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Deel 1 

 

1. 

 

Tijdens onze derde maand in het ziekenhuis beginnen de Pilgrims te verschijnen. Ze verzamelen zich 

buiten voor de deuren, met hun blik naar de hemel gericht, terwijl onze afdelingsgroep aan het einde 

van de gang op de vierde verdieping toekijkt. Aan de buitenkant van de ramen zitten tralies en we 

moeten ons hoofd schuin houden om het goed te kunnen zien. Soms zwaaien de Pilgrims en zwaaien 

wij terug. Of ze hebben elkaars handen vast en zingen en dan horen we hun stemmen door het glas. 

Sommigen staan er uren, anderen dagen. We begrijpen niet wat ze van ons willen. 

 

*** 

 

Begin november en nu al is de kou over de vlakten neergedaald. We kunnen niet naar buiten, maar we 

horen erover op de weerzender en voelen het op de ruiten. We zien het ook aan de kleren van de 

Pilgrims, die in overjassen en sjaals gewikkeld naar ons toe komen. De tweelingbroertjes, Sam en 

Christopher, hebben die naam voor de bezoekers bedacht omdat de eerste die verscheen een zwarte 

hoed met een brede rand droeg, net zoals de Pilgrims waarover ze op school geleerd hadden. Ik zie de 

grijns van de tweeling nog voor me toen ze ons dit weetje vertelden, trots op hun goede geheugen. 

 Uren sta ik bij het raam op de vierde verdieping en kijk naar de Pilgrims die voor het 

ziekenhuis heen en weer lopen of met een stok cirkels in de modder tekenen. Het is net wilde dieren 

kijken. 

 Als de lucht donker wordt en het drie dagen achter elkaar regent ga ik naar dokter Bek en pleit 

ervoor dat de Pilgrims naar binnen gelaten worden. Zijn kantoor is op de zesde verdieping, een kamer 

zonder ramen aan het einde van de gang met twee hoge bureaustoelen erin – Vennstoelen heten ze 

volgens hem – en een bureau in de vorm van een halve maan. We kiezen allemaal onze kerkers: dat is 

een uitspraak die ik al eens eerder gehoord heb, hoewel ik me niet kan herinneren waar, en dat vreet 

aan me. Het enige persoonlijke tintje is een poster aan de muur achter het bureau van dokter Bek met 

daarop reusachtige grijze kliffen met door mist omgeven toppen en richels bedekt met sneeuw. Het is 

de Trollveggen in Noorwegen, waar hij geboren is. 

 In Noorwegen zijn een half miljoen meren. In Noorwegen is de kaas bruin. In Noorwegen is de 

paperclip uitgevonden. Dat heeft dokter Bek ons verteld. 



 Ikzelf weet niets over Noorwegen. Ik woonde in Somerville in Massachusetts, in een smalle 

straat zonder bomen. 

 Dokter Bek zit achter zijn bureau te typen. Naast zijn computer ligt een stapel dossiermappen. 

Ik kijk naar de mappen en probeer me voor te stellen wat erin zit: onze anamneses, de resultaten van 

onze bloedonderzoeken, alle manieren waarop hij een geneesmiddel probeert te vinden. Dokter Bek is 

lang en blond en hij hangt voorovergebogen in zijn zilveren isolatiepak, alsof hij altijd moet bukken 

voor een lage deurpost. Achter het vizier zie je zijn koele blauwe ogen, zijn hoge en scherpe 

jukbeenderen. Als hij boos is, ziet zijn gezicht eruit alsof het uit fijne steen gebeiteld is. 

 Het ziekenhuispersoneel wapent zich tegen de ziekte met isolatiepakken en beschermende 

laarzen en handschoenen neemt een ontsmettingsdouche voordat ze naar hun kamer op de eerste 

verdieping gaan. Zij hebben die voorzorgsmaatregelen nodig want zij zijn niet bijzonder, iets wat de 

patiënten wel schijnen te zijn. Toen we bij het ziekenhuis arriveerden werden al onze bezittingen in 

een kluis in de kelder gestopt. ‘Waarom moeten onze spullen in de kelder blijven?’ wilden sommige 

patiënten weten, en dokter Bek legde uit dat dat allemaal onderdeel was van het tijdelijk loslaten van 

de buitenwereld, van het loslaten van een leven dat ons niet langer toebehoorde. 

 Elke patiënt kreeg een paar witte slippers en vier setjes ziekenhuiskleding, twee witte en twee 

mintgroene. Mijn kamergenoot Louis en ik proberen de witte zo min mogelijk te dragen, want we 

vinden allebei dat we er daarin uitzien als spoken. 

 Alle patiënten hebben iedere week een afspraak met dokter Bek, om ervoor te zorgen dat we 

onze gevoelens niet wegstoppen. Als we onze gevoelens wegstoppen, kunnen er kwalijke dingen 

gebeuren, zo wordt ons verteld. 

 Ik ben er niet echt voor gemaakt om de regels te volgen. Ik negeer mijn afspraken. Ik ga alleen 

naar zijn kantoor als ik vragen heb. 

 Ik zit tegenover dokter Bek en vertel hem dat er al dagenlang twee Pilgrims buiten in de regen 

staan. Ze bibberen en slapen op de grond. 

 ‘Ze kunnen wel een longontsteking krijgen en doodgaan,’ zeg ik. ‘Waarom kunnen we ze niet 

binnenlaten?’ 

 ‘Joy, ik beleef heus geen plezier aan hun strijd.’ Dokter Bek blijft doortypen. Hij haalt raspend 

adem. Het geluid is nog erger dan dat van nagels over een schoolbord of iemand die geen lucht meer 

krijgt. ‘Maar we kunnen ze niet binnen laten. Hoe weten we immers waar deze mensen vandaan zijn 

gekomen? Wat ze willen? Wat ze bij zich dragen?’ 

 Ziekte is iets van alle tijden, vertelt dokter Bek ons maar al te graag. Een tegenstander die je 

niet moet onderschatten. Toen er bijvoorbeeld in Brazilië heel veel cacaobonen verbouwd werden, 

kwamen er grote hopen peulen op de plantages te liggen waar regenwater in kwam te staan, zodat er 

een uitstekende broedplaats voor de steekmug ontstond. Deze kleine ecologische verandering 



veroorzaakte een uitbraak van de Oropouchekoorts, ook wel de Braziliaanse hemorragische koorts 

genoemd. Volgens dokter Bek hoeft er maar iets heel kleins te veranderen om ons leven volledig op 

zijn kop te zetten. 

 ‘Het is mijn taak om gevaren te zien die jij als patiënt niet kunt zien.’ Hij stopt met typen en 

opent een map van boven op de stapel. Ik zie hoe zijn ogen de informatie opnemen die erin staat. ‘Om 

je te behoeden voor beoordelingsfouten.’ 

 Dokter Bek is weduwnaar, maar niet vanwege de ziekte. Zijn vrouw stierf een tijd geleden, of 

in ieder geval is dat wat ik heb opgevangen van de verpleegkundigen, die het soms over hem hebben 

wanneer ze denken dat ze alleen zijn. Dokter Bek vertelt ons maar weinig over zijn leven buiten deze 

ziekenhuismuren. 

 Wat de Pilgrims betreft is mijn moeite tevergeefs – er is genoeg bewijs dat erop duidt dat ik 

beoordelingsfouten maak – dus verlaat ik zijn kantoor. Onze groep is nu al teruggelopen van 

honderdvijftig naar vijfenzeventig. Tijdens de eerste maand alleen al kregen tientallen patiënten 

symptomen en werden ze naar de negende verdieping gestuurd. We hebben ze nooit meer 

teruggezien. 

 Toch voel ik een steek in mijn borst als ik uit het raam kijk en een Pilgrim ineengedoken op de 

grond zie zitten, zijn lichaam rillend van de kou. Voordat het ging regenen was deze man wat heen en 

weer aan het lopen en maakte toen opeens, uit het niets, een perfecte radslag. Ik wou dat ik met hem 

kon praten, hem kon vragen waarom hij gekomen was, hem kon vertellen dat niemand hem hier zou 

helpen. Ik geloof echt dat het niet goed is om deze mensen te zien lijden, zelfs al is het een lijden waar 

ze zelf voor gekozen hebben. 

 Eindelijk neemt de regen af en krabbelt de man overeind. Hij staart lang omhoog naar het 

ziekenhuis en ik vraag me af of hij ziet dat ik kijk. Wat voor iemand hij denkt dat ik ben. Hij draait zich 

om en strompelt weg. Een andere Pilgrim roept hem na, maar hij kijkt niet om. Het miezert nog 

steeds. De hemel is loodgrijs en lijkt eindeloos door te gaan. Ik zie zijn silhouet steeds kleiner worden, 

totdat hij niets meer is dan een stipje aan de horizon. Wij, de patiënten, dromen er altijd van om uit 

het ziekenhuis ontslagen te worden. Soms is dat het enige waar ik aan kan denken, aan de buitenlucht 

die mijn longen in stroomt, het licht op mijn gezicht, maar op dit moment benijd ik die man niet. 

 

*** 

 

Het ziekenhuis heeft negen verdiepingen en een kelder. De patiënten wonen op de eerste tot en met 

de vijfde verdieping. We zijn allemaal ingedeeld in een afdelingsgroep en elke groep wordt geleid door 

twee verpleegkundigen. Louis en ik horen bij groep vier. Alle verdiepingen komen samen voor de 



gemeenschappelijke bijeenkomsten en activiteiten en maaltijden, maar verder blijft iedereen vooral 

bij zijn eigen groep. 

 Ik noem de kelder de nulde verdieping. Op de nulde verdieping is een deur met een driehoek 

van glas in het midden, een klein raampje naar de buitenwereld, en eronder het vage groene schijnsel 

van een paneel met een veiligheidscode. Verdieping zes tot en met acht zijn leeg. De lift is buiten 

bedrijf. Je kunt de ronde knoppen indrukken wat je wilt, er gebeurt niets. Dokter Bek is overtuigd van 

het belang van lichaamsbeweging dus de patiënten hebben vrije toegang tot de andere verdiepingen 

via het trappenhuis, behalve tot de begane grond, waar het personeel woont, en de negende 

verdieping, waar de zieke patiënten naartoe gaan – die zijn allebei verboden voor ons en ook beveiligd 

met een codepaneel.  

 De eetzaal heeft ook een codepaneel, maar van het personeel mogen deze deuren open 

blijven staan. Ze proberen zo vaak mogelijk de illusie van vrijheid te wekken. 

 In het begin waren er dertig patiënten op elke verdieping. Nu, na drie maanden, heeft geen 

enkele verdieping er meer dan vijftien. Maar het personeel is niet veranderd. Er zijn nog steeds tien 

verpleegkundigen en dokter Bek. ‘Dat is ook een manier om de werkdruk te verlagen,’ grappen Louis 

en ik soms, want als we lachen voelen we ons moedig. Uiteindelijk zouden de patiënten zelfs in de 

minderheid kunnen raken. 

 Een onvolledige lijst van de regels: elke afdelingsgroep heeft een taak in het ziekenhuis. De 

gemeenschappelijke kamer bevindt zich op de vierde verdieping en het is de taak van onze 

afdelingsgroep die ruimte netjes en schoon te houden. Afdelingsgroep drie is verantwoordelijk voor de 

bibliotheek. Groep twee haalt om de week de vuile was van de patiënten op in een linnenkar. Groepen 

vier en zes verzamelen na de maaltijden het afval, stapelen de rode plastic dienbladen op en nemen 

de nog warme binnenkant van de magnetrons en de roestvrijstalen eettafels af. Het oppervlak van de 

tafels is mat, maar soms zie ik een vlekkerige weerspiegeling als ik in de rij voor het eten sta en dan 

denk ik: wie is dat? Elke verdieping is verantwoordelijk voor het netjes houden van zijn eigen gang. 

‘Een actieve geest is een gezonde geest,’ zegt dokter Bek graag. 

 In het ziekenhuis zijn geen scheermesjes in de douche, alleen minuscule stukjes witte zeep die 

wegglijden tussen je vingertoppen en door de afvoer glippen. In het ziekenhuis is niets anders te 

drinken dan water. De plastic stoelen in de eetzaal hebben de kleur van mandarijnen. In het ziekenhuis 

vieren we de verjaardag van alle patiënten, waarbij we er van doordrongen zijn dat het wel eens hun 

laatste kan zijn. In het ziekenhuis krijgen we onze maaltijden in bevroren staat in zwarte bakjes 

waarvan de plastic deksels bedekt zijn met ijs, en we wachten in een rij om ze op te warmen in grote 

zoemende magnetrons. In het ziekenhuis bestaat er niet zoiets als post. 

 

*** 



 

Al snel vinden de andere patiënten het niet meer interessant om naar de Pilgrims te kijken en gaan ze 

weer tussen de boeken in de ziekenhuisbibliotheek rondsnuffelen, tv kijken in de gemeenschappelijke 

ruimte of proberen de computerkamer op de derde verdieping in te sluipen – nog zo’n ruimte met 

een codepaneel – om onzeoprechtedeelneming.com te bezoeken, een lijst van de overheid met 

mensen die aan de ziekte zijn overleden. Iedere woensdag en vrijdag hebben we internetsessies onder 

toezicht, maar we willen natuurlijk altijd meer. 

 Elke dag na het ontbijt ga ik op een oranje stoel staan en kijk ik uit de ramen van de eetzaal. Ik 

keer me dan af van het web van lange tafels en het gekletter van de dienbladen die door de groepen 

worden opgestapeld. De eetzaal is op de vierde verdieping; de tralies voor de ramen zijn armdik. Ik 

gluur ertussendoor, op zoek naar Pilgrims. Soms zijn het dezelfde mensen. Of er is een nieuwe 

bijgekomen. Of er zijn helemaal geen Pilgrims, maar alleen een verzameling voetafdrukken in de 

bruine aarde. 

 Ik denk veel na over de reden waarom de Pilgrims hier naartoe zijn gekomen, hoe ze ons 

gevonden hebben. Het eenvoudigste antwoord is dat ze denken dat dit een veilige plek is, dat wij 

misschien een geneesmiddel hebben, maar die reden stelt me nooit helemaal tevreden. Dat nadenken 

doe ik meestal in de bibliotheek, tussen de lage boekenkasten met woordenboeken en 

encyclopedieën en boeken over ruimtevaart en het Mayarijk en dinosaurussen. Dat we het ziekenhuis 

niet fysiek mogen verlaten, hoeft volgens dokter Bek geen reden te zijn om ook onze geest te 

begrenzen. 

 Ik denk na over de toewijding van de Pilgrims, zoals ze daar buiten staan in verschillende 

weersomstandigheden en omhoog kijken naar de ramen. Ze beuken niet op de deuren en roepen niet 

om binnengelaten te worden; ze vragen niet om ingewijd te worden in onze geheimen. Ze wachten 

gewoon. Dokter Bek herinnert ons altijd aan onze bijzonderheid. Weten de Pilgrims ook dat wij 

bijzonder zijn? 

 Een tijdlang vind ik de bibliotheek de fijnste ruimte. Alle patiëntenkamers zijn ruimtes met 

witte muren, witte tweepersoonsbedden en witte medicijnkarretjes – andere spullen in het ziekenhuis 

die wit zijn: de lakens, de kussens, de isolatiepakken van de verpleegkundigen, de dunne 

douchegordijnen, de handdoeken die over onze huid schuren – dus door de walnootbruine 

boekenkasten en het ronde olijfkleurige tapijt is de bibliotheek een speciale ruimte, een poort naar 

een plaats die afgescheiden is van de rest van het ziekenhuis. 

 Maar als ik dan over de dinosaurussen en de Maya’s begin te lezen, stoor ik me aan wat ik te 

weten kom. Het boek over de dinosaurussen gaat bijvoorbeeld niet over hoe groot en indrukwekkend 

ze waren, maar over de oorzaak van hun dood. Over wat er precies gebeurd is, is geen 

overeenstemming. Een asteroïde, continentverschuiving, een epidemie. In het boek over de Maya’s 



zegt de auteur dat ze werden weggevaagd door een plaag, dat zich zo nu en dan ongeneeslijke ziektes 

voordoen waarna beschavingen opnieuw opgebouwd moeten worden. Als ik mijn bevindingen 

bespreek met dokter Bek zegt hij dat de ziekte niet het gevolg is van een kosmische reorganisatie. Het 

is eerder de simpele waarheid dat zelfs de kleinste verandering een geschikte atmosfeer kan creëren 

voor een nieuwe ziekte. ‘De wereld is een heel kwetsbare plek,’ vertelt hij me, alweer zo’n favoriete 

leus van hem. 

 Al sinds mijn kindertijd weet ik dat de wereld kwetsbaar is. Dat hoeft niemand me te vertellen. 

 

*** 

 

Ik ga in de gang liggen. Ik loop al urenlang door het ziekenhuis, zo lang dat ik vergeten ben op welke 

verdieping ik ben. Ik weet alleen dat ik niet meer verder kan lopen. Ik lig op mijn rug met mijn armen 

langs mijn zij en ik voel de koelte op mijn rug. Op de verdiepingen van de patiënten zijn de gangen 

allemaal identiek: lang en wit en door tl-buizen verlicht, met aan beide einden een boogvenster met 

tralies ervoor. Ik denk aan de afdelingsgroepen die allemaal bij hun raam staan en tegelijkertijd naar 

de Pilgrims kijken, als spiegels van elkaar. 

 Ik staar in de lampen en voel mijn hoornvliezen branden. Ik vraag me af hoe lang ik erin zou 

kunnen kijken voor ik blind word. Ik voel het felle licht op mijn jukbeenderen en in mijn mond. Ik voel 

hoe het in mijn schedel landt. De vloer blijft leeg. Ik begin te denken dat niemand me hier ooit zal 

vinden. Dat ik hier voor altijd zo kan blijven liggen, stil en gevuld met licht. 

 De stem haalt me er weer uit. Geen van de patiënten heeft de patholoog ooit gezien, maar zijn 

stem kraakt iedere dag door de luidsprekers aan de muren. Ik ga overeind zitten en wrijf in mijn ogen 

en stel me een man voor die in zijn eentje in een kamer op de negende verdieping zit en in een 

machine fluistert. Soms deelt hij praktische zaken mee, zoals een aankondiging over maaltijden, en 

soms praat hij maar gewoon wat tegen ons. 

 Vandaag vertelt hij ons wat een goede patiënten we toch zijn. Meditaties, worden ze 

genoemd, hoewel ik altijd in de veronderstelling verkeerde dat mediteren iets is wat je in stilte doet. 

‘Zeg mij maar na: het gaat goed met je, het ging altijd goed met je en het zal altijd goed met je blijven 

gaan.’ Hij zegt dat we alles goed doen. Het enige wat we nu moeten doen is blijven ademen. 

 


