het is?', vroeg ik.
'Heb geen idee, Frank.'
'Nou, het is bijna tien uur.'
Ze huiverde plotseling. 'Pas tien uur', antwoordde ze
geschrokken. 'En het wordt kouder ook.'
Dat klopte; de elektrische verwarming was ook uitgevallen,
natuurlijk. Ik zei maar niets over de toenemende
zwaaibewegingen van Alpha Twee zelf. En als die lui buiten
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dynamiet hadden, kwamen ze ook door de wand van onze
bunker heen.
Aangenomen dat ze zelf ook niet graag dood gingen, zouden
ze trachten ons zonder gevaar voor henzelf om zeep te
brengen. Dat was ze bijna gelukt met de handgranaat; kat in
het bakje!
'Maar ze moeten toch wel begrijpen dat er hulp komt?', zei
Marina toen; 'Morgen of eerder.'
'Ja, dat weten ze ongetwijfeld.'
'Dus ... wat ze van plan zijn of waren, moet vannacht
gebeuren.'
'Geen onlogische conclusie, Marina.'
'Hallo Alpha Twee, wilt u zich melden!' kwam de radio.
'Zie je wel', probeerde ik bemoedigend. 'Ze laten ons echt
niet in de steek.'
'Frank, ik ben bang', zei ze toen en ze vertelde me geen
geheim. Integendeel. Als ik aan háár dacht en aan de lengte
van de nacht voor ons, stierf ik ook van angst.
'We moeten de zaak niet dramatiseren', zei ik tenslotte. 'Het
enige wat we te doen hebben is in leven te blijven tot de
morgen. Simpel als dat, Marina. Jij en ik samen. In leven
blijven.'
'Waarom, Frank?' zei ze na enige tijd . 'En als het ons lukt?
Moet ik dan weer het wilde bos in dat leven heet? Dat kán ik
niet meer, na Alpha Twee.'
'Ik moet er zelf ook niet aan denken', antwoordde ik, haar
tegen me aandrukkend. 'Stel je voor dat na morgen alles
weer eender is! Onverdraaglijk, Marina. Ik zou het niet
kunnen aanvaarden dat jij zo maar weer uit mijn leven zou
wegdrijven.
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'Frank, wat moeten we dan, na vandaag?' hoorde ik haar
zeggen, voelend dat ze ineen kromp als een schuwe vogel.
'Concentreren op nu ', probeerde ik zonder veel overtuiging.
'Morgen is morgen; morgen zien we van zelf hoe het verder
zal gaan.'
'Goed, Frank', zei ze mat en onzeker. 'Laten we proberen
erdoor te komen.'
'Ik zit te piekeren over een middel om de wal te kunnen
praaien. We moeten ze waarschuwen. Dat is het kardinale
punt.'
'Eigenlijk gek dat ze ons wel kunnen bereiken ', zei Marina,
en ik dacht daar eerst overheen maar plotseling drong het tot
me door.
'Je hebt verdorie gelijk', antwoordde ik enthousiast. 'Er is
tenslotte een antenne; de enige die kennelijk is blijven staan.
Dat is onze kans. Ik moet zien daar een zendantenne van te
maken.'
Maar tegelijkertijd realiseerde ik me dat die kans klein was.
Deze ontvang-antenne was een summiere staaf met weinig
isolatie die waarschijnlijk als nat papier zou doorslaan als er
zendvermogen op kwam. Bovendien hoe kreeg ik de zender
in afstemming op zo'n klein draadje? Maar dat vertelde ik
haar niet, omdat ze zo intens blij was over haar eigen
stomme, maar steengoede opmerking. Ik hoopte maar dat er
voldoende vermogen in de antenne terecht zou komen, om
de wal te halen.
'Blijf jij scherp luister en', zei ik, 'terwijl ik aan de gang ben.
Blijf in de buurt van de deur en hou de boel in de gaten.
Niets openzetten. Ik moet proberen de zender aan de
antenne te binden.'
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Ik liep meteen naar de noodzender en zette het toestel aan.
Het was een volledige solid-state zender die maar weinig
energie uit het noodnet zou opnemen. Ik hoopte maar dat de
accu het zou uithouden. Na de uitvinding van de mangaanaccu die ook hier aan boord stond, had ik daar wel
vertrouwen in.
Ik mat de basisstromen van de zender-voortrappen; ze
waren in orde. Natuurlijk was er geen antennestroom. Het
was een kleine moeite om de ontvanger uit het chassis te
schuiven en de antenneplug los te nemen.
Marina schrok even toen het geruis wegviel, maar ik stelde
haar met een handgebaar gerust. Ze begreep intuïtief, niettechnisch als ze tenslotte was, wat ik trachtte te doen. Ik
kreeg het idee dat ze zo wel naar me toe had willen rennen
om te helpen of steun te zoeken, maar ze hield zich
bijzonder goed.
Hoe goed begreep ze dat we eigenlijk op een vulkaan
leefden die elk ogenblik tot eruptie zou kunnen komen, van
onderen of van bovenuit?
Als ze dat begreep, had ze zichzelf goed onder controle;
misschien beter dan Aat. Met. Aat erbij was ik misschien al
dood geweest; dan had ik hier gelegen zoals die onbekende
buiten: verminkt, waardeloos.
Ik had moeite met de antennepijp van de zender want de
moer wilde niet los, en ik haalde een tang. Daarna zou het
simpel zijn: de coaxiale kabel van aarde losnemen en dan
het hele zaakje aan de zender vastbinden. Daarna afstemmen
en het beste ervan hopen.
Het kostte meer kracht dan ik dacht en ik moest over de
zender heenleunen, terwijl ik op de bedieningstafel stond. Ik
had de zaak juist voor elkaar en de moer handlos, toen ik
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boven me iets meende te zien bewegen in het sterker
geworden licht van de opengetrokken ontvanger. Ik keek er
verwonderd naar. Het poetskatoen dat in het gat gestoken
zat, was nog wel aanwezig, maar er stak iets doorheen: een
koperen pijpje dat millimeter voor millimeter omlaag zakte.
Mijn hart stond stil; dat gat was een van de makkelijkste
toegangen tot de kommuniruimte!
Ik kon mezelf wel voor de kop slaan en dankte tegelijk mijn
geluk; mijn onbegrijpelijk geluk.
Wat waren ze van plan? Verbijsterd zag ik het pijpje omlaag
schuiven. Een pijpje, waarvoor? Dat kon maar één ding
betekenen. Plotseling schoot de waarheid door me heen. Ik
liet me van de tafel vallen en rende naar de reservedelen
kast.
'Draad', riep ik tegen Marina. 'Ze zijn wat van plan. Ik zoek
draad, dat de stroom geleiden kan.'
'Waarvoor Frank, waarom?' riep Marina verbaasd.
'Omdat ze op het dak zitten. Ik geloof dat ze ons willen
uitroken of bedwelmen; ik weet het niet zeker. Help me.'
We graaiden als gekken in de laden en kropen over de de
vloer totdat ik de hand legde op een klos harskernsoldeer. Ik
rende meteen terug, roepend:
'Zoek een geïsoleerde tang op. Ik wil ze daarbuiten onder
stroom zetten.'
Toen struikelde ik in dat halfduister over iets en viel met
mijn hoofd tegen de werktafel voor me. Het kwam hard, erg
hard aan. Ik zag sterren.
Maar terwijl Marina toeschoot en me overeind hielp, kwam
er een rode floers voor mijn ogen; ik pikte het niet langer!
De werktafel zweefde in het onzekere licht: de
schaalverlichting scheen te knipogen.
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Eerst had ik de pijn nauwelijks gevoeld: niet in mijn
vingers, lendenen, benen en hoofd, maar nu viel alles boven
op elkander; alles deed me zeer. Ik werd woedend.
En Alpha Twee zwiepte weer. Het platform ging minstens
tien centimeter heen en weer, alsof een reuzehand buiten het
speels een zet gaf.
Dat hielp niet: integendeel. Ik dreigde van de rand van de
werktafel af te schuiven, maar voelde steun in mijn kruis.
Iemand, iets hield me op dat moment tegen, maar ik
realiseerde me niet dat het Marina moest zijn. Ik dacht
alleen aan dat absurde koperen pijpje voor me, dat intussen
een tiental centimeters omlaaggeschoven was en nu vrij van
het plafond hing·.
Het leek een mes; een mes dat ik voelde ronddraaien in mijn
lichaam. Frank, dacht ik, doe er wat aan, anders ga je kapot.
Een ogenblik lang kwam in me op het ding daar voor me te
grijpen en naar beneden te rukken. Het was eenvoudig en
verleidelijk dat te doen, want ik wilde vernietigen,
aanvallen. Maar gelukkig wist ik me te beheersen want het
zou niet helpen; ik zou uitstel van executie krijgen als die
rotzakken daar buiten er ongehavend zouden afkomen. Ik
zou op die manier niemand uitschakelen. Toen voelde en
rook ik iets; het was als wind dat door dat pijpje kwam
waaien, maar het nam mijn adem weg en maakte me
onpasselijk.
Het werd een kwestie van onmiddellijk lijfsbehoud en mijn
geteisterde lichaam reageerde op onvoorstelbare wijze; bijna
automatisch, zonder nadenken, zoals iemand ook
automatisch remt als hij gevaar voor zich ziet op de weg.
En weer dankte ik mijn ervaring; ik had mezelf
geprogrammeerd wat te doen. Mijn gezicht wendde zich
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zijwaarts en nam een grote slok lucht; daarna trok ik snel de
zender open, adem inhoudend, en zocht de
hoogspanningsisolator op. En iemand hield me tegen;
iemand verhinderde me te vallen; iemand steunde me nog
steeds.
Ik begon te hoesten. Mijn longen schenen ineen te
schrompelen en mijn ogen traanden waardoor ik niet goed
meer kon zien. Ik rukte een stuk van het harskernsoldeer af
en wikkelde een stuk uiterst voorzichtig rond h et pijpje, de
antenne als steun gebruikend.
En toen maakte ik - half bedwelmd als ik in feite al moest
zijn - een kardinale fout: ik vergat op dat ondeelbare
moment om de zender even af te zetten, maar dook met mijn
hand op de hoogspanning.
Dat geloof ik tenminste want precies zal ik het nooit weten.
Toen ik bijkwam lag ik languit op de bank. Ik had geen
rechterarm meer; die hield bij de elleboog op en de rest was
afgrijselijk opgezwollen, wel driemaal zo dik. Mijn hart
klopte als razend en onregelmatig.
Het eerste dat ik hoorde was roepen. 'Frank!'
Iemand huilde en ik zag in de verte licht zweven als van een
flikkerend kaarslicht. Ik probeerde wat uit te brengen maar
mijn tong leek verlamd en was zo dik dat ik er in dacht te
stikken.
'Frank, Frank!'
Ik gromde en wilde opslaan, maar ze hielden me vast en
trachtten me te vermoorden. Ik begon te krijsen als een
gewond dier, vechtend met die ene arm die ik nog over had.
'Frank, schei uit. Ik ben het, Marina. Je doet me pijn!'
Misschien was het die naam wel; mijn greep verslapte en ik
werd als was. Ze probeerden me te vermurwen door Marina
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erbij te halen. Het was allemaal bedrog. Ze hadden ontdekt
bij hun hersenspoeling dat dit mijn zwakke punt was. Ik had
verloren; ik had alles allang verloren toen ik Marina verloor.
'Frank; Ik ben het, Marina!'
Langzaam opende ik de ogen weer; ik zag haar blonde haren
voor me, een hallucinatie, een geestverschijning was het;
een spookbeeld dat me, sinds ik naar Alpha Twee vertrok
had achtervolgd, en nu gestalte had gekregen.
'Marina?' bracht ik verbaasd uit, en toen voelde ik die smalle
handen werkelijk mijn gezicht betasten en het leek of die
hand er toch niet helemaal af was en die hand begon te
steken; allemaal op volgorde, logisch en zeker.
Ik zag tranen; tranen op haar gezicht, glinsterend in het
onzekere licht. Mijn God, was er dan op aarde toch iemand
die wat om me gaf?
'Frank, goddank; je leeft nog!'
Was er dan op aarde toch iemand die dat wat kon schelen?
Toen kreeg ik iets in mijn mond gegoten; een eeuwig. niet te
verwarren smaak; een nectar: cognac. De eerste slok spuwde
ik bijna uit, de tweede gleed naar binnen en maakte me
wakker, tot bewustzijn.
'Wat is er allemaal gebeurd?' vroeg ik verbaasd.
Marina barstte los; reeksen woorden en zinnen, stotterend,
onderbroken, half huilend. Ik had kennelijk vergeten haar te
vragen me los te laten. Ze had een enorme schok gekregen,
was achteruit gedeinsd in de schrikreactie daarop volgend,
en had me met een kreet, voor dood van de tafel zien vallen.
Ik viel boven op haar; ze had in feite mijn val gebroken.
Terwijl alles haar pijn deed, wachtte ze radeloos in het
donker tot ik een teken van leven zou geven. Toen was ze in
paniek op de tafel gesprongen, begrijpend dat we nog steeds
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in levensgevaar verkeerden, maar het pijpje was weg,
verdwenen uit het plafond.
Vaag herinnerde ze zich ook buiten een enorme schreeuw te
hebben gehoord. Ze wist niet precies meer hoe lang ze naast
me had gezeten in het koude en zwiepende dekhuis van Al
ph a Twee, maar had me tenslotte naar de bank gezeuld; op
haar knieën, radeloos, hulpeloos als ze zich voelde. Maar
mijn hart en pols klopten nog.
Ik begreep op dat moment dat mijn opzet gelukt was; er was
weer iemand uitgeschakeld. Ze hadden daar buiten op het
natte dek gestaan en minstens een had de volle
hoogspanning moeten verdragen.
Dat gaf me een grimmige genoegdoening. Ik probeerde op
te staan, maar Marina hield me tegen. 'Frank', zei ze; 'Hou je
rustig. Er is daar buiten niemand meer.'
'Hoe ... hoe weet je dat?'
'Gevoel, intuïtie.'
Ik geloofde haar; ik wilde haar geloven. Als ze gelijk had,
hadden we het gewonnen!
'O Frank, het is allemaal zo ...', zei ze, niet in staat om
verder te gaan.
Ik wilde haar troosten. Ik had bijna weer twee armen en
handen om haar beet te pakken en naar me toe te trekken.
Het gevoel in mijn geëlektrocuteerde arm keerde langzaam
terug. Het vel was er af; aan de duim zat een diepe
brandwond. Het rook naar verschroeid vlees, maar mijn
geluk was dat de stroom aan de vingers was binnengekomen
en er kennelijk aan de handpalm weer uitgegaan was, waar
ik de aarde van het chassis moest hebben geraakt.
'We zijn er nog, Marina', zei ik moeilijk. 'Kop op; we
hebben het ergste gehad, geloof ik.'
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Op dat moment vertrouwde ik Marina met een te grote
roekeloosheid. Ik zweefde nog in hoger sferen en voelde me
gelouterd door de pijn in mijn lichaam.
Zij had gezegd dat er niemand meer buiten was en ze kon
geen ongelijk hebben. De een was aan zijn eigen
handgranaat te gronde gegaan; de ander was daaraan
ontsnapt, maar had nu het loodje gelegd via de vijfduizend
volt hoogspanning. Zij waren met z'n tweeën, wij ook. Zo
was het en niet anders.
Toen ik me dat goed realiseerde, sloeg mijn stemming
volledig om; de geestelijke opkikker van de overwinning
verdreef de pijn. Ik begon plotseling te zingen; een oud,
aangepast Indonesisch liedje: 'Marina het kind van de
Noordzee ...'
Ik zocht naar woorden.
'Die stampte de vijand tot bras ... en zong daarbij vrolijke
wijsjes ...'
Marina viel bij:
'Frank Zuidam die lag in het glas ...'
Toen begon ik te lachen, te lachen tot de tranen me in de
ogen stonden en ik Marina als een Spaanse danseres door de
hut heen sleurde. Eentweedrie, eentweedrie. Hoewel mijn
rug bont en blauw moest zijn, voelde ik alleen maar groot
geluk.
'Toen kwam er een duikboot sluipsluip aan ... ' zong Marina
door. 'En die mikte op Alpha Twee, de brokken die liet hij
maar liggen, die nemen de golven wel mee ...'
Ik stopte meteen. Plotseling stond ik weer met beide benen
op de grond. Intuïtie!
'Ik geloof dat jij het Derde Oog hebt', bracht ik hijgend uit.
'Denk er 's over na wat je daarnet gezongen hebt?
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Hoe zijn die kerels aan boord gekomen, Marina? Het is nog
niet over, meid! Dwaas die ik ben!'
'Ik heb je dwaas gemaakt, Frank. Mogen we dan niet ...'
'Geen verwijt', zei ik kort. 'We moeten onmiddellijk de wal
waarschuwen.'
Ik liet haar los en beende naar de ontvanger. Eén ding kon ik
direct vaststellen; of de ontvanger nog werkte. Ik stak de
plug weer in het gat, en meteen begon het toestel te ruisen,
maar hoe we luisterden, 'Hallo Alpha Twee' was er niet bij.
Ik meende dat daar maar één reden voor kon zijn, n.l. dat de
antenne buiten verdwenen was en dat betekende: naar buiten
gaan.
Ik was weer terug bij het oude dilemma. Misschien had de
vallende man de antenne meegesleurd, misschien was de
spriet met opzet verwoest.
'Marina', zei ik voldoende ontnuchterd, 'herhaal, hoe kan je
weten dat er niemand meer is buiten?'
Ze aarzelde; ze aarzelde te lang en zei toen wat ze al eerder
had gezegd: intuïtie. Ik schaamde me dat te betwijfelen.
Tien minuten eerder was ik als onkwetsbaar naar buiten
gestapt; nu nauwelijks. Ze merkte het; ze wist het.
'Ben je er kwaad om?' vroeg ik.
'Nee Frank. Ik mag je niet beïnvloeden. Doe of ik er niet zou
zijn.'
Dat had ze al eerder gezegd; jaren, jaren geleden leek het. Ik
grinnikte. Er was intussen al teveel gebeurd.
'Je zou een goede zeemansvrouw zijn', zei ik. Het was er uit
voor ik er erg in had. Zeeman, Frank Zuidam. Marina!
Marina! Met moeite beheerste ik mijn gedachten. Wat zou
ik doen als zij er niet was? Onzinnige gedachte.
Onwerkbaar.
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'Stel dat jij 'n hoop herrie maakt in de sluis', dacht ik hardop,
'dan kan ik proberen via de binnendeur … '
Stilte. Het eiland nam de kans waar weer eens een
gecombineerde zweef-tril manoeuvre uit te voeren. We
schrokken er nauwelijks van.
Ik liep in de richting van het trapgat en nam een stoel weg;
en nog een stoel. Marina hielp me.
'Ruik jij niets, Frank?
'Nee, wat dan?'
'Een brandlucht. Alsof er olie brandt of zo. Zelfde lucht als
van een vliegtuigmotor die in de fik vliegt.'
Ik noteerde die opmerking diep onderbewust, maar ging er
niet op in. Ze had meer meegemaakt dan ik wist.
'Alsof het ergens brandt', zei ik nadenkend. 'Dat kan dan
alleen van beneden komen, via de tussendeur. Zeg, wapper
jij 's met de binnendeur van de luchtsluis heen en weer; dan
weten we het gauw genoeg.'
Ik haalde nog meer materiaal weg uit het trapgat en liep
omlaag, beseffend dat we een nieuwe fase tegemoet gingen
met en op Alpha Twee. Misschien was er inderdaad brand
ontstaan toen de roodhete dynamo uitviel. Kwam er dan
nooit een eind aan onze beproevingen; zou ik Marina ooit in
veiligheid krijgen?
Ze had de deur die immense schaduwen rondwierp, pas
tweemaal op en neer bewogen, toen ik het al zeker wist: er
kringelde rook tussen de kieren vandaan. Een halve minuut
later strompelde ik doodvermoeid de trap op. Het was zeker.
Ergens in de d.b. van Alpha Twee, waar alle apparatuur
stond opgesteld, waar de gastoevoer was en de olietanks
lagen, woedde een brand.
Het was even twee uur.
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Ik veegde de condens van de ruit voor me weg en loerde Ik
was doodmoe en had zo langzamerhand het plan opgevat
om onze tegenstanders maar in zichzelf te laten doodlopen,
want tenslotte waren hun offensieve acties gestrand.
De komende morgen zou ons hebben verlost uit onze
benarde positie, maar nu was er brand. In dat verband waren
er een paar mogelijk- en moeilijkheden die ik met Marina
besprak.
Eén. Onze tegenstanders waren nu uitgeschakeld en
verdwenen.
Twee. Ze waren nog wel degelijk tot acties instaat, in welk
geval ze zich in de nabijheid van het buitentrapgat zouden
bevinden, zich verschuilend in een of andere brandvrije
ruimte onderdeks. Ik kon me niet voorstellen dat ze de hele
nacht op het windgeveegde dek zouden doorbrengen.
Misschien wachtten ze inderdaad op onze uitbraakpoging.
Tenslotte ging ook voor hen de tijd dringen; het hing er
maar van af welk programma ze hadden.
Er moest toch een methode zijn om uit te vinden of ze er
nog waren; daar hing alles van af.
Een moment lang overwoog ik zonder meer het dek op te
lopen, met alle risico daaraan verbonden, maar ik had
weinig behoefte de koene held uit te hangen. Integendeel. Ik
diende ook aan Marina te denken. Ze was vrij hulpeloos
Bovendien verlangde ik meer dan ooit naar een mooi en
lang leven. Mijn kamekazeperiode kon Rob Hees op zijn
buik schrijven. Die was voorbij.
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Drie. Waar was de brand ontstaan en welke consequenties
leverde dat op? Was ze aangestoken? Als ik saboteur was,
zou ik dan als de weerga zorgen van boord te gaan. Een
onrustbarende veronderstelling die ik wijselijk voor me
hield. Het zou waanzin zijn brand te stichten, tenzij men
ervan overtuigd was later weer van boord te worden
gehaald.
Dat bracht Marina's gezongen theorie van een onderzeeboot
of oppervlakteschip weer naar boven.
Vier. De brand was ontstaan tengevolge van de dynamo, die
witgloeiend had gestaan. Daarvoor voelde ik het meest.
Maar die ruimten lagen helemaal aan de andere zijde van
het platform.
Logischerwijze had men tijdens de constructiefase van het
eiland rekening gehouden met mechanische en elektrische
storingen, en daarom de communicatieruimte zo ver
mogelijk van die van de nooddynamo gepland.
Als de brand daar lag, betekende dat wel meteen dat het
buitentrapgat in de vuurlinie lag; een oncomfortabele
gedachte voor onze onbekende opponenten.
Niet dat wij er rooskleurig voorstonden! Hoe meer ik er
over nadacht, des te ongeruster werd ik. Hoe was het met de
olietanks? Die lagen aan weerszijden parallel, zover
mogelijk van radio en dynamo's vandaan, aan de twee
andere zijden.
De gasverwerkingsruimte zelf, waar het tenslotte om
begonnen was, lag in het centrum. Ik verwachtte daarvan
geen moeilijkheden. De put was volgens de IOGC
(International Offshore Gas Council) voorschriften
verzegeld; daarvan was ik zeker. Alle afzonderlijke
compartimenten waren bovendien met brandschotten
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beveiligd. Die gedachte gaf me een nieuw idee: er was een
brandalarmsysteem aan boord met verklikkerlampen, maar
die tafel bevond zich in de controleruimte onderdeks en daar
kon ik niet bij.
Toch moesten er van daar uit doorsignaleringen zijn naar de
radio, want tenslotte wilde de wal weten waar en of er brand
was. Via de radio ... Ik kauwde op die gedachte.
Hier lag misschien de sleutel om te ontdekken waar de
brand zich bevond; een beleidsbepalende kwestie.
Onder normale omstandigheden was het een klein kunstje
geweest de puzzel op te lossen door de stapels tekeningen te
bestuderen, maar de rust daarvoor ontbrak me. Bovendien
was het veel te donker.
Wel zag ik dat het hoofdbord van alle alarmeringen
stroomloos stond; er kwam maar éen alarmmelding binnen:
geen spanning. Daar had ik niet veel aan; 'n doodlopende
weg.
Wel vroeg ik Marina de portables bij te zetten; de
mogelijkheid bestond altijd dat WWOS alsnog een heli
langs zou sturen om poolshoogte te nemen. Als die heli
begon te roepen, zouden wij dat in onze stalen bunker
ongetwijfeld horen, want er was altijd wel een lekweg voor
die hoge frekwenties.
Maar de portables zwegen, en een oproep was zinloos.De
afstand tot de wal was te groot. Weer een dood spoor.
Inmiddels tikte de tijd voorbij en het was allemaal de vraag
of dat wel in ons voordeel was. Feit was dat het platform
nog altijd zwiepte, zoals ook een vogel die op een
zwiepende tak zit, kan slapen.
Het was eigenlijk verwonderlijk dat we alle feiten en pro's
en contra's zo rustig konden bespreken. Zonder te
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dramatiseren wisten we, al spraken we dat niet uit, dat onze
toestand slecht was.
Eén ding kwam weer naar voren: de wal waarschuwen, en ik
streed met mezelf of dat voorrang moest hebben op ons
lijfsbehoud.
Het loerende gevaar smeedde ons aaneen, maar duidelijker
werd de toestand nog, toen er plotseling meer rook uit het
trapgat omhoog begon te kringelen.
Het werd ook warmer; bedenkelijk warmer, alsof we op een
laag pitje stonden.
Toen meende ik een denkfout te hebben ontdekt: Marina
moest gelijk hebben. Iedereen was van boord. Als ze ons
hadden willen opblazen, hadden ze wel een tijdbom
geplaatst en waren 'm gesmeerd. Ik schrok geweldig.
MISSCIIEN HADDEN ZE DAT TOCH WEL GEDAAN.
In dat geval zaten we rustig te wachten tot we de lucht of de
zee in vlogen!
'Marina, ik moet naar buiten. Als de zaak ontploft, gaan we
er alsnog aan.'
Ze keek me bedrukt aan. Om haar te troosten zei ik: 'Don't
worry, geisha van me!'
Ik had er gelijk spijt van. Kamekaze. Zelfmoord. Het was
uitermate grof en stom, maar ze zei niets terug; helemaal
niets. Dat had ik nooit moeten zeggen.
'Weet je de code nog?' vroeg ik afleidend. 'De A. Tutah.
Doe de deur maar open en achter me dicht. Maar beslist niet
eerder open doen dan tutah. Begrepen?'
'Begrepen, Frank.'
Ik had die verbeten, accepterende toon meer gehoord, bij
soldaten die het gevecht in gaan. Overal ter wereld
hetzelfde. Martelaarschap, opofferingsgezindheid, bereid74

heid om te gaan, om los te laten, om te gehoorzamen, tegen
beter weten in; als er maar een motief was.
Ze liet me gaan, zonder meer. Geen dramatisch moment. Zo
is de mens in sublieme ogenblikken ; zo dom en zo
verheven tegelijk.
Het was wel nodig dat ik ging. Toen de sluisdeur open
piepte, kwam er meteen een hoestverwekkende hoeveelheid
rook uit het binnentrapgat. Ik aarzelde nog een moment en
kreeg toen ineens verschrikkelijke haast.
Het was een kwestie van een moment om de vergrendelende
draad los te knopen. De deur kierde open, de wind huilde
door de spleet naar binnen. Ineens stond ik in de
buitenlucht.
Bang! De deur waaide open. Ik hoorde het knallen rondom
me heen en voelde kogels schoksgewijs in mijn maagstreek
inslaan.
Als door een floers herkende ik de goede lucht en de zee;
ver, ver weg. Het was voorbij, voor het laatst. Maar ik bleef
ze zien, die aardse dingen. Dag Alpha Twee, dacht ik nog.
Dag zee. Dag Aarde. Ik heb van je gehouden. Frank Zuidam
lost op in het niets. Ik kwam, zag en verloor. Wij mensen
zijn verloren verliezers. We verliezen vroeg of laat. Dag
Marina, fijne meid. Blijf leven. Word tweeduizend jaar,
Kamekazc. Dag m'n geisha!
En nog zag ik die grijnzende, golvende zee voor me, en ik
stond nog steeds overeind terwijl de wind het hok binnen
huilde als een dolgeworden hond.
Langzaam drong het tot me door: ik leefde nog! Toen richtte
ik me op en stapte aan dek, me voelend als een vis in het
water, want dit was een scheepsdek waar de wind overheen
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blies, en het machtige ruisen van de zee rondom begon me
op te nemen in een roes van bevrijding en opluchting.
'Frank!'
Het was Marina, vlak achter me. De deur stond nog wijd
open, maar het leek goed; het leek allemaal in orde. En ik
had er diepe, diepe vrede mee, want als er iets moest
gebeuren ... dan maar met ons samen.
Maar er gebeurde niets. We stonden naast elkaar aan dek,
dat bewoog als dat van een klein rijdend schip; en toen
zagen we het plotseling allebei tegelijk.
Het was of we over een kerkhof liepen, waarvan het zand
was weggewaaid. Er laag een grijnzende doodskop voor
ons; een hoofd met zwart haar. De tanden schenen te bijten.
Het was luguber.
Overal lag wat, maar het meeste zat nog aan de romp vast;
de romp, de klomp vlees die eens 'n mens geweest was.
Slierten witte substantie zaten als spaghetti tegen het
dekhuis opgespat. Darmen, desintegratie, en overal bloed,
zwart, geronnen, opgedroogd in de wind.
Ik voelde Marina's handdruk van afgrijzen, maar ik keek er
onbewogen naar en zei in haar oor: 'Dat hadden wij kunnen
zijn!'
Ik wilde snel naar die kant van de opbouw, waar de
ontvangantenne moest zitten, en waar het gat zat. Het was
niet ver; 'n paar sluipende passen langs het dekhuis; daarna
de hoek om. Ik keek omhoog. Iets trok mijn aandacht; iets
dat heen en weer wapperde als een vlag; een stuk textiel.
Maar dat kon er nooit alleen liggen; anders was het allang
weggewaaid. Hoe kwam ik op het dak? Andere kant, trap
op. Ik draaide me om, greep Marina's hand en trok haar
mee.
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Ik was er nu absoluut zeker van dat er geen vreemdelingen
meer waren, maar wilde eerst nog vaststellen of de dinghy
er nog was.
De doodskop lag er nog, onveranderd deel van de
eeuwigheid, en wij - de levenden - stapten er langs;
achteloos langs de overblijfselen van de onbekende, het
onbekende. Het had zelfs geen gezicht gekregen, geen
gestalte en geen identiteit. Hij was als onze angst:
ongrijpbaar maar werkelijk. Alpha Twee nam een zwaai en
gooide ons bijna op de romp die in het weke sterrelicht lag
te gloeien. Ik hoopte maar dat Marina het kon verwerken.
Toen waren wc bij het reddingstation. De dinghy was weg.
De kettingen waarmee de container had vastgestaan,
rammelden op de wind als de beenderen van een geest.
Ik vloekte binnensmonds, begrijpend dat onze laatste kans
om zelf van Alpha Twee af te komen, was verkeken. Goed,
dat was dan dat voor het moment. Ik gebaarde Marina in de
luwte te blijven staan en liep moeilijk de trap op. Boven
leek de wind nog sterker. Ze zoog aan mijn kleren en ik
greep me, hand voor hand verpakkend, aan de reling vast
om vooruit te komen.
De vlag wapperde er nog. Nee ... het was geen vlag, meer
een ballon, een ballon van textiel. Een jas!
Tot mijn verbazing zag ik dat de ontvangantenne stond te
zwiepen in de wind. Die was er nog en dat gaf me een
nieuwe impuls.
Ik was er en bukte me, schoppend tegen de baal textiel. Ik
schopte in iets weeks. Toen zag ik die hand, vastgeklemd
om de voet van de ontvangantenne, kortsluiting
veroorzakend. Het begon te dagen. Hier lag 'n man, hier lag
de ontknoping van het raadsel met zijn gezicht plat op het
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dek, voorovergeslagen, en de andere hand - grotesk - in het
gat van het dak stekend. Die hand was leeg. Ik betastte die
hand; koud, maar niet als van de dood. Die man was
bewusteloos geraakt door de elektrische schok. Ik liep terug
om Marina te halen en hielp haar over het dak heen naar de
bewusteloze. Daarna maakte ik die krampachtige hand los,
draaide hem om, greep hem onder de oksels en begon hem
naar de trap te zeulen. Zijn voeten sleepten er achteraan.
We spraken geen woord, wetend wat er gebeuren moest: de
man fouilleren, liefst in de beschutte ruimte van de
radiocommunicatie.
Ik weet niet precies meer hoe we hem de trap af kregen;
misschien viel hij wel. Ik was moe, doodmoe en waggelde
op mijn benen. Mijn hand, mijn verbrande hand, begon op
te spelen, maar we kregen hem binnen en legden hem op de
bank.
'Fouilleer hem', zei ik. 'Ik ga als de bliksem die antenne
maken.'
Haastig graaide ik draad en isolatoren bij elkaar, kuchend
van de rook; daarna nog draadklemmen en een tang. Het
leek een eeuwigheid te duren voor ik alles bij elkaar had.
Eerst zocht ik buiten een hoekstaal aan de rand van het
platform; het lukte me vlakbij het reddingstation een isolator
te bevestigen, zodanig dat de draad vrij uitgespannen kon
worden naar een van de obstakels van de toren en terug naar
het dekhuis.
Daarna vond ik een ophangpunt bij de invoer-isolator, liep
met slepende benen de trap weer op, graaide een paar maal
tevergeefs naar de hangende draad, maar zag tenslotte kans
om de isolator te wikkelen. Mijn provisorische antenne was
klaar. Het moest maar.
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Ik stond krom van de pijn en richtte me op. En toen zag ik
dat vreemde, deinende licht ginder op de golven. Soms
verdween het even; op een halve mijl afstand schoof het in
en uit zicht. Het was het licht van een klein schip, dacht ik.
Top- of heklicht. Vreemd licht. Geen gewoon navigatielicht
in elk geval. Vriend of vijand? Ik kreeg opnieuw haast.
Seconden later was ik terug bij Marina, waar het nog
rokeriger geworden was. Het begon in de ogen te bijten.
'Frank', zei Marina kuchend, 'Ik ... hij is er niet best aan toe,
maar af en toe beweegt hij wel.'
Ik besteedde weinig aandacht aan die woorden; veel te
weinig. Andere dingen hielden me bezig.
'Een licht buiten', hijgde ik na. 'Licht op zee. Vriend of
vijand? Ik moet snel de zender afstemmen.'
'Ik heb ze al weer horen roepen, Frank.'
Ik grinnikte. Eén kant van de verbinding was alweer gefikst.
Wel volhouders daar aan de wal; hadden de hele nacht
geroepen. Nog even, dacht ik, de zender dichtschuivend, en
de antenne provisorisch in orde makend.
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt op het gebied van
technische overwinningen en teleurstellingen, gepaard
gaande met moed of wanhoop, hoogten en diepten, maar na
wat sleutelen aan de afstemming zag ik dat de amplistor
stroom begon te trekken als ik in de microfoon blies, en ik
heb zelden in mijn leven mooier muziek gehoord!
'Frank!', hoorde ik Marina uit de verte roepen.
'Hier is Alpha Twee, hoort u ons?' probeerde ik voorzichtig.
Het leek of ze zich daar aan de wal verslikten.
'Alpha Twee! Goddank! Jullie leven nog! Wat is er aan de
hand?'
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Ik stond te beven van vreugde, en moest me beheersen om
niet meteen alles uit te braken wat ik te zeggen had.
'Hier Alpha Twee. Toestand kritiek. Iemand heeft de toren
opgeblazen. Er is brand ontstaan onderdeks. Nooddynamo
uitgevallen. Het platform wankelt op haar poten. We hebben
twee tegenstanders kunnen uitschakelen, maar weten nog
steeds niet wie ze zijn. Stuur hulp, stuur dringend hulp naar
ons, want dit is een noodgeval. Heb je dat?'
Het was een mondvol en ik spuwde het als het ware de
aether in. Het deed me geweldig goed. Vooral dat woord
'uitgeschakeld' deed het. helemaal. Een pracht woord.
Het bericht dat zeker op de band was opgenomen, zou nu al
als heet nieuws over de Europese landlijnen flitsen tot in
alle uithoeken van Europa en de wereld daar buiten. Het was
wereldnieuws.
In gedachten hoorde ik overal bellen rinkelen. Rob Mees
moest uit zijn nest komen en National Gas werd in paniek
wakker. Europa zelf werd wakkergeschud, want er was
tenslotte een aanslag op haar gepleegd.
Ik genoot ervan. Druppel voor druppel zou mijn bericht in
hun stomme, slaperige hersenen doordringen, totdat ze de
fatale betekenis van hun inalertheid hadden beseft. Als een
schok van afgrijzen zou het bericht daar overkomen. Ik
gunde ze dat van harte, want tot nu toe hadden Marina en ik
het alleen moeten opknappen, terwijl Europa lag te slapen!
'Hallo Alpha Twee ... Het klonk weifelend. 'Kunt u uw
bericht herhalen?'
Dat deed ik, terwijl Marina me vaster beetgreep. Ik
herhaalde het bericht kort en zakelijker. Het was verbeten.
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Ik wilde ze wakker schreeuwen. Ik wilde Europa wakker
maken, want mijn ervaring overal ter wereld had me al
jarenlang geleerd dat het 'n keer fout zou gaan.
Europa was bij haar welvaart ingeslapen. Het was niet
strijdbaar meer. Het had zelfs verleerd eigenbelang te
verdedigen. Europa - eens aan de top van de wereld - had
uitverkoop van haar belangen gehouden, had alles
weggegeven en was daarna aan haar missie gaan twijfelen.
Europa, wier toekomst nu afhing van de energieketens in
haar eigen binnenzee, de Noordzee, had die bronnen nooit
onbewaakt mogen laten.
'Welke tegenstanders, Frank?' vroeg de wal.
'Weten we niet, we hebben er éen ...' Ik aarzelde. 'We
hebben er één gevangengenomen. Bewusteloos. U krijgt
bericht als we die hebben ondervraagd, maar belangrijker is
hulp. Stuur hulp voor het te laat is met ons. En nog meer:
stuur onmiddellijk bewaking naar de andere energieputten.
Want Alpha Twee is niet de enige. Begrepen? En dit is een
verdomde order!'
Ik begon te lachen, terwijl mijn knieën knikten. Dit was
eigenlijk grandioos. Frank Zuidam Esquire: opperbevelhebber van de Europese defensiemacht, gaf een bevel.
Ik voelde het als een supertriomf; als een hoogtepunt in mijn
zwoegende leven, dat karig was begonnen in een oud en
aftands huis in de stokersbuurten van Schiedam - de
Verbrande Erven. Ik was hard opgevoed. Dit was het
resultaat.
Ik voelde het als een overwinning van mijn eigen slag
mensen dat er nog iets van wilde maken, ondanks de
heersende tendens van laissez-faire en lekko; er wérd voor
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ons gezorgd! Het was de bekroning, en ineens was ik moe,
doodmoe.
'Hallo Alpha Twee, bent u serieus? Meen je dat, Frank?'
Ik gebruikte een krachtterm. Ik huilde bijna van woede en
Marina werd ook kwaad, want ze trok aan mijn schouders
en wilde zelfs de microfoon van me overnemen.
'Wacht even', zei ik bits tegen haar, 'hee, wacht nou toch
even, verdomme!' Ik gaf haar een duw. Weer drukte ik de
zendknop in.
'Idioten!', riep ik uit. 'Dit is Alpha Twee. Er is zware
sabotage gepleegd op Alpha Twee. Stuur hulp. Onze laatste
dinghy is weg. Ga onmiddellijk over tot permanente
bewaking van ...'
Op dat moment kreeg ik een slag op het hoofd. Ik was er
niet op voorbereid en sloeg voorover tegen de zender aan,
terwijl de microfoon uit mijn handen glipte. Het volgende
ogenblik voelde ik een paar wurgende handen om mijn keel,
en pas op dat tijdstip realiseerde ik me mijn vergissing. Mijn
lichaam en geest kwamen in volledige opstand. Dit kon en
mocht niet. Gelukkig was de slag niet hard geweest en
waren de handen om mijn keel vrij krachteloos; anders had
ik het nooit gered. Waar was Marina? Die gedachte gaf me
nieuwe kracht.
Ik begon me te verweren, rug gekromd, schoppend,
krabbend, stompend, bijtend als een getergd dier en het
hielp; ik begon weer lucht te krijgen, maar grommend ging
ik door, greep het eerste wat ik vinden kon - de microfoon en sloeg, sloeg totdat wat me ook had aangevallen een
stilliggende massa was.
'Hallo, Alpha Twee.'
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Hijgend en uitgeput bleef ik liggen. Ik huilde, want dit was
te veel. Ik begreep er niets meer van. Weer zag ik in het
schaarse licht van de ontvanger een schaduw naar me
toekomen; een geest die door de walmende ruimte voor me
bewoog, laag bij de grond, onderwijl allerlei geluiden
uitstotend.
Ik kroop als een wezel achteruit, dekking zoekend in de rug;
maar het kwam steeds dichterbij, en nog meer week ik terug
totdat ik praktisch onder de werktafel klem zat. Met de
microfoon nog als een botte, onnutte dolk in de hand,
wachtte ik op het einde. Ik was op en kon me onmogelijk
lang verdedigen. Ik had gefaald, maar toch niet helemaal; de
wat was op de hoogte gesteld.
Ik had het al eerder verwacht; al vele malen en al jaren
eerder. Hoog in de hemel, of laag in de diepten van het
zeewater. Afgronden onder me, vijandige ruimten boven en
rondom me. Maar goddank had ik op het laatste moment
Marina teruggezien. Ja, mijn leven had toch zin gehad, en
dat was dat.
Vreemd genoeg flitste er een korte zin door me heen: 'Hij
die als meeuw in het zenith heeft gestaan, zal krimpen in het
zand als 'n kreperend dier.' Een zin van Marsman. Tempel
en Kruis. Er viel een grote berusting over me, want het was
comfortabel daaraan nu te kunnen denken, in het aangezicht
van de dood.
Nu wist ik het weer: Marina, de eerste, had hem bij me
gebracht. Zij had me de ogen geopend voor zoiets subtiels
en verwijfds als poëzie.
'Marina', kreunde ik.
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'Frank!' sprak de schaduw. Die kende mijn naam. Die begon
aan me te trekken, als een engel aan een geest die het hol
van zijn lichaam niet wil verlaten.
Nee, het had geen zin tegen engelen of geesten te vechten;
ik gaf het op en liet de microfoon uit mijn handen glijden.
Ik verlangde ernaar bij Marina te zijn.
Ik doolde al door het voorportaal van de dood. Ze kwamen
me halen. Erg vriendelijk. Het was mijn tijd.
'Frank', sprak de geest. En de geest zweefde boven de
wateren en het was morgen geweest: de langste dag. De
laatste dag voor Frank Zuidam op aarde; eenling, enkeling,
onbetekenende niet-uitzondering. Een uit miljarden voor,
tijdens of na hem.
Ik moest er eventjes doorheen: nog een klein duwtje en ik
zou in het leven na dit leven staan; ik zou zijn aan het
oneindig meer van tijd dat zich uitstrekt aan de andere zijde
van de onbarmhartige scheidingslijn tussen leven en dood.
'Frank!'
Daar was ze; ik gaf me over. Het was waar - er wás 'n leven
na dit leven. Ik zag het nu zelf - ik voelde het, want Marina
was bij me en ze huilde; ze was blij want ze had me al die
jaren gemist en ik sloeg mijn arm om me heen en begon
haar te kussen. Ik stikte bijna van dankbaarheid.
'Hallo Alpha Twee, wilt u zich melden?'
Nee, dacht ik; ik wil beslist niet terug. Laat me blijven waar
ik ben; blijven in dat schemerige land vol legenden, geloof
en ongeloof. Blijven voorbij de dood, voorbij vechten,
voorbij bestaan, voorbij strijden en angst. Blijven in de
sferen van Boeddha, God, Allah, Jehova, Jawéh; blijven bij
de Grote Geest die over de wateren zweeft, - ook de
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stormachtige wateren rondom Alpha Twee, 'Frank, in
godsnaam, geef antwoord!'
Ik kreunde plotseling van pijn, want ze had mijn hand
gegrepen, en pijn hoorde bij het leven. Het gaf me een grote
schok.
'Hallo, Alpha Twee!'
Ik bewoog me, ik kon me bewegen. Ik bewoog een arm en
een been, en door mijn knipperende oogleden heen zag ik de
contouren van de hut. En ik voelde het lichaam van Marina
in mijn handen.
Het onbarmhartige harde licht, in de vorm van de
schaalverlichting, priemde door mijn pupillen heen en
brandde zich vast in mijn hersenen. Ik probeerde op te staan.
In een toestand die schemerde tussen geloof en ongeloof,
liet ik me opnieuw naar de bank brengen waar ik kuchend
luisterde naar de stortvloed van woorden die over me werd
uitgestrooid.
Hoe de man zijn ogen had opengeslagen, haar langdurig had
aangegluurd en toen in zijn zakken had gegraaid naar het
wapen - een Mauser - die ze even tevoren had ontdekt en
had weggehaald.
Hoe hij toen gedaan had of hij in coma viel en haar
onverhoeds had aangevallen, terwijl ik bezig was met
verbinding zoeken met de wal.
Hoe ze zich had losgeworsteld en me geroepen had,
meerdere malen, maar ik leek doof, verdoofd voor wat er
rondom me aan de hand kon zijn.
Tenslotte zag ze de man op me af strompelen. Ze had de
revolver gepakt en wilde schieten, maar ze durfde niet, bang
me te raken in de worsteling die toen in het halfduister
volgde.
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En daarna was ik gaan slaan, slaan als een wild beest; 'n
bezetene; 'n wild beest dat daarna in elkaar was
geschrompeld en voor dood was blijven liggen.
'Hallo, Alpha Twee. Dringend! Meldt u zich!'
'Kind, wat moet jij allemaal hebben doorgemaakt', bracht ik
tenslotte uit en ik zweeg erover in welke afgronden en
verten ik zelf had verkeerd.
Ze moest geestelijk geradbraakt zijn, maar misschien kon ze
het volhouden omdat iemand - in constant gevaar - een
mentaal scherm in zichzelf opbouwt. Hij treedt terug: hij
stapt over een drempel en leert accepteren.
Ik weet zeker dat wij samen, dicht bij elkaar, tot het
ochtendgloren waren blijven liggen, als er zich geen nieuwe
ontwikkelingen hadden voorgedaan, die het volledig
onzeker maakten of we dat morgenlicht wel zouden halen.
Toen de klank van scherp metaal herhaaldelijk en
indringend tot ons doordrong, kwam er een moment dat ik
nieuwsgierig werd; het verkeerde in een stimulans om op te
staan.
'Hallo Alpha Twee. Dringend antwoorden! '
Het klonk als een bevel en dát deed het. We konden
onmogelijk blijven binnen onze eigen ellende. Actie,
doorgaan, antwoorden; alles schreeuwde erom. Maar de
microfoon lag in tweeën ergens op een donkere plaats in het
radiostation. Er moest een nieuwe zijn.
'Kom', zei ik; 'we moeten 'n nieuwe mike zoeken. De oude
heb ik kapotgeslagen.'
Ze keek me ontzet aan, maar het was de waarheid; dat
wisten we allebei. Op de tast gingen wee te keer, schiepen
nog meer chaos, kamden de kasten nog eens uit, maar
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vonden tenslotte wat we zochten. Inpluggen was een kleine
moeite.
'Hier is Alpha Twee.'
'Waar waren jullie? Maakten ons ongerust. Alles oké?'
Ik kreunde; 'Onze gast maakte amok. Heeft u de boodschap
begrepen? Welke hulp is er onderweg?'
'In orde, Alpha Twee. We geloven u. We komen er aan.
Sleepboot van Smitmuller is onderweg. De marine is
gewaarschuwd en is alert.'
'Kan er al iemand hier in de buurt zijn, basis?'
'Niet dat wij weten, Frank', was het antwoord. 'Waarom
vraag je dat?'
'Ik heb een licht gezien, vlak bij Alpha Twee. Wie is dat
dan?' vroeg ik ongerust. 'Vraag het AMVER Europe.'
'Ogenblik.'
AMVER, dacht ik. Waarom komen ze zelf niet op het idee.
AMVER, het computerized rapporteersysteem voor
schepen. Ze hoefden maar op een knop te drukken om op
het hoofdcentrum de naam en positie van elke deelnemer op
een beeldscherm te kunnen zien. Hadden ze zaagsel onder
hun hersenpan?
'Hallo, Alpha Twee, Nee, er is geen enkel deelnemend schip
bij u in de buurt. Spijt me. Moet ’n vreemdeling zijn.'
Ik wilde antwoorden, maar om aan alle onzekerheid een
eind te maken, ging op dat moment alle lichten uit en werd
het aardedonker om ons heen. Ik herinner me niet dat we
werkelijk schrokken, uitgeput als we waren. Wel drong tot
me door dat er onderdeks iets drastisch gewijzigd moest
zijn. Misschien had het vuur de batterijkabels doorgebrand.
Er was in elk geval geen stroom meer; we waren opnieuw
van de buitenwereld afgesneden.
87

Dat was niet veel nieuws, maar intussen was er wel veel
veranderd: de wal was op de hoogte gesteld, en ze wisten
dat er een niet geïdentificeerd vaartuig bij Alpha Twee lag.
Ze wisten ook dat de andere platforms ook gevaar liepen.
Van nu af aan was het uitsluitend onszelf. Ik had mijn plicht
gedaan.
'Ga mee', zei ik tegen Marina; 'Het is hier toch niet meer te
houden. Het is hier voor ons afgelopen. Ik zal de binnendeur
dicht doen, dan hebben we nog ’n oppertje in de sluis.'
'En hij dan?', vroeg Marina, die nu toch wel aangeslagen
was. Haar stem bibberde.
Ik zag geen hand voor ogen, maar waggelde naar 'hem' toe
en schopte tegen die vorm op de grond aan. Hij bewoog
niet. Aardeduister! En dan te weten dat er beneden plenty
zaklantaarns moesten zijn! Beneden; waarom eigenlijk niet?
De weg was nu vrij, maar het brandde er.
Ik bukte me en schudde de man heen en weer. Verzwakt als
hij was door de schok en de kou buiten, had hij kennelijk
zijn laatste krachten gebruikt toen hij me aanviel.
Even later graaide ik in zijn zakken, maar herinnerde me dat
Marina hem al gefouilleerd had. In gedachten gingen mijn
handen door zijn jas heen, en toen voelde ik iets; een uiterst
dun draadje, als spinrag, dat naar zijn keel liep. Ik tastte
verder; keelmicrofoon, dun als een pleister, kleverig van het
bloed. Dan moest er ook meer zijn.
Ik trok door en liet me leiden door de richting van de
draden. Nog 'n sticker; ditmaal achter het rechteroor, en in
de kraag een kleine knobbel. Ik wist genoeg; dit was zijn
communicatie.
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'Marina, waar ben je?' riep ik ; 'Help me even.' Ze had
kleinere vingers dan ik; misschien deden ze minder pijn
ook.
'Wat doe je allemaal, wat is er?'
'Voel maar.'
'Wat is dat?' vroeg ze geschrokken. 'Het kleeft.'
Ik deed of ik dat niet hoorde, maar legde uit dat de man een
zendontvanger bij zich had. Daarna plakte ik de sticker
achter mijn oor; de rest bungelde er nog bij maar Marina
friemelde net zo lang tot ze het knobbeltje onder mijn kraag
had vastgezet.
'Stil!' zei ik plotseling.
De sticker begon te ruisen. Sterker nog, mijn hele hoofd
ruiste. Een soort superstereo, dat door het schedelbeen heen
drong en mijn gehoor teisterde. Ik rukte het ding los en
plakte het ergens in de nek. Dat was beter. Mijn
verwondering nam toe; dit was een vernuftig apparaat met
zelfbedieningsvolumeregeling. Het zou interessant ... 'Hoor
je wat?' vroeg ze.
Op dat moment hoorde ik niets. In plaats daarvan leek het of
iemand buiten met een hamer tegen de poten aanrammelde.
'Ga mee naar buiten', zei ik, haar hand grijpend. 'Hij is er
geweest. Ik heb hem doodgeslagen. Ben je nou bang van
me?'
Ze ontweek me en ging daar niet op in. 'Hier', zei ze. 'Zijn
wapen.' Ze drukte me iets kouds in de handen.
'Goed werk', zei ik, de deur achter ons sluitend toen we er
naartoe gescharreld waren. 'Nou zijn we niet weerloos meer
ook. Hoor je dat?'
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Peng, peng! Het kwam uit de stuurboordhoek van het
platform. En gelijkertijd hoorde ik iemand glashelder gaan
praten; het leek of hij naast me stond.
Toegegeven dat het glashelder was, maar ik kende die taal
niet. Ik pijnigde mijn hersenen af waar ik dit meer had
gehoord. Voorlopig taxeerde ik de taal ergens in het
midden-oosten, maar misschien was het een of ander dialect
of ’n codetaal.
Het werd pas belangrijk toen we samen naar stuurboord
gelopen waren en daar - in de golvende diepten – een bootje
zagen dobberen, langszij van een van de poten, en proberen
iemand af te zetten zonder door de deining er tegenaan te
worden geslagen. Er scheen een fel zoeklicht op de poot.
Ondanks onze benarde omstandigheden, bestond ik het
bewondering op te brengen voor het zeemanschap; het was
'n heroïsch gevecht om in de luwte van een van de poten lij
te zoeken. Het leek bovendien hopeloos want de uitfase
regelmatigheid van de deining was dermate fnuikend, dat
zelfs de beste nauticus het karwei niet zou volbrengen. Dat
wist ik uit ervaring.
De conclusie dat het vreemdelingen in het Jeruzalem van de
Noordzee waren, leek dan ook gewettigd. Maar hoe kon ik
daar voordeel uit slepen?
'Hallo', riep ik, 'Wie zijn jullie daar.'
Marina begreep dat niet; ze staarde geboeid omlaag, zich
vasthoudend aan de reling. Ik gebaarde dat ik niet tegen háár
oreerde.
Wel hoorde ik een verwarde kakofonie van geluiden en
gepraat, alsof mijn stem een schrikreaktie teweeggebracht
had. Vragen, antwoorden, meer vragen; dat hoorde ik uit de
intonatie, al begreep ik geen woord.
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Toen probeerde ik het in het Duits, Engels, Frans, Spaans en
Intereuropees. Zelfs Russisch en een paar Chinese vloeken
die ik had opgepikt voor de Chinezen Honkong
overrompeld hadden, hielpen niet.
'Hallo, wie bent u?', hoorde ik plotseling in het Engels.
'What the hell are you doing on Alpha Two?'
Marina keek me sprakeloos aan, terwijl ik in het Engels
verder praatte; een schijnbaar enkelzijdige conversatie
zonder zichtbare tegenpersoon.
'Wie ben jij?' vroeg ik verbeten. 'Maak dat je wegkomt. Dit
is een verloren zaak.'
Daarna klonk er weer een hoop rabarbergedram dat ik
trachtte te analyseren, maar het hielp niet.
'Wij willen een compromis sluiten, Frank Zuidam. We
weten wat en wie je bent. Jij van boord en in veiligheid, als
je ons de gang laat gaan.'
'Wat wil je dan?' vroeg ik gespannen.
'Alpha Twee vernietigen. Afmaken wat we begonnen. Je
hebt ons gestoord. We zijn nu bezig springladingen aan de
poot te binden, zoals je zelf kunt zien.'
Ik loerde omlaag, maar het leek daar niet op; ze wilden
gewoon aan boord komen.
'Waarom willen jullie Alpha Twee vernietigen?' vroeg ik zo
rustig mogelijk.
'Wij wensen geen sterk Europa. Wij wensen geen vierde
wereldmacht. Wij wensen een vreedzaam en handeldrijvend
Europa. Is dat zo vreemd?'
De vos preekte de passie; daarin trapte ik niet! 'Vertel eerst
maar 's wie je bent.'
'Geen commentaar. Alpha Twee staat te wankelen. Je positie
is uiterst benard. Kom eraf.'
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Ze zeiden niets van de brand; dat wisten ze niet. Als ze het
wel wisten hadden ze het platform wel aan haar lot
overgelaten. Dus geen tijdbom aan boord?!
'Wij willen je graag sparen, want wij kennen de WWOS. 'n
A-politieke servicefirma waar we niets tegen hebben.
Integendeel. Het wordt anders als je aan de gang blijft
mensen van ons uit te schakelen. Twee nogal liefst. Dat
vergt moed en dat kunnen we waarderen. Spring in zee of
klim langs de ladder omlaag, dan zullen we je oppikken.'
'Ogenblik.'
Ik rukte de microfoon af om niet te worden gehoord en
lichtte Marina kort in over wat ik had gehoord. Het viel niet
mee, daar aan dek, maar ik wilde die lui beneden me in de
gaten houden.
'Nee', zei Marina. 'Onmogelijk. Wie zijn ze, waar gaan we
heen? Misschien laten ze ons meteen verzuipen, als we in
zee springen!'
'Wacht niet te lang met je beslissing. Mijn geduld is
beperkt.'
'Ik wil weten wie je bent voor ik een besluit neem'.
probeerde ik.
'Schei uit met die flauwekul en kom omlaag. De boot ligt
klaar.'
'Zit je zelf in die boot?' vroeg ik.
'Geen commentaar', was het antwoord.
'Je zit niet in die boot', zei ik, 'want dan zou je weten dat het
niet zal lukken iemand heelhuids af te zetten met dit weer.
Benenbrekerij. Go home, Achmed of Machmoed of
Ivanewitch. Go home. Europa is wakker geworden. Je hebt
je kans verspeeld.'
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'Niet zo gauw, vriend. We hebben meer middelen tot onze
beschikking. Van die dingen die je niet hoort aankomen en
meteen vier poten uit de grond rukken. Je dwingt ons ertoe,
vrees ik.'
Marina's onderzeeboot was waarheid geworden, vreesde ik.
Haar intuïtie was weer eens juist geweest. Maar een ding
kon ik niet begrijpen: als ze van die grove machtsmiddelen
hadden, waarom scharrelden ze nu dan zo dicht bij die poot
rond; tenzij ze iemand wilden afhalen of wilden weten wat
er aan de hand was, had dat weinig zin.
Tenzij er nog iemand ... Nee; ze moesten nu wel weten dat
de laatste was uitgeschakeld of Alpha Twee met een dinghy
verlaten had. Misschien waren ze die wel kwijt ... Als mijn
conclusie juist was, zouden ze zich moeten terugtrekken. Er
was niets meer te halen op Alpha Twee.
Tot mijn opluchting ging het vaartuig een paar minuten
daarna achteruit, doofde de lampen en verdween in de
kokende zee.
Ik staarde ernaar tot er niets dan golven te zien waren. Kon
ik de wal nog maar praaien! Ik zou ze veel kunnen vertellen
dat voor de komst van de Alpha's van belang zou zijn.
Voorlopig zelfbehoud, en iets meer dan dat. Het liep pas
tegen vijven en ik hoopte dat Marina die opeenvolging van
spanningen kon verdragen. Ze rilde van kou; het had weinig
zin hier te blijven slaan.
'Kom', zei ik, naar het buitentrapgat wijzend, 'daar zal het
beslist warmer zijn.'
Warmer! Onderdeks was het warm en ik wist nog een ding
bijna zeker: ze zouden ons gemakkelijk de lucht in kunnen
blazen door een goed gericht radarschot op onze positie.
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Waarom hadden ze dat niet eerder gedaan? Ik weigerde
verder te denken en greep Marina's kille hand. Als half
bevrorenen aan de pool, terugkomend van een lange reis vol
ontberingen, sneeuwschoenend over Alpha Twee's dek naar
het trapgat alsof dat ons laatste bivak was in deze
godvergeten desolate, vijandige wereld.
Er zijn boeken geschreven over de Bounty, Roald
Amundsen, Walter Scott, Tasman, Mary Bryant, James
Cook, Livingstone en Marco Polo - om er maar ’n paar te
noemen. Boeken vol ontbering en heldendom.
Maar de geschiedenis gaat hooghartig voorbij aan mensen
die zogenaamd op het tweede plan staan: pionnen die de
loop van de geschiedenis met hun dure lichaam hebben
bepaald.
Napoleon en zijn sodaten kent men; niet zijn kreperende
soldaten die naamloos ondergingen tussen Egypte en de
Berezina. Ik wist dat - als wij zouden overleven - Alpha
Twee kort in het nieuws zou zijn, om daarna voor altijd in
de vergetelheid te raken. Maar daarvoor hadden Marina en
ik niet geknokt.
Ik besloot op dat moment daar een stokje voor te steken; ik
zou het opschrijven. Nee, ik had geen enkele literaire
scholing; ik had nooit de gelegenheid gekregen op een
schoolbank te zwijmelen bij de woorden van Perk of Keats.
Wat ik wist was me toevallig komen aanwaaien. Via
Marina.
Ik was een praktijkmens geworden, en dat had me
onverwachts weer eens in de frontlinie van het
wereldgebeuren geplaatst. Slag bij Waterloo, moord te
Serajewo, Rijksdagbrand, verraad van Bangkok, val van
Johannesburg, reuzebom in New York, burgeroorlog in
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Engeland, landing op Venus. Ik zag mensen, gezichten,
mensen die de geschiedenis hadden bepaald. Hier, op Alpha
Twee, maakten wij de geschiedenis, terwijl praktisch
iedereen nog op één oor lag·.
'Schat', zei ik, toen we in het trapgat stonden, 'wij zijn een
uniek stel, weet je dat? We moeten zuinig op elkaar zijn ; de
vraag is of we de kans krijgen.'
Marina kreeg geen tijd om me te antwoorden want onze
portables begonnen te ruisen en dat betekende, dat iemand
contact met ons probeerde te zoeken. Wat, wie?, vroeg ik
me af. Iets dat dichtbij was of boven de horizon kwam; iets
dat we konden zien; schip of vliegtuig. En dat in een tijd van
de eerste kolonie op de maan! Op aarde was het technisch
mogelijk door middel van een satelliet op elk moment met
elke plaats verbinding te zoeken, maar de internationale
samenwerking en geharrewar over verdeling van
frekwenties verhinderde dat!
Maar het geruis stierf weg, om even later versterkt terug te
komen, als een opkomende vloed die de golven steeds hoger
het strand op jaagt.
'Eindelijk hulp, Marina', bracht ik uit, denkend dat onze
ellende nu snel zou worden opgelost, want ik kon moeilijk
aannemen dat onze tegenstanders van deze frekwentie
gebruik zouden maken.
Maar waarom eigenlijk niet? We hadden immers jarenlang
knowhow uitgedeeld in ruil voor elementaire grondstoffen.
Het leek op eerlijke handel, maar het pakte uit als het
exporteren van bevruchte eieren. Kuikens die kippen
werden. Een zichzelf sanerende handel.
Vaag hoorde ik: 'Hallo, Alpha Twee, hoort u ons?'
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Vast en zeker een marinekist, dacht ik. Goddank! 'Hallo,
hier Alpha Twee. Ontvangen u matig, waar bent u?'
Ik zei het matig enthousiast en dat was niet zo vreemd, want
ik stond met Marina in het blazende trapgat te kijken naar de
oostelijke hemel, vanwaar de redding zou moeten
verschijnen in de vorm van een flitsend boordlicht van een
of ander toestel.
Ik stond daar met Marina tegen me aangedrukt, en dacht aan
de toekomst. Aan morgen. Aan overmorgen misschien, als
ik haar weer zou moeten afstaan aan de wal; aan de grote
wereld. Nu het bijna zover was, leek het alles meer een
nachtmerrie dan werkelijkheid en ik besefte een kans te
hebben gemist met haar in het reine te komen. En met
mezelf.
Er zal veel pers zijn, dacht ik; persmuskieten en flitslampen,
visofoons, wereldtelevisie. Even maar. Dan zullen wij
samen terugzinken in de grauwe massa en worden vergeten
en wij zullen samen apart onze eigen weg gaan door het
leven, totaan het einde.
'Kan jij je voorstellen dat we gered worden?' zei ik.
'Ik ... ik sta net aan hetzelfde te denken', zei ze. 'Frank, dat
kán niet waar zijn. Is alles dan voor niets gebeurd? Is alles
dan zó toevallig in het leven? Heeft het geen enkele
betekenis?'
Toen zagen we het toestel boven de horizon komen; lichten,
stevig en helder; een lichtend spoor van redding aan de
hemel voor ons.
Het kwam recht op ons af; geen heli maar ’n supersnel
gevechtstoestel.
Ik wist niet of er in die tussentijd gesprekken waren gevoerd
tussen dit vliegtuig en onze tegenstanders in de
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verborgenheid van de stormzee. Ik wist ook niet wat de
inhoud van dergelijke gesprekken was geweest. Misschien
dat ze in de oude basis Valkenburg bij Leiden, die ze
gehandhaafd hadden, de inhoud van die gesprekken hebben
ingeblikt om te bewaren voor het nageslacht, totdat ze voor
de Europese marine niet geheim meer waren. Ik wist alleen
dat deze toestellen met radar zijn uitgerust van een hoog en
penetrerend vermogen; ze zouden praktisch alles onder het
wateroppervlak kunnen opsporen.
We zagen het toestel plotseling afzwenken. Haar lichten
gingen uit, maar nog juist daarvoor zagen we haar een duik
nemen naar het zee-oppervlak ver achter het tweede
reddingstation van Alpha Twee.
We zagen ontzet - een flitsend moment - uit diezelfde
donkerten een vuurstraal opschieten; een raket, ’n komeet
met een vurige staart die doelzoekend op het toestel afraasde
en het in één seconde vernietigde.
'Kijk uit', brulde ik nog. 'ze schieten op je!' Maar de hemel
achter Alpha Twee kleurde zich al rood, alsof de maan
plotseling een gat in de wolken had gebrand, dat zich
langzaam uitbreidde.
We stonden daar samen, trillend, radeloos, woedend,
hulpeloos, en zagen onze laatste hoop letterlijk en figuurlijk
in het water vallen als de stukken van een uiteengeplofte
vuurpijl; langzaam uitdovend.
Het werd weer donker om ons heen. Marina lag slap in mijn
armen. Ze schokte. Nu waren we dichter dan ooit bij elkaar,
maar hoe! Ze huilde, ze huilde haar hart uit haar lichaam en
het leek of ze braakte. Ik begreep waarom, want ze was
stewardess en wist beter dan iemand anders wat het
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betekende omlaag te storten met een vliegtuig. Het knakte
haar.
'Hallo Alpha Twee!' De oorpleister sprak. De vijand, want
dát was het. Ik drukte de keelpleister weer op zijn plaats.
'Verdomde schoften!' riep ik in het Engels. 'Vuile schoften!
Ik ... ik ... '
'Hou je kalm', zei die ijskoude stem vlak naast me. 'Het was
hij of wij. Hij wilde ons vernietigen, dus moesten we wel. Je
had hetzelfde gedaan. In ieder geval weet je nu welke macht
we kunnen opbrengen. Je hebt nog één kans. Neem de
rubberboot die we u toezenden. Wat is je antwoord, Frank
Zuidam?'
Ze hadden gelijk, dacht ik grimmig. Als ze werkelijk gewild
hadden, waren we allang vernietigd. Waarom hadden ze ons
gespaard?
Het antwoord was: het ging om ons, of om mezelf, de
energie-expert. Ze hadden me nodig; mijn ervaring en
knowhow, mijn relaties aan de wal en mijn kennis van de
Noordzee. Ze zouden me uitknijpen als een citroen en
daarna weggooien.
'Zijn ze dat weer?' vroeg Marina, ten einde raad.
Ik knikte verstrooid.
'Wat willen ze van ons?'
'Ze willen ons', zei ik, de pleister afrukkend. 'Ik moet tijd
rekken, tijd winnen!'
Toen ging ik op de trap zitten want mijn knieën begaven het
bijna, ze wilden mij! Wie was ik? Niets! Aandeelhouder werknemer van de WWOS en lid van de bedrijfsraad. Ik
was helemaal geen supergeleerde, waarvan er al zo veel
verdwenen waren, verleid voor goed geld of eenvoudig
gesjanghaaid.
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Braindrain, noemden ze dat. Wegkopen van kennis, vernuft
en energie. Europa laten verarmen en laten leegbloeden op
het slagveld van de wereld. Hoe dikwijls had ik er al voor
gewaarschuwd! Stem eens roependen in de woestijn. En
Europa zou een woestijn worden, als ze hun zin kregen.
Een langzaam proces, net zoals bij het Romeinse rijk. Een
eeuw, vijftig jaar. Dat zat er allemaal achter. Ik moest
inderdaad tijd winnen om mezelf en Marina te redden;
Alpha Twee zelf was al een wrak. Wat wilden ze? Een
eiland, Frank Zuidam en Marina op de koop toe. Drie
vliegen in een klap, maar ze maakten een vergissing, dacht
ik; 'n kardinale vergissing.
Marina leek nog verdoofd; ze staarde nog steeds naar de
plek waar het toestel in zee gestort was. Mijn God; ik gunde
haar dit niet. Het zou haar dermate aangrijpen dat het haar
karakter levenslang zou helpen vormen.
Ik plakte met de uiterste zelfbeheersing de keelplak weer
vast.
'Hallo vijand', antwoordde ik, 'kom ons maar halen.'
'Wat zeg je nou?', kwam Marina verontwaardigd.
'Luister', zei ik, de pleister weer wegrukkend, 'Als we direct
nee zeggen, schieten ze ons de hemel in. Ze zullen intussen
bij de luchtmacht allang in de gaten hebben dat het toestel
van het beeldscherm verdwenen is. De identificatiesignalen
zijn uitgevallen. Ze ruiken lont. We hebben tijd nodig,
begrijp je dat dan niet?'
'Houdt u gereed in het water te springen.'
Pleister terug. 'Begrepen', antwoordde ik.
Ze zouden haast krijgen want ze waren niet gek. Ze hadden
zeer zeker in de gaten dat de wal gealarmeerd was en
wellicht betere vliegtuigen met betere apparatuur zou
99

zenden, want dit was een regelrechte, onverwachte
oorlogsdaad. De tweede agressie, na Alpha Twee.
'En wel op afroep', zei de stem. 'Ons geduld is op.'
'Op afroep', antwoordde ik.
'Verstandig besluit, Frank Zuidam. Je zult het bij ons goed
krijgen. Plenty werk in de gas- en olie-industrie.'
'Waar is dat?', probeerde ik.
De stem scheen te grinniken. 'Geen commentaar.' En toen:
'Wees niet te slim, Frank. We hebben op Alpha Twee
ingezerood.'
'Niet nodig', antwoordde ik. 'Gebruik maar conventionele
wapens. Je raakt ons uitstekend met ’n ouderwetse infrarood
raket. Er is hier plenty warmtestraling.'
'Belazer de boel niet', was het verbazingwekkende
antwoord.
'Hel platform is steenkoud en jullie trouwens ook. Alles is
uitgevallen zelfs de noodbatterij.'
Goed, dacht ik; dat wisten ze dan, maar lang niet alles. Het
gaf me wat moed.
'Er is brand aan boord, weet je dat niet?' vroeg ik.
'Brand? Hoe kan dat?'
'Die hebben die zogenaamde commando's van jullie zelf
gesticht', loog ik. 'je moet beter personeel aannemen.
Dit is de Noordzee en niet zoals bij jullie, Check?'
'Check', was het antwoord.
Een schaakspel, dacht ik; 'n grandioos en gruwelijk
schaakspel, met mezelf als koning en Marina als koningin,
zonder precies te weten wie de tegenspeler was.
Misschien stonden we al mat, maar nu heb ik je, dacht ik.
volgende zet.
'Check. Middellandse zee?'
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'Ch ... Charlie. Ga door. Begint interessant te worden,
vinden we.'
Ik grinnikte. Hij was er in getrapt!
'Goed, dear Mediterranean', zei ik. 'Getracht de toren netjes
op te blazen maar die viel op het heliveld door de wind.
Stom zeg! Toen konden ze er niet meer af. Eén is er
verzopen die het probeerde. Of twee?'
'Check. Ga door.'
Die lui moesten er toch wel zeker van zijn dat ze ons te
pakken kregen !
'Maar waar jullie nooit op rekenden was, dat er een paar in
dat ingeslapen Europa toch bereid waren naar Alpha Twee
te vliegen. Check?'
'Ga maar door, alsjeblieft.'
'Toen kregen we jullie veel te gauw in de gaten. Paniek dat
we de wal zouden waarschuwen. Meer paniek. Handgranaat.
Doden, maar dan wel aan jullie kant.'
'Je weet veel te veel', was het geïrriteerde antwoord.
'Ja, we hebben fouten gemaakt, maar volgende keer beter
want dan zal je zelf meedoen.'
'Was het de bedoeling aanvallen te doen op de andere
Alpha-torens?' vroeg ik gespannen.
'Geen commentaar meer. Maak je gereed ', zei de stem .
Ik zweeg; dat was het laatste dan wel want het kon nooit
lang meer duren. Het was aan boord blijven of springen. Ze
zouden me nooit meer laten gaan. Misschien kon ik
Marina's leven redden door alleen te springen.
'Frank', zei Marina plotseling. 'Doe alsof. Gooi dat lijk in
zee. Dat betekent tijdwinst. Er moet toch hulp onderweg
zijn.'
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Ik zoende haar. Fantastisch! Ik kwam meteen in actie alsof
ik een portie dope gekregen had, sleurde haar mee in de
richting van de communicatieruimte, en daar struikelden we
even later naar binnen.
Op handen en voeten kropen we langs de vloer, kuchend
van de rook, tastend, voelend, hoestend totdat we hem
vonden. Hij lag er nog; als hij had geleefd, zou hij beslist
zijn gestikt.
Het moest vlug want de rook was bijna niet te verdragen en
bovendien bleek het dek onder onze handen, voeten en
knieën onaangenaam warm.
'Naar buiten met hem', riep ik, denkend te zullen stikken, en
het levenloze lichaam achter me aanzeulend naar de deur,
totdat ik achterover in de sluis tuimelde.
Lucht, verse lucht! Mijn borstkas leek ineengeschrompeld
als bij het lossen van een lading zwavel in Port Sulphur.
Mijn longen protesteerden hevig. Ik hoorde Marina
hartverscheurend hoesten en riep haar buiten te blijven.
'Bent u klaar?' hoorde ik vragen.
'Bijna', hijgde ik. 'Nog even 'n paar persoonlijke bezittingen
meenemen. Ogenblik.'
'Opschieten; we dulden geen uitstel.'
'Allright.'
Ik zag het lijk dat achter de drempel was blijven steken
omhoog komen en schrok ervan, maar Marina was naar
binnen gegaan. Ze probeerde het naar buiten te werken.
'Trekken', riep ze, uitgeput als ze was.
Het lukte; met veel moeite worstelden we ons langs de
resten van de toren heen tot bij het reddingstation, waar we
de onbekende een zwemvest om deden dat ik eerst nog
kapotsneed, in de hoop dat hij zou zinken.
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'U wordt verwacht. Spring maar; de boot is er.'
'Sorry', zei ik. 'Moeilijkhedcn; mijn maat wil niet mee.'
'Laat haar maar aan boord, als ze dat wil.' Zo, dat wisten ze
dus, al hadden ze er nog niet op gezinspeeld.
'Ik kan haar niet alleen laten', antwoordde ik. 'Begrijp je dat
niet?'
'Dat is jullie probleem, niet het onze; spring!'
Toen zagen we de neus van de rubberboot op enige afstand
van Alpha Twee in het ruwe water deinen. Het was een
beangstigend gezicht; zelfs voor een lijk zou het daar niet
comfortabel zijn. Nee, het waren geen jonge juffrouwen. Ze
namen veel risico en moesten goed gemotiveerd zijn. Ik
moest ze heel wat waard zijn, dacht ik; dat deed me goed,
verdomd veel goed.
'Salem Aleikem!' zei ik, 'daar kom ik.'
Toen schoven we het kille gevaarte tussen dek en reling
door en zagen hem als van een stijle berg omlaag· tuimelen.
'Help me. haal me er uit. lk verzuip bijna', rochelde ik en ik
kreeg er zelfs 'n beetje plezier in. Hoe was het mogelijk?
Weer rukte ik de pleister af. Dat was dat. Misschien dreef
hij af, misschien verzoop hij. Ik gunde het hem van harte.
Misschien- zo hoopte ik- zou het even duren voor ze de truc
in de gaten kregen, maar tenzij er nu snel hulp zou opdagen,
was het zeer binnenkort ook met ons gebeurd. Binnen
seconden of minuten. Ik mocht ze in ieder geval niet meer
antwoorden.
Rubberboot en dobberend lijk waren door de zee
weggespoeld; verdwenen. Het leek of ze er nooit waren
geweest. Nog even trachtte ik de toen volgende gesprekken
te analyseren. Ik hoorde hijgen, hoesten, opgewonden
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gepraat alsof ze twijfelden, alsof ze het niet met elkaar eens
konden worden, alsof ze niet zeker waren van de identiteit
van de dode: net zoals wij trouwens.
Hadden ze hem opgepikt of niet? We zouden het nooit
weten. We zouden veel, heel veel nooit meer te weten
komen.
Ik stak de communicatieset in mijn zak: werktuiglijk alsof ik
ooit de kans nog zou krijgen die superieure techniek te
onderzoeken. De menselijke geest is, goddank, altijd nog
optimistisch.
Maar na de inspanningen van deze dag en van daarnet,
waren we nu werkelijk aan het eind van onze krachten. Ik
riep nog 'n keer door de portable, keek de hemel rond maar
kreeg geen enkele hoop. We zouden binnen de kortste tijd
sneuvelen op het golvende ereveld van de zee, om één te
worden met de duizenden die ons waren voorgegaan.
We stonden in feite voor het vuurpeloton, ongeblinddoekt,
fier, uitgeput en machteloos wachtend op het genadeschot,
dat ons in moleculen naar de sterren zou slingeren.
We waren als het konijn voor de gespleten tong van de
slang: gehypnotiseerd, verzoend met de dood.
Er was niets heroïsch meer in ons. Integendeel. We waren 'n
stel armetierige, zwakke mensen die het hadden opgegeven
en - bij gebrek aan conversatie - zwegen.
Ik nam haar in mijn armen en gaf haar een kus. Toen zakten
we aan dek neer en werden onze gedachten uitgewist in een
gelukzalige onwetendheid.
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De factor tijd is een menselijke uitvinding, die de
eeuwigheid heeft willen verdelen in eeuwen, jaren, dagen,
uren en seconden. Maar wat betekent tijd werkelijk; hoe
belangrijk is ze?
Als iemand achterom kijkt naar een heftige periode uit zijn
leven, hoe lang is dat dan geleden? Tien seconden, tien uur,
tien jaar?
Nee, ik weet niet meer hoe lang wij in werkelijkheid op dat
langzaam warm wordende dek van Alpha Twee hebben
doorgebracht; alleen tussen de huilende windschaduwen van
de omgevallen toren, de trekkende wolkenluchten, de
opgezweepte zee en de wankele poten die steeds losser
kwamen te staan. Ik weet niet hoeveel tijd wij daar hebben
versleten; een uur of een eeuwigheid. Wel heb ik een sterk
vermoeden als ik logisch denk; als ik de zaak chronologisch
terugdraai. Ik zou precies kunnen weten hoe lang het
geleden is door op de kalender te kijken, maar voor mij is
het allemaal gisteren gebeurd.
Het zal nooit helemaal verdwijnen. Integendeel. Ik moet
ermee leren leven, maar soms word ik badend in het zweet
wakker. Geen rust, onrust, hafrust. De wind loeit, het water
ruist en de bodem schudt als bij een aardbeving.
Ik geloof dat wij toen in een soort traumatische toestand
terecht gekomen waren, te geschokt en uitgeput om onze
situatie volledig te kunnen overzien. We vegeteerden; het
was een soort half-leven.
Maar op een bepaald moment in dat patroon van tijd
veranderde er zo veel in de geluiden rondom ons, dat we
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over de drempel heen schoten en ons weer bewust werden
van voortbestaan , van leven.
We hoorden het dichtbij en veraf donderen. Tegelijkertijd
drongen er lichtflitsen door onze gesloten oogleden heen,
die ons bewustzijn bereikten.
Feit was dat super snelle vliegtuigen onzichtbaar over ons
heen gierden, als een zwerm lastige muggen . Ik ontwaakte
uit die schemering van onbewustzijn door een paar snerpend
harde knallen en bemerkte dat we in het trapgat hingen.
Hadden we geslapen; hoe waren we hier gekomen? Ik
probeerde onmiddellijk Marina wakker te krijgen want we
zouden op de duur van uitputting of slaap omlaaggetuimeld
zijn naar waar, achter de gesloten branddeur, het vuur in de
ingewanden van Alpha Twee moest voortsmeulen naar
onbekende plaatsen.
Het eerste dat tot me doordrong was het speldeprikkend
besef midden in een oorlog terecht gekomen te zijn. Ik
vermoed dat het omstreeks zeven uur was. Nog geen
streepje licht had ons schuddende deel van de aardbol
bereikt. We hadden nog een eeuwigheid af te leggen door
het heelal voor het morgen was.
'Marina', riep ik, 'word wakker!'
Ze bewoog zich, meer niet. Ze·weigerde geconfronteerd te
worden met de werkelijkheid van Alpha Twee. Maar dat
hielp haar niet; ze moest. We leefden nog en dat leven vroeg
om doorgaan.
Er was oorlog; hete, schietende oorlog overal om het
platform heen, dat er als een waarnemingspost middenin
lag.
In plaats van het normale, doofmakende geruis van de zee
was de lucht vervuld van rondvliegende straaljagers die af
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en toe lichtgevende speren naar de aarde slingerden, in een
poging iets of iemand te raken.
Eindelijk, dacht ik vaag-gelukkig. Eindelijk was Europa dus
ontwaakt. Het was opgestaan om zichzelf te verdedigen.
Eindelijk en voor ons juist op tijd, waren haar eskaders
boven de horizon gekomen, uit het oosten en het westen,
van het vaste land en van het voormalig Verenigd
Koninkrijk. Ze waren overal. Het zou me niet verwonderen
als er ook schepen in de buurt waren, al zagen of hoorden
we die niet.
Langzaam begreep ik dat onze ultimatieve redding nabij kon
zijn.
'Marina, Marina! Kijk, kijk!' riep ik schor van enthousiasme.
De lucht was vol geraas en gedonder, als op oudejaar in de
oude haven van Rotterdam toen daar nog honderden
conventionele vrachtschepen lagen.
Ik zag een raket als een tennisbal opcaramboleren van het
water, vreemde bochten beschrijven en terugkurketrekkeren
naar de aarde. Ze ontplofte in de schuimende zee.
Ik werd pas klaarwakker toen ginds een fakkel werd
aangestoken, en nog een, en nog een. Hoog en laag dreven
ze aan valschermen over zee weg, de wolken kleurend met
een regenboog van flikkeringen, 'n paar mijl van ons
vandaan. Het leek wel of de hele horizon in brand stond, of
de wolken van rook waren, of er olie dreef achter de kim;
brandende olie uit een getorpedeerde tanker uit een
Atlantisch konvooi anno 1944.
'Frank', hoorde ik Marina zeggen, 'wat is er nou weer?
Begint alles dan weer opnieuw. Ik kán niet meer. Wat heeft
het allemaal nog voor zin?'

107

Ze scheen gelijk te hebben. Niemand bekommerde zich om
ons. Iedereen was met zichzelf bezig en ze lieten ons
verrekken. Voortbestaan van de soort; niet van de individu.
Dat was de waarheid. Wij stonden als opgejaagde burgers in
de frontlinie. Onze povere glansrol was uitgespeeld. Het
ging om hogere en grotere machten dan wij; wij konden
worden gemist en opgeofferd.
Ik probeerde mijn opkomende bitterheid te verdrijven.
Misschien waren ze laag boven de horizon komen
aanvliegen; misschien hadden ze radiostilte gehandhaafd om
de vijand niet op hun spoor te brengen.
Toen, plotseling als een laatste restje water dat uit een leeg
vat loopt, voelde ik een beetje hoop.
'Hallo', schreeuwde ik in de portable. 'Rotzakken. Waarom
laat je ons verrekken?'
' Is dat Alpha Twee?' klonk het brokkelig. 'Zijn jullie er nog.
Welkom, welkom broeders. Hou je taai!'
'Wie ben je?' vroeg ik argwanend.
'Captain Bruinink van de European Air Force. Ik zal de base
inlichten . Hou je taai; ik heb een job te doen. De bloody
schoften. Seeing you!'
Er onweerde een toestel over; 'n onverlicht fantoom, jagend
als een roofdier door de nacht.
'Ze komen ons halen, Marina!' riep ik. 'Straks komt er 'n
hele vloot heli's om ons af te halen. Hoorde je dat,
lieveling?'
'Meen je dat, Frank?' vroeg ze, even helder.
'Ja natuurlijk, meid; luister zelf maar. Ik zal ze voor je
oproepen. Hallo EAF, Hallo Bruinink.'
Maar alsof ik het noodlot had uitgedaagd, er kwam geen
antwoord meer. De aether was weer leeg en vijandig als de
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zee rondom ons en opnieuw voelde ik een vloedgolf paniek.
Het werd een getij van wanhoop. Waarom had ik haar
wakker gemaakt, voor niets?
'Waarom?' zei Marina.
Ik zweeg overdonderd want het leek erop dat ze mijn
gedachten gelezen had, maar ik had geen enkel ander
weerwoord, dan: 'Heus lieveling ... je zult ... het zelf ... zien.
We worden gered. Jij en ik, Frank en Marina worden samen
gered. GERED!'
Dat laatste woord was als een schreeuw van een gewond
dier dat uit zijn strik wordt bevrijd. Ik wilde mezelf
overtuigen, én haar. 'Dat móet je geloven. Marina.'
'Goed, ik geloof je. We worden gered', zei ze vlak en zonder
enig enthousiasme.
Dat laatste deed het. Het brak haar afgesloten denkwereld
voor me open en plotseling waren we uren terug in de tijd;
'n eeuwigheid geleden toen ze had gezegd: 'En wat dan,
Frank Zuidam?'
In feite was de situatie tussen ons even beroerd als die van
Alpha Twee. 'Waarom zeg je lieveling?' vroeg ze toen,
'Waarom? Uit gewoonte, angst of om me te troosten?
Dáarom, Frank Zuidam? Of bedoel je je eerste Marina?
'Verdomme', riep ik, 'waarom breekt je dat op?'
'Omdat jij in het verleden leeft. Alles wat je doet heeft
betrekking op je verleden. Je verwart mij met iemand
anders.'
'Nee', zei ik niet overtuigend. 'Ik leef nu. Ik ben 'n
eendagsvlieg. Dat heb je wel gemerkt op Alpha Twee.'
'Je misleid jezelf. En mij', zei ze fel. 'Je loopt rond als een
olifant die niet kan vergeten. Daarmee kan ik niet leven.'
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'Wat wil je nou van me?' vroeg ik ontstemd en gekwetst.
'Ben je gek geworden?'
'Jij moet je verbetenheid kwijt, anders kan Alpha Twee net
zo goed omrollen. Ik heb jou bezig gezien, Frank. Jij wilt
vernietigen. Kerels als Rob Mees misbruiken je. Ze zullen je
blijven inzetten tot je niet meer kan. Zie je dat dan niet?'
'Marina,' probeerde ik wanhopig, 'Juist die verbetenheid
heeft me al die jaren op de been gehouden. Je kent me
nauwelijks.'
'Juist', zei ze. 'Wat is er vroeger gebeurd, Frank?'
'Waarom zou ik je dat vertellen?' zei ik bits en
wantrouwend. Waarom zou ik mijn molensteen om jou
jonge hals hangen? Laat ik die grafsteen zelf maar houden.
Af en toe 'n bloemetje erop. Privébezit .'
'Dat is het juist, idioot!' riep ze, me door elkaar heen
schuddend. 'Het is je eigen graf. Je bent levend begraven.'
En ik stond daar als een kleine jongen die een standje krijgt,
verbaasd over haar oplevende energie.
'Schei uit met jezelf kwellen. Straks, als we worden gered, is
het te laat. Aan de wal word je overstelpt met informatie.
Daar luistert bijna nooit iemand naar iemand anders. Nu heb
je de tijd nog, Frank. Nog even. Ik .. . ik ben niet voor niets
op Alpha Twee gekomen. Ik heb niet voor niets al die
ellende met jou doorleefd. .Je ... je moet het me vertellen.'
Ik hoorde haar snotteren en dat trof me diep, heel erg diep.
Ik werd bang voor haar, bang voor mezelf, bang voor de
toekomst. Ik had geen toekomst meer. De ouwe Frank was
doodgegaan op Alpha Twee.
Er stak een hoos paniek in me op want ik stond op het punt
los te breken uit de kooi met de geheime sloten, uit het
pantser dat niemand had gepenetreerd. Ik huiverde. Te
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dikwijls was ik vroeger een open boek geweest voor
iedereen die er gebruik of misbruik van wilde maken, om
het daarna weg te gooien. Zou het me weer overkomen? Ik
was op dat moment al bereid geweest uit te spuwen wat me
al die jaren had dwarsgezeten, me verhinderd had een
volledig mens te worden, 'n gezin te stichten, en me de
naam had bezorgd een technisch wonder en roekeloze
durfduivel te zijn.
Op dat moment hield Marina me een spiegel voor. Wie was
ik, wie zag ik? Machine-met-grote-inzet. Nogal logisch dat
ze me wilden hebben. Ze hadden me nodig. Was de wereld,
was de mensheid beter geworden? Feit was dat mijn
bekendheid waarschijnlijk had verhinderd, dat ze Alpha
Twee hadden opgeblazen. Feit was ook dat mijn instelling
Europa minstens 24 uur van tevoren had gewaarschuwd
voor een energie-catastrophe. Maar ook was het een feit dat
Marina nu in de ellende zat. Ik, de gejaagde jager, de
vechtmens, had diezelfde Marina als een reddende engel uit
de heli zien komen en gemerkt hoe ze zich voor me had
opgeofferd. Dat had mijn levenspatroon totaal veranderd.
Frank Zuidam: pion in dienst van de energievoorziening van
de mens. Levend tussen boortorens, pijplijnen, eeuwige
vlammen, spuiters, tankparken, overslagstations, exploratie
en exploitatie. Geen tijd ... geen tijd voor iets anders dan de
WWOS. Wat had het me gebracht? Alpha Twee was een
keerpunt, een breekpunt; veel meer dan een gewoon
produktieplatform.
Mijn knieën knikten. Warm en waarachtig stond Marina
tegen me aan gedrukt en ik hoorde haar opnieuw vragen:
'Vertel het me', en wist langzaam weerloos te worden
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tegenover zoveel onverwachte goede wil. Daarvoor
bezweek ik.
Ik had haar tenslotte niets te bieden, en het schokte me diep
dat ze bereid was te luisteren met de oprechtheid van een
maagd, die besloten heeft zichzelf te geven om te kunnen
voortbestaan in iemand anders.
'Marina', zei ik toen, 'ik durf het je niet te vertellen, want ik
zou me daarna onbarmhartig aan je vastklampen. Weet je
wel wat je van mij en van jezelf vraagt?'
'Ze heette Marina en ze was je vrouw?' onderbrak ze me, 'en
ze voer mee op de Poolster. Zover ben ik al.'
'Ja', zei ik sterk bewogen.
'Ga verder, Frank.'
'Ik heb er met niemand over gesproken, sinds die tijd,
Marina.'
'Welke tijd?' vroeg ze met een geduld dat me verwarde. Het
leek tegelijkertijd op het begin van een kruisverhoor, met als
decor wind en golven en het zwaaiend platform als
kreunende getuige.
Het was niet de eerste maal dat ik werd verhoord, maar het
leek even onwerkelijk als nu. Rondom me zag ik de rijen
golven als schimmige, grimmige toehoorders op de
achtergrond van de rechtzaal.
Ik hoorde ze praten, giechelen, lachen en ritselen met
papier. Tjokvol was het want dit noemde men
wereldnieuws, men verdrong zich om het te horen.
Stukje voor stukje kreeg Marina alles uit me losgepeuterd,
totdat daar aan dek, in dat absurd halfdonker, een vloedgolf
van woorden losbarstte, terwijl onder ons het platlorm werd
verteerd door evenveel inwendig, onzichtbaar vuur.

112

'U verdachte, bent Frank Zuidam, zeeman, drieëntwintig
jaar oud?'
'Jawel edelachtbare', antwoordde ik werktuiglijk.
'Hebt u uw vrouw Marina Zuidam vermoord?'
Ik haatte die man op slag; hij werd mijn symbool. Ik haatte
deze hele steriele Oernederlandse omgeving die me vanuit
Australië had achtervolgd met een vloed van burocratie,
denkend het Recht te dienen, me in een cel deed belanden,
weken en weken lang totdat ik dacht door het plafond te
gaan en te zullen doodgaan als een mus in een kooi. Ik die
aan ruimte was gewend tussen vier muren die op me vielen!
Daarna het proces; een farce, een schouwspel met wie het in
de wereld weten wilde als toeschouwer. Ik stond daar als
een Atlas; de wereld - zwaar - in de nek. Ik de schurk en
Marina de heldin.
Niemand was ermee gediend, zoals dat van tevoren vast
moest staan, maar het Recht moest zijn loop hebben. Waar
haalden ze het recht vandaan zo diep in mijn privéleven te
gaan wroeten - niet met het doel de waarheid te dienen,
maar uit nieuwsgierigheid, sensatie en onderdrukte
wreedheid. Daar zaten ze, de geleerden; hautain in hun
afgestudeerdheid, verstrikt in een spel van woorden dat ik
nauwelijks begreep en hun tongen en reputatie scherpend
aan mijn 'geval'.
Ik proefde die eikehouten sfeer van wetsboeken en
sprekende ingelijste mensen; portretten die me beledigden
met lange reeksen nutteloze woorden.
Ships passing in the night. Vreemden, vreemdelingen waren
het; wezens uit een ander heelal. Schimmen waren het; als
de schimmen van golven. Meester-in-de-rechten,
edelachtbare, officier-van-justitie, openbare-aanklager,
113

gerechtsdienaar,
agent-van-politie,
getuige-a-charge,
getuige-a-decharge, journalist, toeschouwer, nieuwsgierige,
nieuwsgier. Ik was koopwaar geworden. Via grote koppen
in de kranten werden we dag in, dag uit verkocht.
Daar zaten ze: deinende massa's mensen, loerend en de nek
uitstekend, gericht door de storm van deze rechtzaak. Wat
begrepen ze van 'n zeeman en z'n vrouw? Wat begrepen ze
van Alpha Twee?
'Uw antwoord, verdachte Zuidam.'
Alleen dat woord maakte me al razend, want ik behoorde
immers in principe boven elke verdenking te staan; ik
behoorde de laatste verdachte te zijn.
Zij, met hun ingekapseld universitair en wettisch denken, en
hun wetsrollen als gebedenboeken om zich heen, zouden
nooit kunnen doorgronden wat zich aan boord van de
Poolster had afgespeeld. Dat wist ik; dat wisten mijn medeopvarenden en dat wist bijna iedereen. Maar hier moest een
zonderling terechtstaan; ’n simpele van geest, levend op
hartstocht. Want welk weldenkend mens gaat er nou varen?
Voor hen was het een kijkspel waarbij ze nauwelijks
betrokken waren; voor mij was het bittere ernst.
'En wat antwoordde je toen, Frank?'
'Nee, verdomme! NEE! Dat weten jullie allang!'
Het had niet geholpen; de zaak moest doorgaan. Hun
wereld, mijn wereld. Mijn kapotte wereld. Hun
vastverankerde rechtszaal tegenover mijn wankelend
platform. Daar lag het verschil tussen hun levenspatroon en
het mijne.
En terwijl ik begon te roepen en schreeuwen in een laatste
poging het allemaal nog uit de openbaarheid te houden,
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voelde ik dat mijn wereld begon te schudden op haar
grondvesten.
Ik zag de rechtszaal gaan dansen. Het decor verschoof; er
vielen twee decors door elkaar heen. Een rechtszaal en een
platform; 'n houten wand en een stormzee; ’n jagende
wolkenhemel die bezaaid was met de deftige lichten uit een
koperen kroonluchter.
Alpha Twee begon te schudden maar ik was me er
nauwelijks van bewust. Ik stond uitgeput in de enorme
rechtszaal en verdedigde me tegen hun aanvallen. De hele
wereld viel me aan. Ogen, duizenden ogen. Monden,
duizenden roddelende monden. De wereld viel om.
Er klonken een paar zware, galmende slagen onder me en
het leek of de vloer brak. Het hele platform werd tien
centimeter omhooggetild, en kwakte daarna terug op haar
krakende, protesterende en doorbuigende spillepoten. Even
later baande zich een zuil van vuur een weg van onder het
platform, zich verspreidend als lava uit een vulkaan, en de
brandende olie sloeg neer op de golven, die als hopen
bengaals vuur voortdreven op de wind totdat er een staart
van licht achter Alpha Twee aankwispelde die de nacht
verlichtte als een komeet in de oneindigheid van de zwarte
ruimte.
Seconden daarna werden wij samen uit het trapgat
geslingerd door een wolk van rook en vuur, die ons als een
kanonskogel naar voren wierp. Een verzengende gloed
waaide over ons heen terwijl wij tussen de restanten van de
toren werden gekwakt.
Toen werden mijn gedachten weggevaagd door de vlammen
die als uit een vlammenwerper uit het trapgat schoten. Ik lag
aan dek met Marina in mijn armen, probeerde haar nog te
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beschermen door mijn lichaam naar de hitte te keren, en
praatte, bleef praten tegen haar, hoewel ze geen enkel
antwoord gaf.
Levenloos lag ze aan dek te luisteren, in elkaar
geschrompeld als een vogeltje wiens vleugels zijn verzengd
door een schroeiende adem.
Ik vertelde haar alles, zolang het nog kon. Het platform had
ons aaneengesmeed; het was de vreemdste huwelijksnacht
die men zich kan denken. Er waren geen barrières meer.
'Waar was de reis heen, verdachte?'
'Sidney via Suez.'
'En uw vrouw was aangemonsterd als stewardess?'
Ik knikte ongeduldig, maar de man-in-toga wachtte totdat ik
'Jawel' zei. 'Hoelang was u al getrouwd?'
Ik kreunde. 'n Jaar op de kop af.
'Veel thuis in die tussentijd?'
'Elke drie maanden zes weken verlof', antwoordde ik.
De toga knikte vol begrip. '.Juist. Geen gemakkelijk leven.
Hollen of stilstaan. Had u een gelukkig huwelijk?'
'Ik heb geen vergelijkingsmateriaal', antwoordde ik bits. 'U
wel? Wat is gelukkig?'
Achterin de zaal werd gelachen; het liep als gezang in een
voetbalstadion rond. Ik keek om. Het leek 'n schilderij.
Kapitein Dahlberg, stuurman Eekman en kok Jaarsma zaten
er met pokergezichten tussen. Ik herkende ze uit die zee; als
een uitzondering op het gewone patroon van onbekende. Ze
waren als getuigen opgeroepen maar de Chinezen hadden ze
niet gevraagd. Die waren afgemonsterd en als stille getuigen
in de onmetelijkheid van Azië's massa's verdwenen. Dat was
het nou juist.
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De maatschappij die geen ellende wilde, had in Sydney
onmiddellijk maatregelen genomen en voor de justitie
begreep wat er gebeurde, waren ze al verdwenen. Dahlberg
wist daar natuurlijk alles van; wat had hij anders moeten
doen? Hij kende mijn trots en wraakgevoelens veel te goed.
'En pas nu besloot ze om te gaan meevaren , waarom?' vroeg
de toga.
'Ze had eerst haar zwemdiploma nog moeten halen .. ', zei ik
sarcastisch. 'Nou goed?'
Toen ging er een geklater van gelach over de tribunes en dat
deed me goed, maar de rechter hamerde er op los en
onmiddellijk daarna kreeg ik het dik op mijn brood terug.
'Zo kan ik niet doorgaan, edelachtbare!' riep de toga,
dramatisch zijn handen opheffend.
'Verdachte!' snerpte de rechter. 'Wij zijn hier om vast te
stellen of u al dan niet schuldig bent aan moord. Dat is een
ernstige zaak. Ik moet u zeer dringend aanraden dit gerecht
niet ten spot te maken. Ik beveel u zich te onthouden van
niet ter zake doende opmerkingen, die de loop van dit
proces vertragen. En wel in de eerste plaats in uw eigen
belang. Dit gedoe kost u ongetwijfeld de sympathie die u
hard nodig heeft.'
'De mentaliteit van mijn cliënt', zei m'n verdediger, 'is het
gevolg van een groot onrecht. Hij heeft vele maanden in de
cel gezeten en deze zeeman, Frank Zuidam, gaat daaraan
kapot. De loop van dit proces zal aantonen dat hij voor niets
heeft gezeten. Ik moet de officier vragen de uiterste
zelfbeheersing te betrachten bij het stellen van subtiele
vragen. Deze man is geen onvrijheid gewend. Hij is de
ruimte gewend. Weet u wat dat betekent? Veroordeel hem
niet bij voorbaat met uw vragen, anders komen er
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ongelukken. Hij vertegenwoordigt de zeevarenden die tot de
groep besten in ons land behoren. Wilt u daar rekening mee
houden?'
'Toen werd het doodstil in de zaal, Marina', zei ik; 'Doodstil,
zeg ik je.'
Ik bemerkte niet dat ze geen antwoord gaf. We waren tegen
de rand van het reddingstation aangezakt, omdat het
platform schuin hing. Er was een streep licht aan de horizon;
de dag begon te komen over de woeste Noordzee/ De
horizon stond scheef, als in een vliegtuig dat een bocht
neemt.
Ik was wat rustiger geworden, vertelde ik verder, maar het
net werd steeds dichter om mijn innerlijke leven heen
getrokken.
Hoe gelukkig had Marina zich die eerste dagen op zee
gevoeld! Alles was nieuw maar elke dag heeft ’n zelfde
programma en toen de hitte van de Rode-zee over het dek
begon te baaieren nadat de Middellandse zee haar naakt,
bruin en dartel had gemaakt, begon ze te veranderen.
Ze werd zich elke dag beter bewust wat het betekent vrouw
te zijn, want iedereen keek haar na. Ze was speels, soepel en
heerlijk om te zien; een jonge godin was ze. Ze had een
lichaam van was met verterende rondingen die me elke keer
opnieuw in brand zetten en haar ogen, groot en blauw, lagen
als lachende vennen in het riet van het haar. Ze genoot van
het vrouwzijn met volle teugen en stak dat niet onder
stoelen of banken. Het was voor haar een grote en
zaligmakende ervaring die ze met argeloosheid opdeed; zo
leek het althans.
'Hoe gedroeg ze zich aan boord, kapitein Dahlberg?'
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Die keek me even aan en antwoordde, naar de grond
kijkend, 'Willig, opgewekt en uitstekend in haar werk',
ontweek hij die vraag handig, maar het zou me niet helpen.
'Heeft u ooit iets gemerkt van wrijving tussen Zuidam en
zijn vrouw'.
'Niet meer of minder dan ik thuis ook wel 's heb',
antwoordde Dahlberg sympathiek en in principe had hij
gelijk, maar hij verzweeg iets.
'Was het 'n ... eh ... ingetogen vrouw, stuurman Eekman?'
'Hoe bedoelt u dat?' hakkelde Eekman, rode oren krijgend.
Ik gromde van woede.
'Ik zal mijn vraag anders formuleren. Hoe ging ze met de
andere bemanningsleden om?'
'Fantastisch. Ze was een fijne vrouw om aan boord te
hebben.'
'Juist. In welk opzicht, stuurman?'
'Nou ... vrolijk. Onbevangen. Gewoon. Een van ons.
Behulpzaam. Ongecompliceerd. Ongevormd misschien.
Geen kwaad over haar! Misschien stond ze buiten de
werkelijkheid.'
'Ik vraag u niet om 'n pleidooi ', onderbrak de aanklager
hem. 'Wat noemt u de werkelijkheid?'
'Misschien had ze te veel TV gezien. Dat komt meer voor en
dan valt het daar buiten tegen. Dat bedoel ik.'
'Juist. Wat verstaat u onder "daar buiten", stuurman. Wilt u
ons walslurpen dat uitleggen, alstublieft?'
De vos stond te slijmen maar ik was er zeker van dat ze
besloten hadden me in principe zoveel mogelijk te helpen.
Dat was logisch want zeelui zijn over het algemeen niet
doortrapt. Er is geen klimaat voor de misdaad op zee.
Misschien was Marina ook niet doortrapt genoeg geweest ...
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'De wereld is erg groot', kwam Eekman terug, 'en als je voor
je TV zit kan je zoiets als warmte en ongemak niet voelen.
Je krijgt een lichtvaardige heimwee naar avontuur. We
hebben de laatste jaren genoeg ongeschikten aan boord
gekregen; ik bedoel ongeschikt om de spanning van het
varen te verdragen. Dat wilde ik maar even in het midden
brengen. Misschien ...'
'Misschien wat, getuige Eekman?'
'Misschien was Marina Zuidam er ook wel zo een.'
Daarna klapte Eekmans mond dicht; hij hapte naar adem
alsof hij nog meer·wilde zeggen . Ik wist wat; hij had me als
collega en vriend zelf gewaarschuwd. Ik had hem vierkant
in zijn gezicht uitgelachen, toen hij zei: 'Pas op, Frank. Er
wordt over haar gepraat.'
'Wat? Hoe bedoel je dat?'
'Zoek dat zelf maar uit, Frank. Da's een kwestie van jullie
samen.'
Maar ik had hem vastgepakt en vroeg om de waarheid.
'Ze begrijpt waarschijnlijk niet wat ze in 'n man wakker
roept. Heus Frank, ik ben ook niet van steen! Geloof me
toch. Ik ben je collega! Stel je nou eens voor dat ik dat niet
was!'
'Maar wat doet ze dan?' vroeg ik ontnuchterd.
'Gebaren, toespelingen, gelach; haar houding. Het is
uitdagend, Frank. En wij zijn geen engelen. Geef je ze wel
genoeg, Frank?'
Toen had ik hem de hut uitgezet.
'Dus als ik het goed begrepen heb', kwam de toga, 'dan wilt
u zeggen dat haar onervarenheid en onschuld haar
handelwijze verklaren, stuurman?'
'Ik heb er geen andere verklaring voor.'
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'Mag ik u eraan herinneren, dat u onder ede staat?' drong de
toga aan. 'Ik kan me voorstellen dat sex een grote rol heeft
gespeeld.'
'Ik handhaaf mijn standpunt', beet Eckman.
Ik was hem diep dankbaar voor die woorden. Indertijd had
ik Marina toch gewaarschuwd dat er over haar gepraat werd.
'Dit is 'n klein dorp, schat. 'n Soort Staphorst. Pas op,
Marina. Het is geen geheim dat jij elke dag mooier wordt, in
de ogen van m'n collega's. Speel niet met hun gevoelens.'
Ze kreeg tranen in haar ogen. 'Ik vind het heerlijk om
bewonderd te worden. Op zee is iemand iets. Een grootheid
en 'n eenling. Aan de wal verzuip je in de massa. Hier ben ik
vrouw, vrij. Ik snap niet dat je daar iets achter zoekt.'
Ze had gelijk, dacht ik. Ze verdiende haar vrijheid en
Eekman kon naar de bliksem lopen met z’n opgewonden
gedachten! Niemand zou Marina kwaad willen doen.
Integendeel. Het was niets dan afgunst.
Het begon op dat moment opnieuw te rommelen onder ons,
in Alpha Twee's d.b. Even later trok een zwarte roetwalm in
de richting van het op de golven drijvend vuur, waardoor het
platform - als 'n gestrand schip op haar zijn - spookachtig
werd verlicht.
Er lekte een buitenaards schijnsel naar de plaats waar
Marina en ik omarmd boven de afgrond hingen, op de top
van een verdrinkende toren.
Steeds dichterbij kwamen de deinende golven die we toen al
tegen de onderzijde voelde dreunen als er een hoge brommr
langs kwam.
Mijn geest weigerde de realiteit te aanvaarden dat een van
de polen was geknakt en naar buiten doorboog, de andere
steeds meer ontzettend.
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'Heeft u haar die avond bij de Chinezen vandaan zien
komen, getuige Jaarsma?'
'Jawel', antwoordde de kok kort.
'Hoe laat was dat precies?'
'Even over achten'.·
'Juist, en vond u dat normaal, als ik het vragen mag?'
'Wat is normaal?' antwoordde de ouwe rot Jaarsma. Nee,
die vingen ze zo gauw niet.
'Zag ze u, getuige?'
'Ja, ze keek me even aan.'
'Even? Waarom even, denkt u?'
Ik begon te transpireren. Dit wilde ik niet; dit had ik willen
voorkomen. Mijn hele wezen kwam in opstand.
'Zag u iets bijzonders aan haar?' ging de toga verder toen de
kok bleef zwijgen.
Jaarsma keek besluiteloos naar de kapitein. 'U moet deze
vraag beantwoorden', kwam de rechter.
'Ze leek ... geschrokken. Ze huilde, edelachtbare', zei
Jaarsma toen.
'Heeft u gezien waar ze toen heen ging, getuige. Ging ze de
binnentrap op naar boven?'
'Ja. '
'Naar de hut van de verdachte, getuige Jaarsma?'
'Dat ... dat kon ik onmogelijk zien vanuit de kombuis,
meneer.'
'Juist,.maar u denkt van wel?'
Jaarsma stond plotseling op. 'Wat ik hier denk is van geen
belang. Ik weiger hierop te antwoorden', zei hij
verontwaardigd. 'Ik weet wel dat je Zuidam wil opbergen,
maar ik werk daar niet aan mee!'
'Volkomen terecht', kwam de verdediger tussenbeide.
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'Ik pro ...'
De rechter hamerde hem af. 'De laatste vraag wordt als niet
gesteld beschouwd en ik verzoek de aanklager geen
leidende vragen meer te stellen.·
'Ik ben intussen klaar', zei de ijskoude toga. Ik had hem
kunnen vermoorden.
Ja, ze was bovengekomen. Toen ik die nacht van wacht
kwam, zag ik dat ze te kooi lag en een douche had genomen.
Ze deed of ze sliep maar nadat ik naast haar gekropen was
en naar gewoonte mijn arm om haar heengeslagen had,
voelde ik haar plotseling schokken, en ze riep: 'O Frank
vergeef me.'
Eerst was ik stomverbaasd geweest, maar daarna was ik in
wilde razernij uitgebarsten en had getierd en gescholden; zo
erg dat Eekman en Dahlberg aan de deur van de hut
kwamen kloppen.
Ik had ze dringend verzocht weg te gaan en zich er niet mee
te bemoeien. Marina had geweigerd me het hele verhaal te
vertellen.
'Gelooft u dat Frank Zuidam zijn vrouw heeft vermoord?
Kapitein Dahlberg; voor u antwoordt moet ik u eraan
herinneren dat u een van de weinige kroongetuigen bent. Ik
doe in naam van het recht een beroep op u.'
'Zuidam is niet tot moord instaat', zei Dahlberg met
overtuiging.
'Waarom bent u daar zo zeker van?' vroeg de toga.
'Mensenkennis. Jarenlange ervaring. Ik acht ook zijn vrouw
niet tot slechtheid in staat.'
'Juist. Wat is volgens u ... eh ... slechtheid, kapitein?'
'Moord bijvoorbeeld', antwoordde Dahlberg vaag.
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'Overspel ook? Is dat volgens u slechtheid, kapitein. Of bent
bent u bij de koopvaardij zo breed van opvatting dat dit
wordt getolereerd? Ik bedoel uiteraard aan boord.'
Dahlberg werd zichtbaar nerveus. Hij keek me even aan en
antwoordde niet.
'Heeft u wel eens overspel gepleegd, kapitein?'
'Ik zie niet in wat dit met de zaak te maken heeft', kwam
mijn verdediger tussenbeide, maar de toga trok zich daar
niets van aan.
'De kapitein antwoordt niet', ging de toga verder. 'Dat hoeft
ook niet. Wij weten het antwoord. Heeft u overspel met
Marina Zuidam getolereerd, kapitein?' Het werd rumoerig in
de zaal. De rechter hamerde hem weliswaar af, maar
intussen was de schade gedaan; er was twijfel aan Marina de
zaal binnengeslopen en veel van de madonna-achtige glans
die eerder als een aureool om haar had gehangen, was
verdwenen.
'Goed, ik trek mijn vraag in', zei de toga cynisch. 'De
volgende morgen rapporteerde Zuidam dat zijn vrouw
verdwenen was, zoals in het scheepsjournaal vermeld staat.'
Hij las de passage voor, en het werd weer doodstil.
'Wat heeft u gedaan om te achterhalen waar ze was,
kapitein?'
Dahlberg kuchte. 'Schip van toplicht tot kiel onderzocht.
Onmiddellijk teruggekeerd op onze koers. Ook dat staat
duidelijk beschreven', zei Dahlberg bits, duidelijk erop uit
om verhaal te zoeken.
'U heeft ook de hut nauwkeurig onderzocht?'
'Heel nauwgezet.'
'Maar u bent uiteraard geen politieman en deskundige.'
'Nee, u soms wel?'
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Even was de toga uit balans. 'Nee, ik ook niet.'
Dahlberg besloot dit uit te buiten. 'Aan boord van 'n schip
moet de kapitein alles zijn, meneer!' zei hij fel.
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'Rechter ook?' kaatste de toga.
Dahlberg slikte een op de tong liggende opmerking in,
omdat hij besefte dat dit beter was.
'De kapitein antwoordt niet, weer niet. Ja, u speelde eigen
rechter, kapitein. U hééft al geoordeeld. U bent toch niet zo
ver gegaan dat u maatregelen heeft genomen die kunnen
leiden tot vrijspraak van uw mede-opvarende Frank
Zuidam? Hoho, dat is niet zo vreemd als het lijkt. Ik kén dat
soort apetrouw tussen studenten, soldaten en zeelui. Typisch
behorend bij 'n mannengemeenschap. Maar u zou het recht
een hele slechte dienst bewezen hebben, als dit het geval is,
rechter Dahlberg!'
Ziedend van woede wilde de kapitein uit de getuigenbank
komen maar hij werd door mijn verdediger tegengehouden.
Dat was maar goed ook. Eén ding was gunstig; voor 'n
moment waren ze mij vergeten en bovendien was de
aandacht van Marina afgeleid.
Ik herademde, maar intussen was ik zelf gaan twijfelen want
hoewel ik het fijne ervan nog niet kende, beviel een en
ander in Dahlbergs houding me helemaal niet.
Hij wist meer en ook de toga vermoedde dat. Mijn nerveuze
spanning steeg met de minuut; ik zat op hete kolen te
wachten tol de rechter het tumult had weten te bedaren en de
zaak weer in wat rustiger vaarwater terecht gekomen was.
'Ik herhaal met grote kracht', kwam Dahlberg, 'en dáár gaat
het tenslotte om, dat Zuidam ongeschikt is om een moord te
begaan op zijn vrouw. Hij hield van haar. Vraag het alle
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opvarenden. Volgens mijn vaste overtuiging is ze vrijwillig
over de muur gestapt naar aanleiding van iets, dat we niet
volledig hebben kunnen achterhalen.'
'Maar het is toch een vaststaand feit dat Zuidam en zijn
vrouw hevige ruzie hadden op de avond voor haar
verdwijning? Dat is door alle getuigen toegegeven en door
Zuidam zelf ook.'
Dahlberg knikte. 'Hij was ...' Een ogenblik scheen het dat hij
niet verder kon. 'Hij was … er ... kapot van. En dat is 'n feit
en dat kunt u van me aannemen, al was u 'r zelf niet bij!'
Hij zei het met grote kracht en overtuiging, en dat maakte
enorme indruk, maar ik zat daar maar alsof ik zelf getuige of
toeschouwer was van dit drama. Ik was wéér kapot. Ik liep
spitsroeden en beleefde elke minuut opnieuw.
'Wat kan, mijne heren - wat kan vraag ik u in godsnaam het
motief zijn voor zo'n fantastische, jonge en levenslustige
vrouw om zelfmoord te plegen?'
De toga wachtte bewust en liet dit moment bezinken. Trots
als een haan keek hij de doodstille zaal rond, genietend van
de macht van zijn woorden.
'Verdachte weet misschien het antwoord', ging hij verder,
'Maar die sluit zich af voor elk redelijk gesprek.'
Hij wist dat ik weerloos was en iets in zijn verleden, iets
diep in zijn karakter dwong hem verder te gaan en te
vernietigen wat hij niet begrijpen kon.
'Het kan zijn dat Marina Zuidam gedwongen werd tot
overspel, maar misschien ook niet. Weet jij het antwoord,
Frank Zuidam?'
Ik zonk weg in een diepe put; ik had willen schreeuwen en
slaan van vertwijfeling, maar tot ieders verbazing sloot ik de
ogen en zweeg.
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'Als Zuidam het wist, had hij het best mogelijke motief in
handen. Een eenvoudig motief. Jaloezie, passiemoord;'n
heel oud motief.'
Dahlberg die zielig in zijn bank ineengedoken zat, opende
een moment lang de mond. Er vonkte haat uit zijn ogen. Hij
maakte de indruk van slag te zijn. Ik kende hem te goed om
te weten, dat hij met me begaan was. Er parelden druppels
op zijn voorhoofd.
'Was Marina Zuidam 'n onschuldige engel of niet, kapitein
Dahlberg? Dat is het grondthema van deze rechtzaak.
De toga beende heen en weer, opgewonden de vinger
opheffend en schuddend met een oordelend gebaar.
'Ik heb sterk de indruk dat deze vrouw zich wel eens al te
sociaal opstelde. En Zuidam wist dat.'
'Verdomme, Zuidam wist daar niks van!' bracht Dahlberg
uit. 'Hij kan haar niet gedood hebben want hij had geen
motief. Hij begreep er niks van.'
Er ging een zucht van spanning door de zaal.
'Heel belangrijk', oreerde de toga. 'Hij wist het dus niet,
maar mijn conclusie dat ze inderdaad niet zo onschuldig
was, is dus juist. Hoe weet u zeker dat hij het niet wist?'
'Vraag het hem zelf maar', antwoordde Dahlberg.
'U weet net zo goed als ik dat verdachte niet coöperatief is.
Daarom vraag ik het u; was het u bekend of ze met iemand
anders van de crew een verhouding had? Dat is geen ramp,
kapitein. Dat is menselijk.'
'Ik protesteer!' riep mijn verdediger. Ik protesteer namens
Frank Zuidam. Niet zij staat terecht, maar hij!'
'De kapitein moet antwoorden', zei de rechter.
Maar Dahlberg aarzelde zag ik tot mijn ontsteltenis en
maakte toen een verontschuldigend gebaar in mijn richting.
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'Ja, dat was me bekend.'
Het viel als een steen in me neer. Wat wist ik nog niet? Ik
keek naar Eekman, maar die zat met grote vraagtekens op
zijn voorhoofd te luisteren. Hij haatte dit.
'Was dit algemeen bekend?'
'Nee.'
'Dat klinkt of u er alles alléén van af weet, kapitein.'
Dahlberg zweeg; op dat moment leek het of hij zelf terecht
stond maar het ergste moest nog komen, want er werd
daarna een vraag gesteld die menselijkerwijs achterwege
had moeten blijven. 'Hebt u zelf wel eens een affaire met
haar gehad, kapitein?'
Dahlberg, getergd en ingesloten als hij zich voelde,
reageerde woedend: 'Dat gaat je geen donder aan.'
Ik probeerde van mijn bank los te breken om in de
verwarring die volgde te toga te lijf te gaan, maar werd
overmeesterd.
Dahlberg, zo hoorde ik later, weigerde verder als getuige op
te treden. Maar wat toen volgde voltrok zich buiten mijn
waarneming omdat ik was weggeleid.
Ik zat weer in de cel met de puinhopen van mijn wereld om
me heen. De rechtzaal was verdwenen en het gefluister van
de mensen in de zaal werd als het ruisen van een storm zee.
Het begon te waaien. Het dak van de cel werd weggeblazen
en in plaats daarvan zag ik karrevrachten wolken langs een
oplichtende hemel schuiven. De wind blies alle papieren
weg en smeet de toga in zee.
Ik was terug op Alpha Twee.
'Zie je, Marina', hoorde ik mezelf fluisteren. 'Ik werd
vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Dat was het
onverdraaglijke. Niemand zou ooit iets kunnen bewijzen. Ik
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zou nooit weten of Marina me bedonderd had. Ik was
vrijgesproken als de arme, misleide zeeman! Vind je 't gek
dat ik verkoos om voor dood de grote wereld in te trekken
zonder achterlating van adres? Wat had ik in Nederland te
zoeken? Vader en moeder heb ik nooit meer gezien. Dood
en begraven. Mijn God, wat heb ik die twee aangedaan,
Marina! Wat ben ik hard geweest!·
Ze kreunde even maar antwoordde niet. Waarom eigenlijk
niet? Begreep ze me niet, of werd ik opnieuw belazerd?
'Marina', riep ik wanhopig. 'Ik bén niet onschuldig, weet je
dat? Als ik geweten had dat ze werkelijk ... '
Op dat moment zag ik haar hoofd voorover knikken en toen
pas begon het hachelijke van onze situatie als een schok tot
me door te dringen.
Mijn stoel - er was geen stoel - hing schuin in een immens
heelal van water en schuim dat me dreigde op te slokken.
Gepraat had ik; ik had iemand doodgepraat die ik bezig was
voor me te winnen. Leefde ze nog wel of had ik een lijk in
mijn armen gehouden; had ik alles tegen een dode verteld?
'Marina!' Ik begon te janken als een geslagen hond. Alle
teleurstelling en alle strijd die ik de afgelopen jaren achter
mijn pokerface verborgen gehouden had, probeerde nu een
uitweg te zoeken en kwam in een onstuitbare vloed uit mijn
ogen los. Ik weet niet hoe lang het duurde.
Ik schokte. Ik legde mijn masker af. Mijn verleden bandjirde
omlaag, verpletterde alles wat het tegenkwam en passeerde.
Het gleed de zee in aan mijn voeten.
Ik voelde me vrij, vrij van mijn verleden, maar voor eeuwig
verbonden aan Marina.
Een moment lang dacht ik ergens in de verte een flikkerlicht
te zien maar dat ging weer voorbij en eenzamer dan ooit
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tevoren hing ik tegen dat onbarmhartig morgenlicht aan, met
Marina als een loden pop in mijn armen en het
afbrokkelende platform schurend op haar krakende poten.
Nog even, en het zou rechtop willen gaan staan, als de neus
van een zinkend schip.
We lagen samen in een infernale wolk stoom, vermengd met
roet. Zeewater siste tegen de onderkant van de d.b. aan.
Wrakstukken van de toren, losgewrikt door de explosie en
de toenemende helling, schoten maaiend met vele armen als
messcherpe schimmen langs ons heen, diepe voren
achterlatend. Op een halve meter afstand ramde een stuk
metaal een deuk in het ijzer, voordat het piepend als een
krijtje langs een schoolbord in zee gleed.
Daarna hing Alpha Twee nog schuiner; dertig, vijfendertig
graden.
Ineens gleed Marina uit mijn handen en ik dook omlaag om
haar op te vangen voor ze naast de hoeken van het dekhuis
in zee zou plonzen.
Dat was dan het einde van mijn portable; die van Marina
was ook nergens meer te vinden, waarschijnlijk verloren
gegaan toen we uit het trapgat werden geslingerd.
Een ogenblik overwoog ik met haar langs het hellend dek
naar het reddingstation te kruipen, maar ik liet het idee snel
varen, want ik zou haar moeten loslaten en bovendien miste
ik de kracht ervoor.
'Marina', begon ik weer, 'Ik weet niet of je me kunt horen,
maar ik wil je nog wat zeggen voor het te laat is. Je hebt een
ander mens van me gemaakt; 'n beter mens. Dank je, schat.
Als ik de kans had gekregen, zou ik een nieuw leven zijn
begonnen, samen met jou. ’n Heel nieuw leven. Begrijp je
dat?'
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Ik voelde dat ze even bewoog en dat versterkte mijn
toenemende angst. Het leek wel of Alpha Twee het voelde.
Ze worstelde om overeind te blijven boven de afgrond, om
ons nog een kans te geven. Het leek of ze ook leed; of ze
menselijk was en met ons meevoelde. Wankelende op haar
hoge, gebroken benen, probeerde ze het nog vol te houden;
net zoals wij . Even hachelijk was haar situatie.
En ik dacht: dit is onrechtvaardig! Mijn God, waarom
zouden we nu moeten sterven, waarom nadat wij dit samen
allemaal hebben meegemaakt en doorgemaakt?
Waarom zou ik eenzamer dan ooit moeten doodgaan met
haar in mijn armen?
Steviger klemde ik haar vast; ik zou haar nooit meer
loslaten! Nooit meer.
Maar de helling nam toe. Met mijn laatste krachten bond ik
me aan haar vast. Ik gebruikte de riemen van mijn jas, de
schouderbanden van de portables, de knopen van onze
jassen die zo moeilijk los te krijgen waren en nog moeilijker
vast wilden.
Ze zouden ons samen vinden; hoe, waar of wanneer dan
ook.
Ditmaal zou ik ervoor zorgen dat Marina niet eenzaam in
zee verdween. Ik zou bij haar zijn. Ik, Frank Zuidam de
globetrotter en Marina, kind van de zee: kind van de
Noordzee.
Ze zou ditmaal niet in zichzelf doodlopen, maar mij tot in
alle eeuwigheid aan haar zijde vinden. Dat moest, en
daarom bond ik me aan haar vast, totdat we een
verstrengelde klit waren.
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Waar zouden ze ons oppikken? Ergens in de Noordzee,
ergens aan de ingang van het Kanaal, of aan de Schotse
kust?
Ik hoopte dat het in Holland zou zijn; liefst in Holland dat
door zijn centrale ligging en juist door haar kleinheid de
grootste stoot gegeven had tot de ontwikkeling van dat
groeiende Europa. Ja, wij waren Europeanen; juist als
veeltalige Nederlanders. We hadden het zien groeien. We
hadden tot op het laatste moment in de voorste linies
gestaan. Het zou ons binnenkort in haar gewijde grond
opnemen als een paar ongewilde patriotten die meegevoerd
waren op de stroom van de geschiedenis die langs Alpha
Twee verkoos te gaan.
Of misschien zou Alpha Twee ons zelf begraven in de
diepten van de Noordzee, vlak boven de gasput die we
hadden willen verdedigen, zwak en onvoorbereid als we
waren.
'Ik weet niet waar ik sterven zal ...' 'n Oud en toch zo nieuw
gedicht van Multatuli. Het schoot door me heen als een
rubberdolk, lastig maar niet pijnlijk.
Vaarwel Wereld. Ik voelde mezelf grinniken. Ik had er geen
spijt van. Niet meer. Ik had tenslotte mijn volle aandeel nog
gekregen. Ik was op het laatste ogenblik nog beloond, en
moest nu niet langer terugvechten want dit was een glorieus
einde.
En Marina? Zou ze - als ze was blijven leven - net zo'n hel
tegemoet gegaan zijn als ik? Zou ze zich vol twijfel hebben
afgevraagd of het haar schuld was, of niet? Nee, zo was het
beter. Ze was in mijn leven verschenen uit vrije wil. Ze wist
wat ze deed, daar was ik zeker van. Ze wilde het. Leven was
niet zo belangrijk, als je het goed bekeek. Je moest een
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motief hebben om te leven, en ook om te sterven. Achteraf
gezien, leek het niet zo onrechtvaardig.
En toen was ik leeg. Ik gaf het op, sloot de ogen, liet mijn
bevende knieën doorknikken en vouwde als een laatste
gebaar mijn armen om haar heen.
We rolden om en lagen samen op de rand van het dekhuis,
terwijl het platform weer een schuiver nam. Nog even. Mijn
angst ebde langzaam weg en was niet meer. Tegelijkertijd
begon het harder te waaien. Een harde wind trok aan ons als
aan een baal lorren. Schroefwind, dacht ik glimlachend.
Helicopter.
De dood was dus niet zo moeilijk. Je kreeg kracht. Je kreeg
hallucinaties. Dat was barmhartig. Maar de wind zette door
en ik begon me te verzetten, want ik wilde nog niet in zee
vallen.
Er was de klank van metaal boven me, maar pas toen er iets
hards en pijnlijks tegen mijn rug sloeg, deed ik de ogen
open.
Ik was in de hemel. Ze hadden helicopters in de hemel. En
de geest Gods zweefde over de wateren en Hij riep door een
megafoon: 'Grijp die gordel vast en snoer jezelf er in voor
het te laat is. Schiet op, want het platform staat op kantelen.'
'Geloof en je wordt behouden. Er is redding voor u', schoot
door me heen. Ik wilde worden gered.
Instinctmatig begon ik rond te tasten, vond de gordel en
schoof die centimeter voor centimeter onder onze oksels. Ik
worstelde met gesloten ogen, persend, drukkend, snoerend,
en voelde die gordel strak worden als een strop. Het volgend
moment werd alle lucht uit me weggeperst.
Toen ik bijkwam, lag ik op een stretcher in de helicopter en
naast me lag een vorm die Marina zou moeten zijn. Iemand
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drukte me neer toen ik wilde opstaan maar ik werd kwaad.
'Laat me gaan', riep ik vertwijfeld. 'Wat is er gebeurd?'
'We doen ons best, Frank', zei iemand. Ik herkende van
Dalen, en het leek of ik thuisgekomen was.
'Van Dalen', hakkelde ik. 'Hoe is ... leeft ze nog?'
'Ja', was het antwoord. 'Maak je maar niet ongerust. Die
komt er wel bovenop.'
'Nee!'
'Ja, Frank, echt waar. Rina is alleen maar uitgeput.'
Rina. Ik zat meteen·rechtop. Had ik een nachtmerrie
beleefd? Droomde ik? Had ik Marina nooit echt ontmoet,
daar op Alpha Twee? Was ik terug bij mijn verleden? Dat
kon niet! Dan hadden ze me beter kunnen laten ...
Ik moest zekerheid hebben, en scharrelde naar de stretcher
toe.
'Frank', hoorde ik haar zacht zeggen, en er was beweging
onder de dekens alsof ze haar armen naar me wilde
uitstrekken.
'We zijn gered.'
'Ja', antwoordde ik met omfloerste stem. 'We zijn gered,
schat.'
'Kom nou toch 's kijken, Frank!· hoorde ik De Wits stem uit
de cockpit roepen. 'Daar gaat Alpha Twee!'
Ik wilde niet bij Marina vandaan, maar van Dalen tilde me
op en bracht me naar de cockpit.
'Kijk, Frank', zei De Wit. 'Het is 'n wonder dat jullie daar
afgekomen zijn. Kijk nou toch!'
Ik keek omlaag en vergat alles om me heen, want het
platform richtte zich op haar zij en gleed bijna hautain van
de poten af, als een schip dat van een dwarshelling te water
wordt gelaten.
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Het siste, rookte en borrelde daar beneden ons. We waren
getuigen van een unieke gebeurtenis. Hoog spatte het
zeewater omhoog, en even daarna staken er alleen nog delen
van de gehavende poten als bakens uit het water: een
merkteken, een grafmonument, een ongeschreven epitaaf
voor Alpha Twee.
'Allemachtig, Frank', hoorde ik De Wit ontzet zeggen. 'Dat
hadden we een etmaal geleden ook niet kunnen dromen,
toen ik je ophaalde. Het spijt me dat we niet eerder konden
komen. We mochten niet, vanwege dat geschiet. Je bent
beroemd, Frank Zuidam. Ik ben godsblij dat ik je eraf heb
kunnen halen, geloof je dat. En vooral ook Rina!'
Ik merkte dat hij geluidloos huilde.
'Bedankt, makker, namens ons twee', bracht ik uit. 'Je weet
zelf nog niet wat je gedaan hebt.'
De heli nam een draai, terwijl van Dalen met de wal begon
te spreken. Ik waggelde terug naar Marina’s stretcher
waarop ze tot haar hals ingepakt lag, doodsbleek gezicht
maar met een glimlach op haar lippen.
'Schat', zei ze zacht en op dat woord trok die vreemde man
in die witte jas zich bescheiden terug, want hij rook wat er
gaande was en liet zijn gevoel prevaleren boven zijn
professionele vaardigheid.
'Ik heb alles ... gehoord wat je ... me vertelde, Frank. Ik kon
alleen niets terugzeggen. Leek wel verlamd ...'
'Je hebt alles gehoord', zei ik langzaam.
Ze knikte.
'Laten ... we ... het samen ... aan de wal proberen, Frank.
Samen. Ik kan je niet meer missen, na Alpha Twee. Ik ...
heb ... jou .. ook nog zoveel te vertellen.'
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Ik zonk neer met bevende knieën en kuste haar op het
voorhoofd en terwijl ze de ogen weer sloot, dacht ik aan dat
oude gedicht van de bruid die de bergen aan de horizon niet
ziet.
Alpha Twee, dacht ik. Alpha is begin; mijn tweede begin.
Woorden. Alleen maar woorden. Maar je kon zoveel met
woorden doen; misschien meer dan met je handen.Daar zou
ik nu de tijd voor gaan nemen. Getuige dit boek.
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