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1 ‒ de niet zo heel erg grote goudroof

Het is nacht in Oslo en het regent op de stille, slapende
stad. Maar slaapt de stad wel echt? Een van de regen-
druppels raakt de wijzerplaat van de toren van het
raadhuis, klampt zich een poosje vast aan het uiterste
puntje van de grote wijzer, laat dan los en valt zeven
verdiepingen naar beneden. Daar raakt hij met een
zacht plensje het asfalt en stroomt verder langs de tram-
rails, samen met de andere regendruppels. Als we deze
regendruppel hadden gevolgd door de Oslose nacht,
op zijn weg naar het putdeksel, zouden we een zacht
geluid hebben gehoord dat de stilte doorbrak. Dat
zachte geluid zou iets harder zijn geworden als de wa-
terdruppel door het gaatje in het putdeksel zou zijn
gevallen en in het rioolstelsel van Oslo terecht zou zijn
gekomen, waar het duister nog dieper is. Samen met
de regendruppel zouden we zijn gaan varen op het
smerige, stinkende rioolwater, door het stelsel van
 rioolbuizen – sommige klein en krap, andere zo groot
dat je er rechtop in kunt staan – dat kriskras diep onder
de grond loopt van dit bescheiden, kleine grote stadje
dat de hoofdstad van Noorwegen is. En terwijl dit
darmstelsel ons dieper de ingewanden van Oslo binnen
voert, wordt het geluid harder.
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Zo. Nu zijn alleen wij nog over.

We varen verder op die smerige rivier naar het don-
kere hart van de stad. Het geluid is nog harder gewor-
den; het klinkt nu als gebrul en we zien licht, maar we
begrijpen dat dit niet het paradijs is of een tandarts uit
de hel. Het is iets heel anders.
Voor ons staat een machine op wielen die heel veel
herrie maakt. Uit de machine steekt een stalen arm
omhoog in een gat dat hij blijkbaar in het plafond van
de rioolbuis heeft geboord.
‘We’re almost there, lads!’ roept de grootste van de drie
mannen die om de machine heen staan en met hun
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Het is geen gezellig geluid. Het klinkt namelijk als een
geluid dat je vaak bij de tandarts hoort.
Het geluid van een boor die zich dwars door glazuur,
tandvlees en gevoelige zenuwuiteinden heen vreet.
Die nu eens heel laag bromt, dan weer heel hoog gilt,
het ligt er maar net aan welk materiaal zijn rondtol-
lende diamanten kop tegenkomt.
Maar oké, het is tenminste niet het geluid van een één
meter lange, sissende tong van een anaconda, het ge-
kraak van een halve ton wurgspieren die zich aanspan-
nen en de oorverdovende klap van een bek zo groot
als een zwemband voordat hij dichtklapt rond zijn
slachtoffer. Ik zeg het maar even, aangezien er geruch-
ten gaan dat hier beneden zo’n slang zou zitten en
omdat je vaag een paar gele gluiperige onderkruipsel -
ogen kunt onderscheiden, daar in het duister aan de
linkerkant. Dus als je nu al spijt hebt dat je bent mee-
gegaan, geef ik je bij deze de kans om ervandoor te
gaan. Doe gewoon zachtjes je boek dicht, sluip de
kamer uit en vergeet dat je ooit iets hebt gelezen over
het riool van Oslo, het geluid van een tandartsboor en
slangen die dikke rioolratten, middelgrote kinderen en
soms zelfs kleine volwassenen opeten – als ze tenminste
niet al te veel haar of baardgroei hebben.
Dus vaarwel, het ga je goed. Doe de deur maar achter
je dicht.
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‘We’re in,’ bromt de man met de getatoeëerde b op zijn
voorhoofd, en hij draait aan een schakelaar. Het boor-
geluid sterft langzaam weg en de kraanarm zakt naar
beneden. De boorkop komt tevoorschijn en dat is me
nogal een schouwspel: in het licht van de zaklantaarns
glinstert hij als de grootste diamant ter wereld. Nou,
dat komt waarschijnlijk doordat het ook de grootste
diamant ter wereld ís. Die is kortgeleden gestolen uit
een diamantgroeve in Zuid-Afrika.

zaklantaarns in het gat schijnen. Ze zijn precies het-
zelfde gekleed: zwarte leren legerlaarzen, opgerolde
spijkerbroek met bretels en een wit t-shirt. De groot-
ste heeft bovendien een bolhoed op zijn hoofd. Maar
op dit moment heeft hij die even afgedaan om het
zweet van zijn voorhoofd te vegen, zodat wij kunnen
zien dat ze allemaal een kaalgeschoren kop hebben met
elk een letter op het voorhoofd getatoeëerd, boven
dikke, aan elkaar gegroeide wenkbrauwen. 
Er klinkt een knalletje en opeens jankt de boor als een
verwend klein kind.


