
Het schuurt 
 
De ragfijne nevel klampt zich vast aan de donshaartjes op mijn armen, vermengt zich daar 
met zand en zout zweet, dat in straaltjes langs mijn lijf naar beneden gutst. Mijn handen 
branden. Ik probeer speeksel te verzamelen in mijn gortdroge mond. Het duister is diep. Ik 
graaf dieper. Bij elke beweging schuren mijn armen langs mijn lijf. De aarde ruikt naar 
zwammen in een herfstbos. De verrotting likt aan mijn huid. Het graf schrijnt als een open 
wond. 
Het liefst zou ik me voorover in de kuil laten vallen. Me overgeven aan de uitputting. Het 
graf is echter niet voor mij bedoeld. Met mijn handen op de rand van de kuil, hijs ik me naar 
boven. Even laat ik mijn lichaam op de vochtige aarde liggen. Door mijn oogharen zie ik de 
maan in datgene dat slechts een geel controlelampje van een camera is. Op de tast kruip ik 
een paar meter verder, in de richting waar ik vermoed dat ik Jonas heb achtergelaten. Als ik 
zijn koude vlees voel, trek ik mijn hand instinctief terug. Vaag zie ik zijn vormeloze lichaam. 
Het benauwt me als ik aan zijn gezicht denk. De grijsblauwe huid met de roodomrande ogen. 
Nog klinkt zijn ijzingwekkende kreet om hulp na in mijn hersenen. Ik was te laat. 
 
Ik stond te popelen om het experiment aan te gaan, toen Jonas me vroeg als partner voor 
deze uitdaging. Dat hij juist mij koos voor het avontuur in deze extreme escape room 
streelde me. Natuurlijk vroeg ik niets, Jonas moest eens denken dat ik mijn bedenkingen 
had. Eens was hij mijn beste vriend. Tijdens onze schooltijd waren we onafscheidelijk. We 
groeiden uit elkaar toen hij een jaar ging reizen en ik braaf ging studeren. Ook toen nog 
noemden we elkaar de beste vriend, omdat we niet anders wisten.  
Toen hij terugkwam vierden we dat uitbundig. Jonas was veranderd. Hij had het leven 
gezien, zei hij. Die eerste avond kreeg hij ruzie in de kroeg, waar we altijd kwamen. Het ging 
om niets. Ik ben geen ruziemaker en probeerde het te sussen. Ik ging niet mee naar buiten. 
’s Ochtends werd Jonas gevonden in een steegje. Een hoopje ellende.  
 
Jonas stinkt. Zijn lichaam begint te ontbinden. Daar waar er gaten in geslagen zijn, 
verschuilen zich maden. Er zit niets anders op dan me van het lichaam te ontdoen. Ik knoop 
mijn shirt rond mijn neus en pak resoluut zijn benen. Zo sleep ik hem naar de rand van het 
graf. Door de duisternis val ik er bijna zelf weer in. Ik kan me nog net in evenwicht houden. Ik 
vraag me af of ik nog iets moet zeggen ten afscheid.  
 
Deze escape room was een nieuwe start van onze vriendschap. Ik wist dat hij me nodig had. 
Ik grossierde in escape rooms en er was er geen die me tot nu toe verslagen had. Meestal 
gingen we de uitdaging aan met zijn vieren of zessen. Ik liet dan iedereen zijn bijdrage 
leveren. Als het echter precair werd schakelde ik over op de overlevingsstand en ging in 
hoog tempo door alle raadsels heen. Daarbij hielp het, dat ik na verloop van tijd alles wel al 
in enige vorm had meegemaakt. Ik was overtuigd dat ik iedere escape room aankon. Die 
overtuiging heb ik laten varen, nu ik op het punt sta het lichaam van mijn beste vriend te 
begraven. 
 
Dan schiet door mijn hoofd dat dit een test is. Er steekt een ijzige wind op. Boven me hoor ik 
een ijzingwekkende lach. Het trekt door merg en been. Op mijn knieën schuifel ik naar Jonas 
toe. Ik pak hem in mijn armen en schud hem door elkaar. Uit de kuil komt opeens een felle 
straal licht. Nu kan ik het gezicht van Jonas zien. Ik deins terug. Plotseling opent hij zijn ogen. 



‘Frank, daar ben je. Eindelijk. Ze eten me op. Help me.’ 
Uit zijn mond komt een lucht van rotte eieren. Mijn adem zal niet veel beter zijn na al die 
dagen dat we hier vastzitten. Ik probeer te bedenken, hoe lang deze queeste al duurt. De 
eerste dagen was het continu licht, daarna viel het duister in. Het besef van tijd is 
verdwenen. Vooral nadat we uit elkaar gedreven werden. Ieder moest zijn eigen pad gaan.  
Door de vermoeidheid is mijn alertheid afgenomen. Pas als de straal uit de kuil krachtiger 
wordt, vraag ik me af waar het licht vandaan komt. In het graf heeft zich een vierkant luik 
geopend.  
‘Jonas, ik heb een doorgang gevonden.’ 
Achter het luik loopt een trap naar beneden. Even denk ik dat dit de uitgang is, de oplossing. 
Ik spring in de kuil en wil gaan kijken. 
‘Frank, neem me mee. Laat me hier niet achter.’  
Even twijfel ik. Als dit de uitgang is, dan kan hij misschien nog gered worden. Als dit nog niet 
het einde is, dan zal Jonas ballast zijn. Ik schud mijn hoofd. Hoe kan ik zo denken? Leer ik het 
dan nooit? Ik klim uit de kuil en sleep Jonas het gat in. Met hem over mijn schouder, daal ik 
de trap af. Achter me sluit het luik. Ik sta in een helder verlichte ruimte. Door de kamer 
schalt: ‘Level achttien afgerond.’ 
 
Ik zak met mijn rug tegen de muur op de grond. Dit kan niet waar zijn. Ik wil dat dit stopt. 
Mijn hele lichaam doet pijn. In het felle licht zien de schaafwonden er verschrikkelijk uit. Vol 
afschuw bekijk ik Jonas. Hij ziet er nog smeriger uit, dan ik me in het donker voor kon stellen. 
Zijn gezicht lijkt groen, zijn ogen zijn rood doorlopen. Uit de wonden in zijn zij kruipen 
vliegen. Ik kokhals een paar keer. Mijn enige redding is dat ik al dagen niets fatsoenlijks 
gegeten heb, anders had ik alles ondergekotst. Nu voel ik pas hoeveel dorst ik heb. In de 
hoek van de verder lege ruimte staat een schaal met water. Ik pak de schaal in mijn beide 
handen en houdt hem een beetje schuin, waarbij ik een paar druppels op mijn borst mors. 
Waar de druppels mijn huid raken, voel ik een scherpe bijtende pijn. Bijna laat ik de schaal 
uit mijn handen vallen. Ik verman me en zet hem neer. Op mijn borst zitten grote blaren. 
Zuur, het is verdomme zuur. Ze hadden me zomaar zuur laten drinken. Ik trek me als een 
bange hond terug in de hoek zover mogelijk vandaan van wat er van Jonas over is. Met mijn 
handen voor mijn ogen huil ik zachtjes. We zijn de speelbal van een stelletje sadisten. Ik voel 
de tranen langs mijn gezicht lopen.  
 
‘Frank, water?’  
Ik weet niet meer hoelang ik zo gezeten heb.  
‘Jonas, er is verdomme geen water. Hoe heb je me hier in hemelsnaam in kunnen sleuren. 
Het is allemaal jouw schuld.’ 
Jonas draait met zijn ogen en maakt grommende geluiden. Hij heeft nog het meest weg van 
een beest. Hij kruipt op me toe. Ik moet hier weg en besluit systematisch te werk te gaan. 
Wat is hier allemaal? Alle wanden zijn wit en glad. Nergens is een spleet te zien. Zelfs niet 
van de doorgang waar ik net uit ben gekomen. Ik zou met alle liefde weer teruggaan de 
duisternis in. Zelfs naar de monsters die Jonas te pakken hebben genomen. Dan valt me 
ineens in, dat als ik de randen van de deur niet meer kan zien, dat er misschien wel een 
andere deur net zo verborgen is. Deze gedachte geeft me moed. Met mijn ruwe en kapotte 
handen tast ik hoopvol alle wanden af. Er is helemaal niets in deze kamer op een bak met 
zuur en het gekreun van Jonas na. Het zuur. Dan moet er vast iets gebeuren met het zuur. Ik 



kan echter niets bedenken dan om het over Jonas heen te gooien om van zijn gekreun af te 
zijn. 
 
Ik probeer stapje voor stapje nog eens alle levels te doorlopen, die ons in deze kamer 
hebben gebracht. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Ineens schiet me iets te 
binnen. Jonas! Ik buig me over hem heen. Dit is Jonas niet! Het litteken, dat hij aan de 
vechtpartij had overgehouden, is er niet. Het was nauwelijks zichtbaar, maar voor mij een 
doorn in mijn oog. Iedere keer dat ik hem nog ontmoette, prijkte het als een schandvlek 
vlakbij zijn oor. Onbewust keek ik er altijd naar en herinnerde het me aan mijn verraad die 
avond. Door alle verwondingen die hij nu heeft, is het me niet opgevallen. Als dit Jonas niet 
is, wie is het dan wel? Het is vast weer een illusie, zoals we al door vele waandenkbeelden op 
het verkeerde been zijn gezet. Ik probeer helderheid in mijn denken te krijgen.  
‘Frank, je bent mijn beste maat. Help me hieruit.’ 
‘Verdomme, je bent Jonas niet!’ 
Ik hoor mezelf schreeuwen. Het gedrocht dat voor me ligt, komt overeind en probeert mijn 
been met klauwende handen te pakken. Ik kan nog niet wegspringen. 
‘Laat je me weer in de steek, Frank? Waar is je geweten?’ 
Nog even sta ik als aan de grond genageld. Wat als hij me werkelijk probeert te grijpen? Het 
zuur. In een fractie van een seconde ben ik bij de schaal. Ik til hem op. Klaar om te gooien.  
‘Frank?’ 
Ik aarzel. Alles in mijn lichaam zegt nee. Dan spreek ik mezelf toe: ‘Dit is Jonas niet. Het is 
een illusie. Je weet wat je moet doen.’  
Ik doe een stap naar voren en laat het zuur over het wezen op de grond stromen. Nog net zie 
ik hoe het vlees van het skelet van metaal wordt gevreten. Dan klinkt er een 
overwinningssignaal. Aan het eind van de kamer gaat een deur open. In de deuropening 
staat Jonas. Ik tril over mijn hele lijf als hij me opvangt in zijn armen. Instinctief zoek ik zijn 
litteken. Het is er. 
‘Man, wat heb jij er lang over gedaan. Ik heb hier een dag zitten wachten.’ 
‘Ik dacht dat jij het was.’ 
Ik wijs na de vormeloze hoop achter me. 
‘Ik ben toch veel knapper. Ik had niet zo’n moeite om je om zeep te helpen.’ 
Dan dringt pas tot me door dat Jonas dezelfde keuze heeft moeten maken. 
‘Maar die had je nog van mij tegoed.’ 
Het steekt dat Jonas zo gemakkelijk afstand van me kon doen. Ik begrijp nu pas wat die 
avond in die ellendige steeg voor hem betekend heeft. Hij slaat zijn arm om me heen. 
‘Kom, vriend, we gaan wat eten en drinken. Je zult wel sterven van de honger.’ 
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