
Voorwoord
Dat er een lijk aanspoelde op het strand was niet zo ongewoon. Sandy
Hook had in de loop der jaren zijn portie drenkelingen wel gehad.
Geknevelde vakbondsbestuurders in vergaande staat van ontbinding, door
krabben aangevreten rompen, afgedankte huisdieren, vermiste kinderen,
drugsdealers in olievaten; ze kwamen met de stroom. Meegevoerd uit de
haven van New York, en langs de kust van Jersey, vulden ze zich met gas en
wipten naar de oppervlakte voordat ze binnendreven met het tij.
Dr. Russel Breen, de patholoog-anatoom, die weggeroepen werd van zijn
ontbijt in de Tips for Tops’n Luncheonette, wierp één blik op het laatste
exemplaar, zag de isolatietape rond de polsen en enkels, de wurgsporen
onder de kin, de zwellingen veroorzaakt door een stomp voorwerp en de
kogelgaten in het achterhoofd en bestempelde hem tot een stadsjongen.
‘Hij komt beslist niet hiervandaan,’ zei hij. Weer een presentje uit de grote
stad, dacht hij. Hij maakte röntgenfoto’s van het gebit van de dode (wat
ervan over was) en een paar gewone foto’s (voor- en zijaanzicht) en faxte
ze naar de stad.
Vingerafdrukken lukten niet. De huid liet overal los van de vingers. Het
haar was allang verdwenen, en het gezicht, of wat ervan over was, was
onherkenbaar vervormd. De buik van de man, opgeblazen door gas, had
een navelbreuk; de navel stak uit als een vleesthermometer. Toen dokter
Breen zijn aandacht op de mans mond richtte en een gehandschoende
vinger door de holte liet glijden, vroeg hij zich eerst af of iemand
daarbinnen een vuurtje had gestookt. De tong was verbrand en stukjes
rood en bruin papier zaten ingebed in het gehemelte. De meeste tanden
waren verdwenen en de wangen, zwart en gescheurd, hingen in sponzige
repen over de oren, alsof iemand een poging had gedaan het gezicht van de
man binnenstebuiten te keren en daar niet in was geslaagd. Dokter Breen
voelde iets hards in de keel en ging eropaf met een tangetje.
‘Godallemachtig,’ zei hij terwijl hij hem tegen het licht hield, ‘het is een
voetzoeker. De mond van de man zit vol met voetzoekers.’
Nadat hij had vastgesteld dat de overledene kogelwonden had, geslagen en
gewurgd was, en dat er een poging was gedaan zijn hoofd op te blazen,
liet dokter Breen hem op een piepende brancard laden en naar de koelcel
brengen. Vervolgens ging hij terug naar Tips for Tops’n voor de rest van zijn
ontbijt. Hij zou op de onvermijdelijke delegatie uit New York wachten
voor hij ermee verderging. Misschien konden ze wat afdrukken maken
door met een chemisch middel de vingertoppen te drogen. Misschien
konden ze hem identificeren aan de hand van de overgebleven tanden. Er
zou iemand uit New York komen, daar was hij zeker van. In de tussentijd
ging hij ontbijten.
Wat wel ongewoon was, was de grootte van de New Yorkse delegatie die
enkele uren later arriveerde. Meestal trok een drenkeling twee, misschien
drie rechercheurs uit de stad; heel soms kwam er zelfs een hoge piet van
het gerechtelijk lab. Deze keer was het anders. Dit was een invasie. Ze
pasten niet met zijn allen in het kantoortje van dokter Breen. Er waren in
het grijs gestoken kerels van justitie, mannen van de fbi in donkerblauwe
windjacks, rechercheurs in spijkerbroek en trainingsjack en anderen in
sportbroek en poloshirt, alsof ze van de golfbaan waren geplukt. Er was
een vaal uitziend drietal pathologen, helemaal uit Washington, dat per
helikopter arriveerde. Het was allemaal heel vreemd.
Gewoonlijk paradeerden de twee of drie rechercheurs die de laatste dode
praatjesmaker kwamen bekijken grappenmakend door het kantoor van
de lijkschouwer in een poging die provincialen te schokken met hun
onverschilligheid. Ze stonden dan te ginnegappen bij de stoffelijke resten
met zo’n houding van ‘dit stelt geen moer voor; we zien het elke dag’.
Voor een drenkeling gebruikten ze termen als ‘fris als een hoentje’ of, als



er ledematen ontbraken, ‘stukjes en beetjes’ of, als het lijk in een vat werd
gevonden, ‘lunchworst’.
Dat gold niet voor deze groep. Ze waren saai en hadden geen humor; ze
leken ergens verontwaardigd over. Er was geen sprake van de normale,
goedaardige plagerij maar van onderling geruzie; onuitgesproken
beschuldigingen leken in de lucht te hangen en zo nu en dan op te vlammen
tot luidkeels geuite meningsverschillen. Toen was er een handgemeen in de
gang: een stevig gebouwde man van de fbi haalde uit naar iemand van
het om; een paar plaatselijke agenten moesten ze uit elkaar halen. Een
hulpofficier van justitie had een paar hechtingen nodig; de man van de fbi

werd in de helikopter gewerkt en teruggestuurd naar Washington.
Na het handgemeen stonden ze met zijn allen in de hal en keken elkaar
dreigend aan; de mannen van de fbi wierpen spottende blikken naar
de rechercheurs en maakten binnensmonds grove opmerkingen. De
rechercheurs, op een paar passen afstand, beantwoordden dit door zwijgend
woeste blikken terug te werpen. De mannen van justitie vormden hun
eigen kleine groep bij het drinkfonteintje, honend gadegeslagen door de
fbi-mannen en de rechercheurs vanuit hun verschillende hoeken.
Een verslaggeefster van de plaatselijke krant vond alle drie de groepen
tegenover zich, die, weliswaar tijdelijk, verenigd waren in hun vijandigheid.
Een dreigend uitziende rechercheur gromde iets onbeschrijflijk schunnigs
in haar oor en ze vertrok in tranen.
Toen de verslaggeefster weg was, hervatten ze hun boze, beschuldigende
blikken. Ze schudden hun hoofden. Ze rookten hun sigaretten. Ze maakten
zich druk over de vermoedelijke gevolgen van deze laatste vondst op het
strand van Sandy Hook. Ze wisten wie het was, dat was duidelijk. En ze
waren er bepaald niet gelukkig mee.
Ze zagen er, tja… schuldig uit, dacht dokter Breen.
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De tweehonderdtachtig pond zware Salvatore Pitera kwam in zijn
smaltblauwe joggingpak en met zijn getinte pilotenbril op de deur van
Frank’s Original Pizza uit en liep Spring Street in. Hij had een stuk
pizza in zijn hand dat te heet was om te eten en hij blies erop terwijl
hij door het verkeer waggelde.
Bij de hoek van Elizabeth Street kwam hij langs de gezelligheidsclub.
Op de stoep zat een groep oude mannen in gehavende leunstoelen
espresso te drinken.
‘Hé, Pruik! Sally Pruik!’ riep een van de mannen tegen hem. De
oude mannen lachten. Een van hen, de oudste, gekleed in een donker
jasje en een openhangend wit overhemd, zette zijn espressokopje neer.
‘Hé, Sally, waarom loop je zo raar? Heb je aambeien of zo?’
‘Ik wil verdomme geen pizza op m’n schoenen krijgen,’ zei Sally.
‘Hé, Pruik,’ zei een andere espressodrinker. ‘Ziet er goed uit.’
De oude mannen lachten. Sally bleef in westelijke richting lopen,
met een gezicht dat nu helemaal rood was, opeengeklemde kaken en
beide ogen op zijn nieuwe Bally-joggingschoenen gericht. Toen hij uit
het zicht van de oude mannen was, bracht hij zijn hand omhoog om
te voelen of zijn haar recht zat.
Drie jonge mannen in besmeurde witte koksjasjes en zwart-wit geruite
broeken stonden voor de Dreadnaught Grill. De chef-kok, de langste,
was bleek en mager en had lang bruin haar dat onder zijn koksmuts
vandaan krulde. Hij had een Larousse Gastronomique in zijn hand en
bladerde er verwoed in. Hij droeg de muts hoog op zijn voorhoofd en
recht naar achteren getrokken als een petje. Een sigaret bungelde aan
zijn lippen.



‘Beurre blanc, beurre blanc, beurre blanc,’ zei hij. Tommy las over
zijn schouder mee. Hij was donkerder en niet zo lang als de chef,
en zijn haar stond piekerig rechtop als dat van een jonge Trotsky.
Over zijn schouder lag een verschoten blauwe halsdoek. Twee
keukendoeken hingen aan zijn schortbanden, één aan elke kant, en
hij droeg zwarte legerkistjes bedekt met een korst van etensresten. Hij
stond ongeduldig van de ene voet op de andere te wippen terwijl de
chef-kok de bladzijden omdraaide.
Ricky, jonger dan de andere twee, met dunner wordend blond
haar, stond aan de andere schouder van de chef zijn nagels schoon te
maken met een schilmesje. Hij kauwde op een plastic roerstokje.
‘Ik kan jullie nu al zeggen,’ zei de chef, ‘dat er géén, ik herhaal géén
room in echte beurre blanc gaat. Nul zuivel… Gesnopen? Kijk…’ Hij
vond de bladzijde in de Larousse. ‘Zien jullie hier room staan? Néé…
Als je er room in doet, is het geen beurre blanc.’
Tommy, de souschef, wendde zich af van het boek en zei: ‘Blij dat
ik niet gewed heb.’ Hij viste een Marlboro uit zijn borstzakje en stak
hem op. ‘Wat hebben we in godsnaam geserveerd dan?’
‘Ik zou het niet weten,’ zei de chef. ‘Maar het is bedrog, en dat is
het… En ik zeg jullie, allebei: als ik binnenkom en merk dat Ricky
of jij er weer stiekem room in stoppen, staan jullie de hele volgende
maand verdomme sjalotjes te pellen en mosselen te baarden.’
‘Zo maakten we het bij Ciro’s,’ zei Ricky zwakjes. ‘Dan gaat het
niet schiften.’
‘Het kan me niet schelen hoe ze het bij Ciro’s doen,’ zei de chef.
‘Ciro’s is een ballentent, verdomme. Ik wil dat het op deze manier
gebeurt… Zoals het in het boek staat. Op de juiste manier. En zeef het.
Ik vraag jullie niet om het door kaasdoek te werken, godallemachtig…
Gebruik gewoon een fijne zeef. Ik wil er geen snippertje sjalot in
vinden. Ik kom gisteren binnen en Tommy hier heeft een beurre die
er verdomme uitziet als tartaarsaus, zoveel sjalot zit erin. En koud…
Het spul was keihard. Als je dat op een stuk vis legt, glijdt het zo in je
schoot, als een dot ijs.’
‘Oké,’ zei Tommy. ‘Ik snap het… Geen zuivel meer in de beurre.
Ik neem aan dat dat ook betekent dat ik geen maïzena meer in de
demiglace moet stoppen?’
De chef-kok draaide zich om en wierp hem een vuile blik toe. ‘Lik
m’n reet, Tommy.’
Ricky streek wat lang blond haar uit zijn ogen en stopte het
schilmesje in zijn jaszak. Hij begon een grijze, roestkleurige pleister
van zijn linkerduim te trekken. ‘Chef-kok Brengt Nieuwe Misdaad
Tegen Voedsel Aan Het Licht. Dader Ontmaskerd. Culinair Publiek
Dankbaar. Zaak Gesloten.’
‘Die duim ziet er niet goed uit,’ zei de chef.
‘Het wordt beter,’ zei Ricky terwijl hij een gezwollen, roze vinger
omhooghield die netjes in tweeën was gedeeld door een rafelige wond.
Hij rolde de gebruikte pleister tot een balletje en gooide dat op straat.
Uit zijn borstzakje haalde hij twee nieuwe. ‘Die klotedingen zijn bijna
niet open te krijgen,’ zei hij.
De chef hielp hem de wond weer te verbinden. ‘Als je maar geen
pleisters in het eten achterlaat,’ zei hij. Toen draaide hij zich om en liep
de trap af naar het gekletter en gesis van de keuken in het souterrain.
‘Die is chagrijnig vandaag,’ zei Tommy. ‘Wat heeft-ie?’
‘Wat dacht je?’ zei Ricky met een spottende grijns.
‘Hij zit me de hele dag al op mijn nek,’ zei Tommy.
‘We hadden hem nooit dat boek moeten geven.’
‘Je meent het.’



‘Ik heb het niet gedaan,’ zei Ricky. ‘Ik heb het hem niet verteld.’
‘Over de beurre?’
‘Ik heb je niet verraden.’
‘Dat weet ik,’ zei Tommy. ‘Maak je niet druk… Het was
waarschijnlijk iemand van boven. Hij zou het zelf nooit gemerkt
hebben. Stephanie vindt zichzelf de laatste tijd een hele culi…
Waarschijnlijk heeft zij iets gezegd. Ze heeft woensdag vast iets in de
culinaire bijlage gelezen en donderdag geprobeerd indruk te maken op
de chef met haar uitgebreide kennis…’
‘Op mij maakt ze indruk met haar uitgebreide achterste.’
Tommy haalde zijn schouders op, nam een laatste trek van zijn
sigaret en gooide hem op straat. ‘Laat zijn saus maar eens een paar keer
schiften als het restaurant open is… Dan krijgen we weer te horen dat
we er een beetje room in moeten doen. Hij heeft gewoon de pest in.’
Ricky bracht zijn kin licht omhoog. ‘Kijk eens wie we daar
hebben.’
‘O, kut,’ zei Tommy terwijl hij opkeek en Sally halverwege de
straat een stuk pizzakorst in een vuilnisbak zag gooien. Hij trok een
gezicht. ‘Je schaamt je toch dood, man. Moet je die vent zien… Hij
ziet eruit als een kruising tussen Sonny Bono en Hermann Göring.’
Ricky rechtte zijn rug en begon zich uit de voeten te maken. ‘Ik
denk dat ik je maar even alleen laat met je oom, makker,’ zei hij. ‘Ik
heb iets in de oven staan.’
Sally kwam op Tommy af met een brede grijns op zijn gezicht.
‘Hé, chef,’ zei hij, ‘maak je iets wat ik lekker vind?’
‘Ik ben de chef niet,’ zei Tommy. ‘Ik ben de souschef. Dat heb ik
je al eerder gezegd.’
Sally sloeg twee vlezige armen om Tommy heen en gaf hem een
knuffel en een klapje op zijn wang. ‘Wat betekent dat? Maak je de
soep of zoiets?’
‘Nee, dat betekent dat ik de tweede kok ben, de onderchef. Net als
de onderbaas. Je weet toch wat dat is, Sally?’
‘Je hebt een brutale bek,’ zei Sally. ‘Maar wat zijn je vriendjes en jij
daar beneden aan het koken vandaag?’
‘Niets wat jij lekker vindt,’ zei Tommy.


