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Krantenbericht

Sticht City, 2 december

In verschillende wijken van de stad zijn inbrekers de laatste dagen behoorlijk actief. In de 
Componistenbuurt bijvoorbeeld waren er in de Carlijn Metselaarstraat vier inbraken op één 
avond. Ook in de wijk Weldam-Oost is het aantal inbraken opvallend hoog. De politie is totaal 
verrast door deze golf van criminaliteit en iedereen wordt verzocht zijn huis ’s nachts en bij 
afwezigheid goed af te sluiten. 
Het sensationele verhaal van de zesjarige Floris Rekel dat hij, toen hij midden in de nacht 
wakker was, Sinterklaas door een raam naar binnen zag klimmen, wordt nauwelijks serieus 
genomen. (Floris’ vader, lachend: 'Dat zijn we wel van hem gewend. Wat die allemaal verzint, is 
gewoon niet bij te houden'.)
De politie vermoedt dat er een bende actief is en zoekt naar betrouwbare getuigen.

‘Kijk uit!’ Sven Appel maakt met zijn elektrische scooter een zwieper om Sinterklaas heen, 
die niet goed uitkijkt bij het oversteken. ‘Je moet het zebrapad gebruiken, ouwe!’
Sinterklaas roept hem kwaad iets na wat Sven niet verstaat. Hij steekt vrolijk zijn 
middelvinger op terwijl hij verder rijdt naar de Van Speykstraat: twee pizza’s Caprese en 
een pizza Margherita voor nummer 10. 
Hij denkt aan Emilie, aan krullen in de wind, aan afspraakjes in de fietsenstalling. Voor 
zoiets als Sinterklaas heeft hij geen plek in zijn hoofd. Ouwe zeur, loopt alleen maar 
in de weg. Nog even die pizza’s en dan is hij klaar voor vandaag. Dan is hij klaar voor 
het belangrijkste deel van de avond. Emilie heeft hem vanmiddag op school gevraagd 
of hij meegaat naar Renee, haar zus. Die is een paar jaar ouder dan zij en ze huurt een 
woonzolder in de Karabijnsteeg, vlak bij het centrum. Haar vriend is er ook en nog een 
paar andere jongens en meiden. Kaarsen aan, muziek draaien, filmpjes kijken en een 
beetje aan elkaar zitten. Hoopt hij. 
Maar nu eerst naar de Van Speykstraat. 
Twee meiden die geen plaats maken op de fietsstrook: hup, even het trottoir meepakken. 
Kruispunt oversteken ‒ wat voor kleur had dat verkeerslicht eigenlijk ‒ achtervolgd door 
claxons en woedende stemmen. 
Boeie. Pizza’s bezorgen is een kwestie van overleven in de jungle.
Een paar minuten later is hij een fijne fooi en een vrolijke lach van de vrouw op nummer 
10 rijker. Hij stalt zijn scooter bij pizzeria Firenze en rekent af met Gian Luigi. Dan raast hij 
op zijn eigen scooter naar de Karabijnsteeg. Emilie, here I come!

De avond op zolder is helemaal top. Sven zit op een oude tweezitsbank, naast Emilie. 
Kensington in de luidsprekers. Hij laat haar YouTube-filmpjes zien en ze heeft een hand op 
zijn bovenbeen gelegd. De wereld is van zoete room. 
Dan, op het moment dat hij zich opzij wil buigen om Emilies lippen te zoeken, zegt de 
vriend van Renee ‒ goed verstaan, heet die nou Pincet? ‒ vanuit de hoek: ‘Hé, dinges - ik 
ben even je naam kwijt - doe het raam een stukje open. Ik ga dood van de hitte hier.’
‘Bedoel je mij?’ vraagt Sven.
‘Ja, jij zit er vlak onder.’
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‘Ik heet Sven.’
‘Goed gedaan, jongen’, zegt Pincet. ‘Doe even het raam open.’
‘Ja, ja.’ Sven staat voorzichtig op om over niemand te struikelen. Hij steekt zijn hand uit 
naar het raam. Het is inderdaad behoorlijk benauwd. Er trekt een vlaag koele lucht langs 
zijn voorhoofd als hij het raam een stukje openduwt. Hij geniet er een paar seconden van.
Maar als hij weer terug wil gaan, naar Emilie, wordt zijn aandacht getrokken door een 
beweging, buiten. Daar schuift een schim langs het eind van het steegje waar hij op 
uitkijkt. In het vage licht van een verre lantaarnpaal herkent Sven de gestalte. Het is 
Sinterklaas. Met een ladder op zijn schouder. Een lange ladder, die nog steeds voorbij 
glijdt als Sinterklaas alweer uit beeld is. Even later komt het eind van de ladder voorbij, 
gedragen door een andere schim: Sinterklaas.
Twee Sinterklazen met een ladder ertussen? Hij knippert een paar keer met zijn ogen en 
zegt, niet erg intelligent: ‘Huh?’ 
‘Wat is er, Sven?’ Emilie kijkt naar hem. ‘Wat zie je?’
Hij wacht op nog meer, een vervolg. Maar het doorkijkje blijft leeg, alsof er niets is 
langsgekomen. ‘Sinterklaas,’ zegt hij.
‘Sinterklaas bestaat niet’, zegt Pincet.
‘O nee?’ Sven draait zich om. ‘Ik zag er anders net twee voorbijkomen.’
Daar krijgen er een paar spontaan de slappe lach van, maar hij heeft het echt gezien, hij 
weet het zeker.
‘Je staat te dromen, gast’, zegt Pincet.
‘Ik zag ze’, houdt Sven vol. ‘Ze droegen een ladder.’ 
De slappe lach breidt zich uit.
‘Ja Vincent, ze droegen een ladder,’ zegt een van de anderen. ‘Dat is toch normaal?’ 
Vincent, hij heet dus Vincent.
‘Ik ga naar buiten’, zegt Sven kwaad. ‘Dat is niet normaal, twee Sinterklazen met een 
ladder.’
‘En wat ga je dan doen?’ vraagt Emilie.
‘Weet ik nog niet. Kijken wat er gebeurt.’
‘Nou, gezellig zeg.’ 
Dat vindt Emilie niet leuk. Dat zou hem weleens een fijn potje zoenen kunnen kosten. 
Maar er lokt ook iets anders: avontuur. Die zoen loopt niet weg, daar gaat hij van uit. 
Anders had ze niet gevraagd of hij wilde komen.
‘Ga dan mee’, zegt hij nog, maar ze blijft zitten. Dan struikelt hij toch, over iemand die op 
een matras op de vloer ligt en hij knalt tegen de deurpost. Vincent roept hem nog na dat 
hij de leuning moet vasthouden. Een beetje duizelig gaat hij de trap af.
Buiten is het stil en de straat is leeg. Als hij naar het steegje moet waar hij zonet op 
uitkeek, moet hij naar de achterkant van het huis. Hij loopt om het blok heen terwijl hij 
helderder wordt in zijn hoofd door de koele buitenlucht, door de actie.
Het steegje is leeg. Hij kijkt naar boven, naar het raam van de zolder, maar hij kan niet 
zien of er iemand naar buiten kijkt. Die denken allemaal dat hij niet goed bij zijn hoofd is. 
Laat maar gaan, die flapdrol, die komt wel weer terug. 
Hij staat stil en luistert. Gedempt, in de verte, klinkt het gedruis van de snelweg die om de 
stad loopt. Wie er niet op let, hoort het niet eens. 
Iemand schraapt zijn keel, iemand uit het zicht. Er schuift iets over de grond, niemand 
zegt iets. Sven loopt geruisloos het steegje uit en kijkt om de hoek, heel snel, en trekt dan 
zijn hoofd terug. Het is bizar wat hij ziet. Niet gewoon bizar, mégabizar!
Hij kijkt weer, en dan ziet hij dat hij het goed gezien heeft. Tien meter bij hem vandaan 
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staat Sinterklaas. Hij houdt een ladder vast en kijkt omhoog. De ladder staat tegen de 
muur van een huis, waarvan de ramen donker zijn. 
Een inbraak? Het ziet ernaar uit dat er niemand thuis is. 
De idiote gedachte komt bij hem op dat Sinterklaas hier misschien woont en dat hij zijn 
sleutel niet bij zich heeft. Hij moet plotseling heel erg zijn best doen om niet te gaan 
lachen. 
Als hij weer kijkt, ziet hij dat Sinterklaas nog steeds onder aan de ladder staat. Het lijkt of 
hij op iemand staat te wachten. Sven trekt zijn hoofd terug en leunt tegen de muur om na 
te denken. Als het Sinterklaas niet was geweest, zou je denken dat er een inbraak werd 
gepleegd.
Denk na, Sven Appel! Sinterklaas? Het lijkt wel of je er nog in gelooft. En je had er 
toch twéé gezien? Op wie denk je dat hij daar onder aan die ladder staat te wachten? 
Langzaam begint tot hem door te dringen dat hij echt getuige is van een inbraak. Wat nu?
Bemoei je nergens mee, zegt de politie altijd. Bel ons. Maar wat is het nummer van de 
politie? In een flits van helderheid schiet hem het nummer 112 te binnen. Hij pakt zijn 
mobiel, maar om de hoek klinkt gefluister en het gekraak van de ladder. Hij kijkt weer. 
Sinterklaas 1 staat er nog steeds en Sinterklaas 2 is halverwege de ladder, op weg naar 
beneden. Boven aan de ladder gaapt een zwart open raam. 
‘Halt!’ Een harde stem verstoort de stilte. ‘Staan blijven.’ Aan het eind van de smalle straat 
is plotseling iemand tevoorschijn gekomen: een zwarte schaduw tegen het licht van de 
lantaarnpaal erachter. ‘Politie!’ roept hij. ‘Staan blijven!’ 
Sinterklaas 2 is beneden. In een razendsnelle reflex gooit hij de ladder om, boven op de 
politieman. Die is totaal verrast. Hij valt en de Sinterklazen gaan er sprintend vandoor. 
Sven doet een stap achteruit en ziet ze in volle vaart voorbijflitsen. Mijter, mantel, wit 
haar en witte baard, helemaal niet Sinterklaasachtig maar wel effectief.
Waarom Sven erachteraan gaat weet hij zelf ook niet. – Wat doe je nou, Sven? Ja, dat 
weet ik zelf ook niet – maar hij zet de achtervolging in.
‘Sta!’ schreeuwt de politieman, achter hem. ‘Sta, of ik schiet!’
Kut!
Al rennend trekt hij zijn hoofd tussen zijn schouders – dan raken ze hem namelijk niet 
– maar er wordt niet geschoten. Voor zich uit ziet hij twee wapperende rode mantels 
rechtsaf de hoek om gaan. Hij loopt door tot hij daar ook is. Hij staat stil om te luisteren. 
De politieman is in de achtervolging gegaan, Sven hoort het geluid van voetstappen. Maar 
direct om de hoek is ook iemand. Daar hoort hij gehijg en het breken van takken. Hij kijkt. 
In het tuintje schuin tegenover hem staat Sinterklaas tussen de struiken. Hij heeft zijn 
mijter van zich af gegooid. Hij is bezig om zijn rode mantel en zijn witte onderkleed uit te 
trekken. Die wil er zo dadelijk incognito vandoor gaan.
Sven kan het niet goed zien maar hij heeft opeens het onverwachte gevoel dat hij de man 
kent. Niet als Sinterklaas maar ergens anders van. Tussen de struiken is de rode mantel 
geen probleem maar het onderkleed wel. ‘Verdomme’, zegt Sinterklaas. Hij heeft zijn 
baard afgedaan, maar zijn pruik heeft hij nog op.
Er gaat een schok door Sven heen. Die stem kent hij, dat is … nee dat kan niet, hij is gek 
aan het worden. Maar hij tuurt scherp het donker in en dan weet hij bijna zeker dat hij 
gelijk heeft. Het is hem. Het slaat helemaal nergens op, maar het is hem.
In een ingeving pakt hij zijn mobiel, richt hem  op de worstelende witte schim, zoomt in, 
en drukt af zonder te zien of de scherpte goed is. Een verschrikt gezicht licht op in de 
flits. Dan werkt de man zich weg uit de struiken en in een witte jurk rent hij weg. Een paar 
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tellen later verdwijnt hij uit het zicht.

‘Wat moet dat?’ zegt de politieman hijgend als hij bij Sven is. ‘Waarom blijf jij niet staan 
als ik dat zeg?’ Hij lijkt bijna beledigd. 
‘Dat waren inbrekers’, zegt Sven. ‘Ik heb het gezien.’
‘Heb jíj gebeld?’
‘Gebeld, hoezo?’
‘Er heeft iemand 112 gebeld.’
‘Nou, dat was ik niet.’
‘Wat doe je hier trouwens?’ De politieman kijkt Sven achterdochtig aan. ‘Heb jij hier iets 
mee te maken?’ Hij grijpt naar de handboeien aan zijn riem.
‘Ik sta hier toch nog?’ zegt Sven verontwaardigd. ‘Natuurlijk heb ik er niets mee te maken, 
anders was ik wel gevlucht.’
‘Hm.’ De handboeien blijven waar ze zijn. ‘Heb je ze goed gezien?’
‘Ze leken allebei heel erg op Sinterklaas.’
De portofoon kraakt en een stem zegt: ‘Wagen 2, waar ben je?’
‘Karabijnsteeg’, zegt de politieman. ‘We hebben hier een 203. Daders zijn voortvluchtig.’
‘Nog een 203, wagen 2. Artilleriestraat. Drie verdachten gezien, verkleed als Sinterklaas. 
Ik herhaal: Sinterklaas.’
‘Nog drie’, zegt de politieman.
‘Het heerst’, zegt Sven. ‘Sinterklaas heerst.’

Krantenbericht

Sticht City, 4 december

Verschillende wijken in de stad worden nog steeds geplaagd door een inbraakgolf. Zowel in 
de Componistenbuurt als in Tuindorp en Rijnwijk zijn de inbrekers actief geweest, evenals in 
het centrum. Er is nog niemand gearresteerd, maar inmiddels is duidelijk dat er sprake is van 
een bende. Alle bendeleden zijn verkleed als Sinterklaas, zodat het erg  moeilijk is om een 
waardevol signalement te geven. Hoofdcommissaris Vlijmscherp van de politie: ‘Je zou kunnen 
zeggen dat er sprake is van een tsunami van Sinterklazen. Er is nog niemand aangehouden, 
maar we zitten er bovenop.’

Eind mei

‘Ik heb hier de cijfers van het laatste proefwerk’, zegt Kars Martinus, leraar natuurkunde 
op het Schutterij College. ‘Daar zitten een paar beste bloopers tussen.’ Hij kijkt fronsend 
de klas in. ‘Slordig, mensen.’
Sven Appel wacht af. Natuurkunde is een probleemvak, wat hem betreft. Niet hopeloos, 
maar moeilijk. Hij heeft geen idee hoe hij het proefwerk heeft gemaakt. Napraten met 
anderen doet hij nooit. Hij kijkt naar het bureau voor in de klas. Hij heeft niet echt de pest 
aan Martinus maar leuk vindt hij hem ook niet. Het zal wel met het vak te maken hebben.
Zijn proefwerk valt voor zijn neus op zijn tafel. Hij wacht even en kijkt dan: 5,1 , te weinig. 
Aan 5,6 zou hij genoeg hebben gehad. Net genoeg om over te gaan.
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Hij kijkt niet naar de antwoorden, maar naar zijn leraar natuurkunde. De anderen gaan het 
lokaal uit, maar zelf blijft hij zitten wachten tot iedereen weg is. Dan staat hij op en loopt 
naar Martinus, achter zijn bureau.
‘Is er een probleem, Sven?’ vraagt die.
‘Ja’, zegt Sven. ‘Ik heb een 5,1 en ik heb een 5,6 nodig.’
‘Ja, daar kan ik niets aan doen, jongen. Het spijt me.’
‘Ik ben bang dat dat niet waar is, meneer Martinus. Ik denk dat u dat cijfer wel omhoog 
kunt krijgen.’
‘Waar heb je het in godsnaam over?’ vraagt Martinus verbaasd.
‘Wacht.’ Sven pakt zijn mobiel. ‘Even zoeken, hoor… Ja, hier heb ik hem.’ Hij houdt 
een foto onder Martinus’ neus. Een foto van een half aangeklede Sinterklaas, die met 
verschrikte ogen in de lens kijkt. Hij heeft zijn pruik nog op en de witte onderjurk is 
duidelijk te zien. Ondanks de haast is de foto goed gelukt.
‘Wat is dit?’ zegt Martinus paniekerig.
‘Dat bent u zelf, dat ziet u toch? Net na de inbraak. Op de vlucht voor de politie.’
Waarschijnlijk is dit het moment waar Martinus lang bang voor is geweest. De eerste tijd 
zeker. Maar toen er niets gebeurde, is hij langzamerhand gaan denken dat hem niets kon 
gebeuren, tot hij weer helemaal gerust was. Paniek voor niets.
Hij heeft het al die tijd mis gehad, merkt hij nu. Sven Appel heeft dit moment uitgesteld 
en nog eens uitgesteld. Tot het nodig was. Tot hij een 5,1 voor een beslissend proefwerk 
had, en dat cijfer wilde verhogen naar een 5,6.
‘Weet u wat het is?’ zegt hij. ‘Ik heb er met niemand over gepraat, niet één keer. Ik ben 
tenslotte ook de beroerdste niet. En dat blijft ook zo. Omdat ik in zo’n goed humeur ben. 
Omdat ik overga naar de vierde.’ Hij steekt zijn mobiel weer in zijn zak. ‘Dag, meneer 
Martinus.’
Bij de deur kijkt hij nog een keer om. Martinus zit erbij als een geslagen hond van een 
onbekend merk.
Buiten staat Emilie op Sven te wachten. Hij loopt grijnzend naar haar toe en kust haar, op 
haar wang en op haar lippen.
‘Weet je wat wij gaan doen?’ zegt hij, als ze het plein af lopen.
‘Nou?’
‘Wij gaan samen naar de vierde.’

augustus 2016

Rom Molemaker

Voetnoot: 
Carlijn Metselaar is een jonge componiste, afwisselend woonachtig in Houten en Cardiff (UK)
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