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Mary kreeg het langzaam op haar zenuwen. Ze had barstende hoofdpijn gekregen van de hitte en de 

kinderen waren aan het kibbelen op de achterbank. Joshua was elf en maakte er een sport van om zijn 

twee jaar jongere zusje altijd en overal te jennen. ‘Voor de laatste keer, hou op met ruziën!’ Mary 

schrok van haar eigen stem die kennelijk effect had, want de kinderen zwegen onmiddellijk. Ze waren 

het niet gewoon om zo lang stil te moeten zitten. En er was nog geen beterschap in zicht, want de weg 

naar Brisbane was nog minstens tweehonderd kilometer. Tweehonderd kilometer zonder airco, met als 

decor een eindeloze, dorre vlakte en een bloedhete zon die hoog aan de hemel stond. De weerman had 

voorspeld dat dit weleens de warmste en droogste Australische zomer in jaren kon worden.  

‘Zijn we er bijna?’ zeurde Sheila. Mary wiste zweet van haar voorhoofd en zuchtte. Sheila drong 

niet langer aan.  

Eindelijk, stilte.  

Net zoals vorige zomer zouden ze enkele weken van hun vakantie doorbrengen aan de kust. Mary 

hunkerde al naar het koele water van de oceaan. 

‘Whoa, cool!’ zei Joshua, na een stilte die amper enkele kilometers geduurd had. Hij stak zijn 

hoofd tussen de twee passagiersstoelen en wees opgewonden naar buiten. Ook Mary zag het: een 

zilverkleurige glijbaan, kronkelend als een python  Ze kon zich niet herinneren dat die er vorig jaar al 

stond. Het was trouwens geen logische plaats voor een glijbaan, middenin een niemandsland waar 

nauwelijks mensen passeerden.  

‘Toe mama, kunnen we even stoppen? Ik wil in die glijbaan. Toe, één keertje maar.’ Nog voor 

Mary iets kon zeggen kreeg Joshua versterking van zijn zusje. ‘Ja mama, één keertje. Toe.’ 

‘Het is al goed. Eén keertje en dan weer de wagen in. We hebben nog een flink stuk voor de boeg.’ 

Mary minderde vaart om haar wagen aan de kant te parkeren. Ze dacht dat een korte tussenstop de 

kinderen wat rustiger zou maken. Dat hoopte ze alleszins. Joshua opende het portier en sprong uit de 

wagen. Sheila volgde in zijn voetsporen. Ze struikelde bijna over haar eigen voeten van enthousiasme. 

‘Om ter eerst,’ schaterde Joshua.  

‘Wees voorzichtig!’ schreeuwde Mary hen na. Terwijl de kinderen naar de glijbaan renden, dronk 

ze gulzig van een flesje water dat al lauw geworden was. Op dit moment kon ze wel een moord begaan 

voor een ijsje. Haar mond plakte. Er was geen zuchtje wind en elke beweging die ze maakte voelde als 

een inspanning. Met lome passen slenterde ze in de richting van de glijbaan die zich middenin een 

korenveld bevond. Het gevaarte doemde op uit de vlasblonde stengels en contrasteerde fel met de 

heldere lucht. Zonnestralen weerkaatsten op de zilveren buis. ‘Voorzichtig,’ riep ze nogmaals toen 

Joshua de stalen trappen al aan het beklimmen was. Mary schatte dat de glijbaan bijna tien meter hoog 

was. 

Joshua was boven. Apetrots wuifde hij naar zijn moeder om vervolgens met een luid “jiiihaaa” in 

de buis te verdwijnen. ‘Wacht op mij,’ gilde Sheila, maar hij was al weg.  

Joshua’s overwinningskreet was al weggestorven toen zijn zusje halverwege de trappen stond. ‘Ik 

kom eraan,’ juichte ze uitgelaten. Op datzelfde moment weerklonk er een doffe klap in de glijbaan, 



gevolgd door een hels geschreeuw waarvan de nagalm rauw en onmenselijk klonk. Sheila proestte het 

uit, waarschijnlijk omdat ze dacht dat haar grote broer weer een grapje uithaalde, maar Mary had 

meteen door dat er iets niet pluis was. Ze vreesde dat haar zoon onderweg een been of een arm 

gebroken had, of erger nog, dat hij zijn hoofd had gestoten en daardoor buiten bewustzijn was geraakt. 

Ze rende naar de glijbaan.  

‘JOSHUA!’ gilde ze. Er sprongen tranen in haar ogen, tranen van angst en wanhoop. Er kwam 

echter geen reactie en dat maakte haar alleen maar banger. Ze hapte naar lucht. Net wanneer ze zijn 

naam opnieuw wilde roepen, hoorde ze een hol getrommel binnenin de glijbaan. Bop. Bop. Bop. Eerst 

klonk het ver weg, daarna zwol het geluid aan. BOP. Er was iets op weg naar beneden… 

Mary keek naar binnen en was zodanig gechoqueerd door wat ze zag, dat ze achteruit deinsde. Ze 

viel achterover in het koren, met wijd opengesperde ogen en een schreeuw die bevroor in haar keel. 

Het voorwerp dat met hobbelende stoten uit de glijbaan kwam gedenderd, rolde recht in haar schoot. 

Het was Joshua’s hoofd, afgehakt, net onder de kin, met rafelige linten vlees waar enkele seconden 

geleden zijn hals nog zat. In een reflex duwde Mary het hoofd van haar zoon van zich af. Haar vingers 

zaten onder het bloed en trilden als een espenblad. Opnieuw trachtte ze te krijsen, maar ze huiverde zo 

hard dat haar stem brak.  

Via de spiegelingen binnenin de glijbaan zag Mary een netwerk van vlijmscherpe messen. Grote 

messen, kleine messen, gekartelde cirkels, zelfs minuscule scheermesjes, allemaal met elkaar 

verbonden als een propeller die de hele omtrek van de glijbaan besloeg. Hij draaide rond zonder ook 

maar enig geluid te produceren. Het was een duivels mechanisme, gemaakt om levens te verwoesten.  

Mary zocht haar zoon in het labyrint van reflecties, alsof ze nog enige hoop koesterde dat hij er 

levend uit zou komen, maar die hoop veranderde al snel in een nachtmerrie. Het lichaam dat eens haar 

zoon toebehoorde gleed in onherkenbare repen en brokken naar beneden, gevolgd door een rivier van 

bloed. De rode brij stroomde uit de zilveren buis en sijpelde over de rand op Mary’s benen. Ergens in 

het bloed dreef een vinger. Een kleine, onschuldige vinger.  

Mary durfde niet opzij te kijken, maar deed het toch. Joshua’s hoofd lag tussen het koren. Hij had 

één oog open waarmee hij haar hulpeloos aankeek. Het andere oog was gesloten, zijn gezicht 

verwrongen tot een masker van pijn. Ze kon het niet geloven. Heel even leek de wereld rondom haar te 

wankelen. Ze voelde zich duizelig en alles werd stil. Oorverdovend stil. Een kortstondig moment dat 

een eeuwigheid leek te duren. Tot ze de frêle stem van Sheila hoorde: ‘Ik kom eraan, mama!’ 

 


