
Verslag van een dramatische zoektocht in Amersfoort 

 

De witte sjaal 
 

Volgens sommige culturen wordt de mens maar half geboren. Het is zijn taak z’n 

wederhelft te vinden en heel te worden, om daarna een bijdrage te leveren aan 

het voortbestaan van het leven. 

Jack Landman had deze opvatting maar geleuter gevonden. De cynische graficus 

was inmiddels twee keer getrouwd en evenzo vele malen weer gescheiden.  Zijn 

vrouwen hadden hem eerder kapot gemaakt dan compleet. De tweede vrouw had 

hem bovendien een flinke som geld ontfutseld, zodat hij zijn mooie woonboot op 

de Eem had moeten verruilen voor twee armoedige kamers boven een kruidenier 

in de winkelstraat. 

Jack maakte lange dagen in het reclamebureau waar hij werkte. 

Gedragwetenschappers zouden waarschijnlijk verklaren dat hij zich verstopte in 

z’n werk. De asbakken op zijn tekentafel stroomden over van de 

sigarettenpeuken. Het rook bedompt in zijn kantoor en iedereen die zonder goede 

reden binnenkwam, kreeg een snauw. 

Hij had inderdaad wel iets weg van een vos in z’n hol. 

Als aan het eind van de middag de schoonmakers kwamen vluchtte Jack naar 

een van de kroegen in het centrum, die bijna allemaal zijn stamkroeg waren 

geworden. Hij sloop door de straten, bang de mensen onder ogen te komen, 

ergens in zijn onderbewuste bewust van de ellende die hij uitstraalde, de vieze 

kleren die hij al dagen aan had, z’n ongeschoren kaken en de transpiratielucht die 

als een wolk van bedorven parfum om hem heen hing. 

Hij bestelde een pils en een jonge jenever en ging op een hoek van de toog 

zitten. Met zijn blik hield hij de andere gasten op een afstand. De barkruk naast 

hem bleef altijd leeg. Hij knikte de klare om en wenkte dan om een nieuwe lading, 

tot hij aan de tocht naar een volgende kroeg begon. 

Jack sprak niet met de andere bezoekers. Hij luisterde niet naar de muziek. Hij 

bevond zich in zijn isolement, als een ruimteschip in het heelal, omgeven door 

eindeloze leegte. 

Aan het eind van de avond waggelde hij dan naar zijn armoedige onderkomen, in 

zichzelf vloekend en soms kotsend tegen een muur of een etalageraam. In de 



kamers deed hij het licht niet aan, om de ellende van zijn leven maar niet te 

hoeven aanschouwen. Met zijn kleren nog aan kroop hij in bed, om de volgende 

morgen versuft en met hoofdpijn weer wakker te worden, waarna enkel een lijntje 

speed hem weer op gang hielp. 

Dit ging al een aantal maanden zo. Toen gebeurde er iets dat hem deed 

opschrikken. Een zonnestraal drong door tot de schemerwereld waarin hij was 

verdwaald. Eigenlijk was er sprake van meerdere zonnestralen. Want ’s middags 

op kantoor stond plotseling een van de schoonmaaksters naast zijn bureau. Het 

was een kleine Aziatische vrouw, met mooi lang donker glanzend haar. Jack 

schrok op en keek snel op de klok. Was het al zo laat? Hij had haar helemaal niet 

horen binnenkomen. 

Nu pas zag hij dat de schoonmaakster wat kleine pittig ruikende gehaktballetjes 

op een schaaltje hield. 

“Hier voor u, het is mijn jaardag, daarom ben ik iets vroeg”, zei de vrouw in haar 

gebrekkige Nederlands. 

Jack was zo verrast dat hij helemaal vergat de vrouw af te snauwen. Automatisch 

greep een hand naar een van de balletjes en even later explodeerde er een 

exotische bom in zijn mond 

“Hmmm, lekker”, mompelde Jack. 

Die avond in de kroeg meende hij een van de nummers die werd gespeeld te 

herkennen. Voorzichtig neuriede hij mee. Hij glimlachte naar de vrouw die achter 

de bar stond en bood zelfs een van de andere gasten wat te drinken aan. 

Veel vroeger dan anders begon hij aan de terugweg naar zijn bovenwoning. Hij 

was nog redelijk nuchter en voelde geen aandrang zijn maag te legen. Het was 

donderdag en de koopavond liep op zijn einde. De eerste winkels sloten hun 

deuren. Rolluiken ratelden omlaag en klanten werden naar buiten gejaagd. 

Het was nog redelijk druk op straat. Jack zocht zich een weg tussen het koopvolk 

door en zag er plotseling enorm tegenop om naar zijn kamers te gaan. Abrupt 

bleef hij stilstaan. Het was of hij met een schok besefte wat voor puinhoop hij van 

zijn bestaan had gemaakt. 

Een vrouw met een witte sjaal om botste tegen hem op. “Oh sorry.” Ze 

verontschuldigde zich en liep weer verder.  



Jack draaide zich naar haar om. Het duurde even voor de beelden die de 

verschijning van de vrouw hadden opgeroepen tot hem doordrongen: ze hadden 

een lange reis moeten maken. 

Hij zag zijn moeder voor zich, die veel te vroeg was overleden na een aanval van 

het kwaad: de dodelijke ziekte die met de letter ‘k’ begon. Zijn vader was gevlucht 

in de drank. Wat dat betreft zou hij trots op zijn zoon kunnen zijn. 

De twee huwelijken trokken aan zijn geestesoog voorbij: de ruzies, de schaarse 

momenten van geluk, de uitbarstingen van haat. Hij zag zijn eigen van woede 

vertrokken gezicht en de tranen op de wangen van zijn echtgenotes. Hij voelde 

hun pijn en zijn eigen smart, een schrille kreet die het hart uiteenscheurde. 

Jack knipperde met zijn ogen. Inmiddels was het zachtjes gaan regenen. De 

drukte in de winkelstraat stierf langzaam uit. Er brak een glimlach door op zijn 

gelaat. Want de verschijning van de vrouw met de witte sjaal leek ook een belofte 

met zich mee te brengen.  

Langzaam kwam Jack weer in beweging. Een warm gevoel van geluk 

overspoelde hem, een gevoel waarvan hij het bestaan vergeten was en dat terug 

leek te gaan naar de tijd van voor zijn geboorte. 

 

Wat is het leven anders dan een zee van mogelijkheden? Voortdurend keuzes 

makend ploeteren we door de tijd en proberen niet te verdrinken. 

Maar toen Jack de volgende morgen wakker werd, wist hij precies wat hem te 

doen stond. Hij zag de vrouw met de witte sjaal voor zich, zoals een zwemmer 

het beeld van de veilige kust. En hoewel zijn krachten door de tocht van bijna 

veertig levensjaren die achter hem lag waren geslonken, zou hij er alles aan doen 

om weer vaste grond onder de voeten te krijgen. 

Van het land waar de meeuwen hem zouden verwelkomen, het fruit aan de 

bomen hing en stroompjes van honing de heuvels doorkruisten. 

Hij had slechts een glimp opgevangen van haar gezicht. Jack dacht dat ze half 

lang donkerblond haar had, een hoog voorhoofd, een bleke huid. De witte sjaal 

zou het baken moeten zijn dat hem de weg wees. 

Maar wat als ze de sjaal had afgedaan? Hou zou hij haar ooit moeten vinden? 

Wat onderscheidde haar dan nog van al die andere mensen die krioelden door de 

stad?  



Jack schudde de gedachte van zich af, omdat twijfel de zwemmer slechts naar de 

bodem trekt. 

Hij douchte, schoor zich en was voor het eerst sinds maanden op tijd op kantoor. 

Zijn collega’s keken hem verbaasd aan. Hun verbazing werd nog groter toen hij 

mededeelde dat hij die middag vrij nam. 

Zo begon zijn zoektocht naar de vrouw met de witte sjaal; de zoektocht die zo’n 

dramatisch einde zou kennen. 

Maar zover was het nog niet. Jack trok de voordeur van het reclamebureau 

achter zich dicht. Hij spoedde zich naar de plek waar hij haar gisteravond had 

gezien. 

Het was waterkoud. Hij huiverde en monsterde zorgvuldig iedereen die 

langskwam, een bonte stoet van Amersfoorters, oudere mannen en vrouwen, 

moeders met kinderwagens, pubers, verliefde stelletjes hand in hand, meisjes 

met een koptelefoon op, een invalide in een wagentje, twee agenten te paard. 

Toen hij zolang had stilgestaan dat alle gevoel uit zijn handen en voeten was 

verdwenen, kwam hij weer in beweging. Hij liet zich op goed geluk meedrijven 

richting De Kamp. Bij de Zuidsingel sloeg hij rechtsaf, de Schoutensteeg in, 

Muurhuizen, de Scherbierstraat door, tot hij weer aankwam bij de V&D en de 

Hema. Inmiddels begon het al te schemeren. Jack aarzelde even en besloot de 

speurtocht vanuit zijn woning voort te zetten. Staande voor het raam zag hij de 

fietsers weer terugkomen in de winkelstraat. Een groep baldadige jongeren trapte 

tegen een blikje dat was achtergebleven. Toen ze hem in de gaten kregen, 

staken ze hun middelvinger op. Een dronkenlap zigzagde van de ene kant van de 

weg naar de andere. Twee vrouwen in bontjassen klikten op hun naaldhakken en 

de verkoper van de daklozenkrant zocht de beschutting  op van een portiek. 

De volgende morgen was het markt op De Hof. Jack vond een plekje bij het raam 

in een van de logementen en keek naar het drukte bij de kraampjes. Hij bestelde 

koffie, moest plassen, was bang dat de vrouw met de witte sjaal juist langs zou 

lopen als hij naar de wc was.  

Zou het helpen als hij zijn rol als buitenstaander opgaf? Jack  rekende de koffie af 

en ging tussen de wachtenden voor de kraam met fruit staan. Hij kocht 

sinaasappels, bananen, druiven, bloemkool, wortels, dropjes, brood, maar verliet 

ondanks alle plastic zakjes met lege handen het marktplein. 



Die middag verlegde hij zijn speurtocht naar de andere kant van het centrum. Hij 

stond een tijdje op de Ringweg bij het gemeentehuis te wachten en liep toen door 

de Breestraat langs het afgebrande Armando-museum. Ondanks het kille weer 

voer door de gracht een bootje met toeristen voorbij. In de opkomende nevel 

waren de gestalten slechts schimmen en Jack kreeg een visioen van de veerman 

Charon die met zijn gasten de Styx overstak. Het werd nu echt onaangenaam op 

straat. De mist verdikte zich tot een plakkerige kilte die door de kleren heen drong 

en op het lichaam een ijskoude laag achterliet. Jack huiverde, maar weigerde op 

te geven. Hij smeekte dat zijn doorzettingsvermogen zou worden beloond en 

sjokte stug verder, over het paadje van plantsoen Noord, langs het oude joodse 

kerkhof. 

Hij keerde weer terug in de binnenstad, at al lopend een broodje shoarma, hield 

af en toe mensen staande. Eén keer begon zijn hart opgewonden te kloppen, er 

liep iemand met een witte sjaal voorbij. Jack greep de persoon bij de schouders 

en keek recht in de angstige ogen van een vrouw van middelbare leeftijd, die 

meende dat hij op haar portemonnee uit was. 

Later op de avond trok de mist wat op. Er was een festival gaande dat de stad in 

vreemde kleuren zette. Een van de poorten straalde een blauwe glans uit, alsof 

het een ruimteschip was dat net was geland. Straatlantaarns verspreidden groen 

licht en de top van de toren was gehuld in een regenboog. Op de toren werden 

verschillende levensgrote afbeeldingen geprojecteerd. Jack bleef er een tijdje 

naar staan kijken. Hij herkende Jezus, Madonna en Gandhi en schrok toen er ook 

een foto van de vrouw met de witte sjaal voorbij kwam. 

 

Die nacht ging Jack niet meer naar huis. Koortsachtig ijlde hij door de straten. 

Toen de morgen aanbrak, kwamen de herinneringen van de stad uit de 

schaduwen tevoorschijn. 

Het akelige geluid van marcherende soldatenlaarzen weerkaatste tegen de 

muren. Dronken burgers sjorden joelend aan een enorme kei. Kerkklokken 

luidden. Door de Langestraat trok een mestkar met een terdoodveroordeelde 

voorbij, omgeven door opgewonden volk. Kanonschoten. Pelgrims knielden vol 

ontzag voor een kletsnat Mariabeeldje dat uit een gracht was gevist. De hele 

binnenstad stond in brand. Jack voelde de verschroeiende hitte en krijste mee 

met de ongelukkigen die in de vuurzee verdwenen. 



“Gaat het wel goed met u, meneer?” 

Het was alweer een paar uur later. Hij zat op een bankje. Een man van 

middelbare leeftijd boog zich over hem heen. 

`Nog even geduld, er is hulp onderweg. U zat zo te schreeuwen.” 

In de verte klonk een sirene. 

Jack duwde de man ruw van zich af. Hij verwenste zichzelf omdat hij in slaap was 

gevallen. Strompelend kwam hij weer in beweging. 

Op De Hof klonk bij Miles jazzmuziek. Binnen bestelde Jack wat te eten en te 

drinken. Nu pas voelde hij hoe uitgeput hij was. 

Op het kleine podium achterin improviseerden een zwarte en twee blanke 

mannen. Hun klanken zweefden triomfantelijk door de ruimte en Jack werd 

opeens jaloers op de vrijheid van de muzikanten. Zijn eigen bestaan kwam hem 

als een gevangenis voor. 

Hij nam een hap van zijn uitsmijter. De pianist kondigde het volgende nummer 

aan: het relaas van een executie in Amerika. De bassist zette in, Jack slikte door 

en de vrouw met de witte sjaal kwam binnen. Samen met de man die haar 

begeleidde nam ze plaats aan een van de tafeltjes voor het podium. 

Jack liet zijn bord staan. Vlak bij hen in de buurt was nog een plek vrij. Hij ging 

zitten en probeerde boven het gebed van de gevangenispredikant uit een glimp 

van haar stem op te vangen. Dat viel niet mee, want ze hield haar hoofd vlak bij 

dat van de man. Jack voelde een enorme woede opkomen.  

 

De dodelijke injectie had zijn werk gedaan. De moordenaar liet alleen een 

stapeltje kleren en een paar schoenen achter. 

Er volgde een mild applaus. Ze zouden een korte pauze houden, zei de pianist. 

De man fluisterde iets in haar oor. Ze leek even te aarzelen en knikte toen. Ze 

greep haar jas en de witte sjaal die op de leuning van een stoel had gehangen. 

Plotseling was het voor het podium een drukte van belang. Bezoekers wilden 

naar de wc of zochten de bar op om wat te drinken. Woest baande Jack zich een 

weg naar buiten. 

“Verdomme.” 

“Opzij.” 

Vijftig meter voor hem uit staken ze De Hof over. Hand in hand liepen ze richting  

Havik. De straat was gedeeltelijk opgebroken. Stratenmakers waren bezig met 



het wegdek te vervangen, maar omdat het weekend was lag hun werk stil. Jack 

bukte zich en pakte een van de klinkers. Liefkozend streken zijn vingers over het 

ruwe oppervlak van de steen. 

Inmiddels hadden de twee geen enkele aandacht meer voor hun omgeving. Op 

het bruggetje over de gracht bleven ze staan. De vrouw met de witte sjaal leunde 

willig achterover tegen het hekje dat moest voorkomen dat mensen in het water 

vielen. De man duwde wild zijn lichaam tegen haar aan.  

Jack sloop dichterbij. Het bloed kolkte door zijn aderen. Hij hield de klinker boven 

het hoofd en schreeuwde een dierlijke kreet. 

De vrouw begon te gillen. Jack schrok. Er waren rode bloedspatten op haar sjaal 

terecht gekomen. Hij deed een onhandige poging de sjaal schoon te vegen. 

“Doe dat nou niet, sstt.” 

Het gegil van de vrouw ging over in een afschuwelijke gekrijs. Jack wist nog maar 

één manier om haar tot zwijgen te brengen. Huilend bracht hij de klinker opnieuw 

omhoog. 

 

De volgende morgen werd hij door de politie gevonden. Jack wist niet meer wie 

hij was. Hij stamelde onbegrijpelijke woordjes en keek verloren in het niets. 

Gelaten liet hij zich meevoeren, de bloed bevlekte sjaal nog in z’n handen. 


