


De wraak van mijn vader

Het was allang bedtijd, maar papa had nog steeds niets gezegd. 
Hij lag op de bank en keek darten op tv. En ik zat tussen allemaal kussens 
te minecraften op de iPad en ik hoopte dat hij me vergeten was. Dus ik 
maakte geen geluid en had het scherm zo donker mogelijk gezet. 

Net toen ik dacht dat papa me echt vergeten was ging hij rechtop zitten en 
zette de tv uit. Het werd vreemd donker en stil. 
‘Cas, jongen,’ zei hij. 



Hij klonk anders dan anders. Niet alsof hij me naar bed zou sturen. Ik zette 
de iPad uit. 
‘Wat is er?’
‘Vanavond neem ik je mee.’
‘Waar naartoe?’
Hij zei niet meteen wat. ‘Er is iets wat rechtgezet moet worden en dat gaan 
wij vannacht doen.’
Ik snapte er niets van, maar ik had er meteen zin in. Mijn vader heeft wel 
vaker van dit soort plannen. Een keer gingen we ’s nachts vissen, omdat hij 
zei dat je dan de grootste kon vangen (wat ook zo was) en we zijn een keer 
wezen kamperen zonder tent, met alleen een slaapzak in een kuil in de 
grond. Dat ging prima. Dat is het voordeel van geen moeder hebben, dat 
zulke dingen gewoon mogen omdat niemand het te gevaarlijk vindt. Mijn 
moeder is gestorven toen ik nog heel klein was. 
Toen zei mijn vader: ‘Er is iets wat je niet van me weet, jongen.’
In het donker keek hij me aan. ‘Vroeger was ik inbreker.’
‘Inbreker?’
Hij knikte. ‘En ik mag wel van mezelf zeggen dat ik een hele goeie was. Ik 
kwam overal binnen. Zelfs in de strengst beveiligde huizen. Ze kunnen het 
nog zo goed afsluiten allemaal, maar als je slim bent, kom je overal binnen.’
‘Wat heb je dan allemaal gestolen, papa?’ 
‘Ik heb nooit iets gestolen!’ Hij zocht naar woorden. ‘Ik bracht evenwicht 
aan. Ik zorgde dat dingen weer gingen zoals ze zouden moeten gaan.’
Ik snapte er nog minder van, maar het moest iets belangrijks zijn, dat had ik
wel in de gaten.
‘Waarom doe je het nu niet meer?’
‘Omdat jij er bent. Stel dat ik opgepakt wordt, wie moet er dan voor jou 
zorgen?’
‘Maar je steelt toch niks?’



‘Inbreken is ook verboden als je niets steelt. Maar het zou zo jammer zijn 
als al mijn inbrekerservaring verloren gaat. Daarom ga je zo met me mee.’
‘Wat gaan we dan doen, pap?’
‘Dat vertel ik je onderweg.’
Papa deed een grote zwarte jas aan die ik nog nooit gezien had. ‘Dit is mijn 
werkjas,’ fluisterde hij. ‘Gigantisch veel zakken om gereedschap in te doen 
en gevoerd met aluminiumfolie, zodat je veilig door poortjes en zo kunt.’
Hij gaf me een zelfde soort jas en ik moest een sjaal om. 
Toen namen we de lift naar beneden en pakte papa zijn fiets uit de berging. 
Er brandden niet veel lichten meer in onze flat. 
‘Kruip maar onder mijn jas,’ zei hij. ‘Een kind midden in de nacht is 
verdacht.’ Ik ging op de stang zitten en papa sloeg zijn jas om me heen. 



‘Doe je sjaal om je gezicht.’
Er was niemand op straat. Zelfs op de drukke rondweg reed geen enkele 
auto. 
‘Waar gaan we naartoe pap?’ fluisterde ik. 
‘Naar de fabriek.’
Papa’s werk? Nu begreep ik er echt helemaal niets meer van. ‘Moet je alweer
overwerken?’ 
‘Het is Zwamhorst,’ zei papa. ‘De directeur. Hij heeft het loon van zijn 
personeel alwéér verlaagd en zelf een nieuwe auto gekocht. Zijn zesde. Zeg 
me, mijn zoon, waar heeft een mens zes auto’s voor nodig?’
Ik kon niets bedenken. Je kunt er altijd maar in eentje tegelijk rijden. 
‘Van dat geld vind ik zelf niet zo erg,’ zei papa. ‘Wij redden ons wel. Maar 
gisteren ging hij te ver. Hij heeft Rita ontslagen, die al dertig jaar zijn 
afspraken bijhoudt en koffiezet. En in plaats daarvan heeft hij zo’n 
belachelijke koffiemachine gekocht. Volgens hem omdat die beter en 
goedkoper is. En zijn computer houdt zijn afspraken voortaan bij. Die arme
Rita heeft zitten brullen in de gang.’
‘Wat erg.’
‘Precies,’ zei mijn vader. Intussen waren we bij de fabriek, waar papa zijn 
fiets tussen de struiken zette, zodat hij niet opviel. 
‘En wat ga je dan nu stelen, pap?’
‘Ik steel niets,’ zei papa. ‘Dat zei ik toch? We gaan iets brengen. Let jij op?’ 
Papa liep naar de ingang en ik bleef op de uitkijk staan. Het was donker en 
stil. Het enige wat ik hoorde waren bliepjes van papa die een code intypte 
in de deur. Wat moest ik doen als er iemand aankwam? Ik vond het heel 
eng, maar papa vond het vast niet erg dapper als ik dat zou zeggen. 
‘Dat dacht ik al,’ zei hij toen hij terugkwam. ‘De deur heeft een andere code
dan vanmiddag. Die kon ik simpel afkijken met een verrekijker.’
‘Gaan we dan nu weer naar huis?’ Ik hoopte dat hij ja zou zeggen. 



‘Ben je gek? Dit is pas het begin. Wij laten ons niet zomaar tegenhouden. 
Hier komt de ware aard van de kwaliteitsinbreker boven: hij ziet 
mogelijkheden waar anderen afhaken.’ 
Ik keek naar de fabriek, die er in het donker indrukwekkend uitzag. 
Ik wees. ‘Zie je dat wc-raampje daar? Daar pas ik wel door.’ 
‘Zo mag ik het horen, jongen. Je hebt er al echt gevoel voor.’
Papa legde me uit hoe ik in de keuken kon komen en hoe ik daar het raam 
open moest doen. 
Hij tilde me op en ik klom naar binnen. Ik kwam uit in de heren-wc. 
Zwamhorst is een zure krentenkakker, stond er met felle letters op de 
binnenkant van de deur geschreven. Snel deed ik in de keuken het raam 
open en papa klom naar binnen. 
‘Is er binnen geen alarm?’ vroeg ik toen we door de stille gangen liepen.
‘Nee, vindt hij te duur,’ zei papa. ‘We moeten helemaal naar de bovenste 
verdieping. Daar is het kantoor van Zwamhorst.’
We namen de lift. Op de zesde verdieping lag tapijt waarin ik tot aan mijn 
enkels wegzakte. 
‘Hier is het domein van die druiloor,’ zei papa. We stonden in een enorm 
kantoor, waarin maar één bureau stond. Aan de muren hingen grote, lelijke 
schilderijen. Er stond een koelkast vol lekkere dingen en papa en ik 
maakten meteen een fles cola open. 
Hij zette zijn tas op het bureau. ‘Goed. We gaan aan de slag. Zou jij dit 
willen uitstrooien over die zachte vergaderstoelen in de zaal hiernaast?’
‘Wat is het?’
‘Jeukpoeder. En vooral ook lekker veel in Zwamhorst zijn eigen stoel hier.’ 
Ik deed wat hij vroeg. Het poeder zakte weg in de naden van de leren 
bekleding.
‘En wat heb je daar?’
Papa glimlachte. ‘Dit zijn gedroogde en gemalen hondendrollen. 



Wekenlang opgespaard van het veldje achter de flat.’ Hij haalde de helft van
de koffie uit het apparaat en mengde dat met zijn eigen poeder. Daarna 
vouwde hij een krant open, waar een makreel in lag. Die hadden we zelf 
gevangen vorige week. Handig en onzichtbaar naaide papa die in het 
gordijn. ‘Het zal wel even duren voor ze ontdekken waar die meur vandaan 
komt,’ grijnsde hij. 
‘En wat zit er in dat doosje?’ Ik was helemaal verbaasd dat papa zoveel 
boosaardige trucjes kende. 
‘Luizen en vlooieneitjes. Wil je die in het tapijt strooien? Dan komen ze 
van de zomer allemaal uit. Daar valt niet tegenop te stofzuigen.’
Het was allemaal erg leuk om te doen. 
‘Wel jammer dat we er niks van zullen zien,’ zei ik. 
‘Ach, het idee is al leuk genoeg.’
‘Wel een beetje ouderwets allemaal,’ zei ik. ‘Waarom breek je niet in zijn 
computer in?’
‘Daar heb ik geen verstand van.’
‘Maar ik wel!’
Papa keek me aan en zei toen: ‘Nou, vooruit.’
Ik legde een vel papier op de stoel voor ik erop ging zitten en zette de 
computer aan. Er zat een wachtwoord op, maar toen ik de datum invulde 
van zijn dochters verjaardag, die op de kalender stond, was ik in een keer 
binnen. 
Papa keek mee. ‘Wat doe je?’
‘Ik verschuif alle afspraken. Geen e-mailadres klopt meer. En ik verander 
het toetsenbord. Als hij nu een e typt, krijgt hij een a, enzovoort.’
‘Wat heeft dat voor zin?’ vroeg papa.
‘Hij zal niets meer kunnen doen! En ik zet achter alle salarissen een 
onzichtbare nul, zodat iedereen tien keer zoveel krijgt. Daar komen ze 
voorlopig ook niet achter.’



‘Ik weet het niet, hoor,’ zei papa.
‘Bovendien heb ik de webcam...’
‘Stil eens, jongen!’ Papa luisterde. ‘We moeten gaan. Ik hoor voor de tweede 
keer een beveiligingsauto langsrijden.’
‘Dat je dat hoort!’
‘Daar ontwikkel je vanzelf een scherp gehoor voor.’
We namen de lift en verdwenen door het keukenraam weer naar buiten. 
‘Ik ben trots op je,’ zei papa toen we terug naar huis fietsten. ‘En wat zei je 
nou als laatste?’
‘De webcam staat aan, maar dat kan Zwamhorst niet zien. Alles wordt 
morgen rechtstreeks op internet uitgezonden.’



De volgende dag moest papa werken, maar ik was vrij. Ik zocht meteen de 
website op waarop ik de webcam aangesloten had. De livestream werkte! 
Zijn kantoor en een stukje van een bureaustoel waren goed zichtbaar. 
Zwamhorst was er zo te zien nog niet.
Ik zette de website op Facebook en twitter en stuurde het adres naar alle 
kranten en de televisie. Ik schreef erbij: Zwamhorst ontslaat trouw personeel 
en koopt zelf een zesde auto. 
Toen keek ik weer naar de livestream. Al na een paar minuten keken er 
honderd mensen en het werden er steeds meer. 
‘Kom nou, Zwamhorst, laat je zien,’ zei ik. 

Na een tijdje verscheen er een dik, rood hoofd in beeld. ‘Wat een luie 
varkens zijn het hier toch allemaal,’ zei hij. ‘Zielige sloebers.’ 
Duidelijk was het typen op een toetsenbord hoorbaar. ‘Huh? Wat is dit? 
Wie heeft er aan mijn computer gezeten? Rita!’
Het hoofd werd steeds roder. ‘O nee,’ mompelde hij. ‘Ik heb haar 
weggedaan, dat is ook zo.’ Zwamhorst stond op en het geluid van de 
koffiemachine was goed te horen. Met een kop koffie ging hij weer zitten



 en typte verder. ‘Wat IS dit? Ik snap er niets van.’ 
Intussen keken er al bijna tienduizend mensen naar de livestream toen bij 
Zwamhorst de telefoon ging. 
‘Afspraak?’ zei hij. ‘Ik weet van niks.’ Hij keek nogal wanhopig. ‘Dat 
stomme wijf. Nee, nee, dat was niet tegen u,’ zei hij weer in de telefoon. ‘Ik 
was de afspraak vergeten. Geen idee hoe dat kan. Wat? Twee miljoen euro?!’

Woedend smeet hij de telefoon weg, stond op en krabde uitgebreid aan zijn
achterste. 
Daarna verscheen zijn hoofd weer levensgroot in beeld. Zelfs de snotjes aan
zijn neusharen waren goed te zien voor de inmiddels dertigduizend kijkers. 
‘Bejaarde vrouwen zijn niet geschikt voor een bedrijf als dit,’ zei hij. ‘Zo is 
het toch? Weg met die ouwe taarten. Ik moet alleen nog wennen aan die 
computer.’
Hij stak zijn vinger in een van zijn neusgaten, viste er een stuk groen snot 
uit ter grootte van een krent en stak het in zijn mond. 
Toen nam hij een slok koffie. 
Vijftigduizend mensen zagen eerst zijn genietende gezicht en daarna hoe 
zijn ogen groter werden en zijn gezicht roder. Ik was even bang dat hij uit 
elkaar zou knallen. 
Toen spuugde hij briesend van woede de koffie uit. 
‘Wat verschrikkelijk!’ riep hij uit. ‘Die machine kostte een kapitaal, maar dit 
is echt het goorste wat ik ooit geproefd heb. En tetris werkt ook al niet 
meer.’ 
Toen begon hij te jammeren en te snotteren. ‘Iedereen maar denken dat ik 
zo hard werk. De sukkels. Maar ik kan dat helemaal niet, directeurtje 
spelen. Ik heb die stomme fabriek geërfd van mijn vader, maar ik was veel 
liever badmeester geworden.’
Uit een la pakte hij een versleten beertje dat hij stevig tegen zich aanhield. 



‘Rita was de enige die wist hoe je dit bedrijf moest runnen. Ik had niet naar 
mijn adviseur moeten luisteren die haar zo nodig wilde ontslaan. Wat stinkt
hier trouwens zo?’
Er waren nu al een kwart miljoen kijkers. 
Ik kreeg bijna medelijden met die huilende man op het scherm. 
Toen belde papa. ‘Wat is er aan de hand? Er staan televisieploegen op het 
terrein en er rennen mannen met stropdassen rond.’
‘Meer dan een half miljoen mensen zien hoe Zwamhorst zichzelf de 
afgrond in praat.’ Ik noemde de website en papa keek ernaar. Na een tijdje 
zei hij: ‘Cas, ik ben hartstikke trots op je.’

Het is nu een paar weken later en er is veel veranderd in de fabriek. Rita is 
terug en ze is directrice geworden. Iedereen verdient meer en er wordt weer 
gelachen. En Zwamhorst? Die doet een opleiding tot badmeester. En hij is 
er zielsgelukkig mee. 
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