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Donderdag, 23 mei 1918 
  
Op de twee borden voor mij ligt nog geen enkel kruimeltje. Het stuk jonge kaas dat 
Catherine zo lekker vindt, is onaangeroerd gebleven. Het is nu toch echt tijd om te gaan. Ik 
zet mijn gebruikte bord op het aanrecht. Wanneer ik aankom bij de kamer van Joseph en 
Catherine, zie ik dat de deur nog steeds dicht is. Er komt geen daglicht onder de deur 
vandaan. Ik begrijp dat ze een keer willen uitslapen, maar vandaag is niet de juiste dag. 
Onze klanten wachten nu al een kwartier voor de deur totdat we de winkel openen. 
Ik klop met de knokkel van mijn wijsvinger een aantal keer zachtjes op de slaapkamerdeur. 
Geen reactie. Mijn vingers ballen zich op tot een vuist. Nu bonk ik wat harder. Er heerst een 
doodse stilte. 
De deur kraakt wanneer ik hem tot een kier open. De zwavelachtige lucht die uit de kamer 
walmt, dringt mijn neus binnen. Ik moet de tranen uit mijn ogen wegvegen om iets te kunnen 
zien. Dan doet een korte blik in de kamer me terugdeinzen. 
Beiden lijken gewoon in bed te liggen, maar het benauwde gezicht van Joseph spreekt 
boekdelen. Zijn ogen staan wijd open en staren mij angstig aan. Catherines gezicht kan ik 
nauwelijks zien, maar de plas bloed rond haar lichaam zegt al genoeg. 
Ik staar enkele seconden naar de deurklink. Alles om mij heen begint te draaien. 
Met mijn voet duw ik de deur een stukje verder open. De geur versterkt meteen. Naast 
Joseph zie ik iets glinsteren. Kokhalzend loop ik verder de kamer in en zie dat het een 
bebloede bijl is. In het licht zie ik zilveren letters op de houten greep. ‘J.M.’. De initialen van 
Joseph. Dit is de bijl die hij jaren geleden van onze vader gekregen heeft. 
Tranen rollen over mijn wangen. Is dit echt gebeurd? Ik kan zoiets verschrikkelijks toch niet 
zelf bedenken? Ik voel mijn maag samentrekken. 
Ik moet wel dromen. Zoiets zou me nooit kunnen overkomen. Toch? 
Het klamme zweet breekt me uit. Wat moet ik nu in vredesnaam doen? 
Hulp. Hulp is wat ik nodig heb. Ik verzet me tegen het gevoel van misselijkheid en ren naar 
de keuken. Ik grijp de hoorn van de haak af en schreeuw naar de medewerkster van de 
telefooncentrale dat ze mij meteen moet doorverbinden met de politie. 
Dan hoor ik een zware stem. ‘U belt met Oscar van de New Orleans politie. Wat kan ik voor 
u doen?’ 
  
Donderdag, 30 mei 1918 
  
De politie zorgt er een week na de moord nog steeds voor dat ik geen seconde alleen ben. 
Het forensisch onderzoek blijkt moeizaam te verlopen. Er is de nacht van de moord niets 
gestolen of vernield en er zijn geen sporen achtergelaten. Bovendien was de bijl, het 
moordwapen, uit onze eigen schuur gehaald. 
Zelfs op zondag kwamen er politieagenten langs met vragen over mogelijke vijanden van 
Joseph en Catherine. Ze proberen zo een motief te vinden, maar mijn broer was een van de 
populairste mannen in de stad. De jazzband van Joseph werd steeds populairder, de 
supermarkt liep voortreffelijk en we waren goed bevriend met de concurrenten. Ook 
Catherine was een dame waar geen mens iets tegen had. Ze was beleefd en zag in 
niemand ook maar iets kwaads. Net als de politie snap ik er maar weinig van. 
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Zaterdag, 1 juni 1918 
  
Een fanfarekorps marcheert voor ons uit. De luide tonen van de verschillende instrumenten 
zorgen ervoor dat ook onbekenden uit hun huis komen om te zien wat er aan de hand is. 
Na het passeren van onze supermarkt en de favoriete jazzclub van Joseph, wordt de muziek 
melancholischer. We volgen onze oren naar de begraafplaats toe. 
  
Eenmaal aangekomen bij het graf imiteert de drummer het doffe, eenzame geluid van 
militaire pauken. Met elke slag voel ik mij steeds meer gedesoriënteerd. 
Dan maakt de drum plaats voor heldere noten in mineur. Er verschijnen een aantal 
vuurvonkjes voor mijn pupillen. Ik knipper, maar krijg de vonken niet voor mijn ogen weg. 
De melodie begint te jammeren. Met moeite houd ik mijn gespannen ogen voor enkele 
seconden dicht. Wanneer ik ze weer open, veranderen de tonen van mineur naar majeur en 
het schelle geluid van de trompet klinkt steeds helderder. 
  
Maandag, 2 juni 1918 
  
Slapen kan ik niet meer. Telkens wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik de angstige ogen van 
Joseph en het levenloze lichaam van Catherine voorbijflitsen. Ook deze nacht loop ik weer 
verdronken in mijn gedachten rondjes door de huiskamer. Het idee dat de dader nog steeds 
niet gevonden is, maakt me benauwd. Het huis waar ik me voorheen zo veilig voelde, is nu 
de meest gevaarlijke plek op aarde. Ik moet constant over mijn schouder kijken.  
Ik kan het niet meer aan. Ik had ze kunnen helpen en dat doet mij pijn. Die nacht ben ik voor 
de zoveelste keer achter de kassa in slaap gevallen omdat ik zo nodig tot laat in de winkel 
wilde werken. Nooit meer zal ik werk voor familie laten gaan. 
  
Plotseling zie ik een glinstering. Achter de fauteuil staat de trompet van Joseph. Ik heb het 
koperen muziekinstrument al jaren niet meer aangeraakt. Vroeger moest hij altijd grinniken 
wanneer ik voor de zoveelste keer een valse noot blies. Maar ik bleef maar volhouden. Elke 
dag weer stond ik met zijn trompet in mijn handen in de hoop om ooit net zo goed te kunnen 
spelen als hij. En elke dag stond hij weer klaar om het mij te leren spelen. 
Zonde dat ik het afgelopen jaar minder de tijd nam om te oefenen. Ik verloor mijzelf in de 
dagelijkse sleur. Toen onze ouders een jaar terug beiden overleden, moesten Joseph en ik 
de familiesupermarkt overnemen. Mijn focus kwam te liggen op de winkel, die van Joseph 
op zijn band. 
Ik veeg met mijn wijsvinger over de beker van de trompet. Een laagje stof blijft op mijn vinger 
achter. Ik pak het instrument op en blaas in een poging om het schoon te maken. De 
stofdeeltjes vliegen rond in de lucht. Ik neem een hap lucht, zet mijn lippen op het mondstuk 
en blaas. Er klinkt een schelle toon. Mijn mondhoeken gaan omhoog en het vet van mijn 
wangen vormt bolletjes. 
Dan valt mijn blik op het notenschrift van Joseph. Het ligt open op het nummer ‘St. Louis 
Blues’ van W.C. Handy. Ik zet mijn mond weer op het mondstuk en blaas mijn longen leeg. 
Terwijl ik de noten van het nummer volg, begint alles om mij heen te bewegen. Voorwerpen 
met bruine kleuren veranderen in oranje, zwart verandert in geel en grijs verandert in groen. 
Ik voel de zware, donkere gedachten verdwijnen. 
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Na het spelen van het nummer voelen mijn vingertoppen verdoofd aan, maar dat maakt me 
niet uit. Het heerlijke gevoel dat de klank van de trompet mij geeft, kan ik niet weerstaan. Ik 
zal oefenen tot ik elk nummer uit Josephs notenschrift kan spelen. 
  
Woensdag, 12 juni 1918 
  
Ik heb al een tijdje het idee om Joseph te eren door in zijn favoriete jazzclub op te treden en 
ik denk dat ik er klaar voor ben. Tien dagen lang oefende ik van zonsopgang tot negen uur ‘s 
avonds. Ik pak mijn trompet, doe mijn jas aan en wandel naar buiten. 
  
Een walm van sigarenrook ontsnapt uit de ruimte wanneer ik de deur van de Little Gem 
Saloon open. Een man leunt met zijn armen over elkaar tegen de bar aan. Op zijn overhemd 
is de naam van de bar geborduurd. Ik stap op hem af en stel mij zelfverzekerd voor, maar de 
man weigert mijn hand te schudden. 
‘Mijn broer, Joseph Maggio, kwam hier vroeger graag.’ 
De man beweegt zijn hoofd zachtjes op en neer als een teken van bevestiging. 
‘Dit was zijn favoriete plek om op te treden. Ik wil hem graag eren en hier zijn favoriete 
nummer voordragen.’ 
Hij fronst zijn wenkbrauwen en bekijkt me van top tot teen.  
‘Zou ik hier alstublieft mogen spelen?’ 
De man pakt mij stevig bij mijn bovenarm vast. ‘Eén nummer,’ zegt hij dan. 
Ik voel zijn nagels mijn huid binnendringen. ‘Hoor je me? Eén nummer.’ 
Ik knik angstig en schrijdt voort naar het podium. 
  
Wanneer ik mijn plek heb gevonden, werp ik een blik op het publiek. Het is akelig stil. Dan 
neem ik een hap lucht, sluit mijn ogen en vul de stilte met de tonen van de trompet. 
Bij het eerste refrein van het nummer ‘Ja-Da’ van Bob Carleton voel ik de adrenaline door 
mijn lichaam jagen. Wanneer ik mijn ogen open, staat Joseph nog geen twee meter bij mij 
vandaan. Ik voel mijn hart in mijn keel kloppen. Hij stapt naar mij toe en legt een hand op 
mijn linkerarm. De warmte stroomt van mijn arm naar mijn hart toe. Er klinkt een dof geluid 
op een langzaam ritme, alsof je ‘s nachts een klok hoort tikken terwijl je net in slaap aan het 
vallen bent. Bij het refrein van het nummer lijk ik wel te zweven. Het doffe getik wordt luider 
en versnelt. 
  
Het nummer is voorbij en ik word teruggezogen naar de realiteit. De schim van Joseph 
verdwijnt meteen en het getik verandert in een klappend publiek. 
Wanneer ik van het podium stap, hoor ik een herkenbare, zware stem mijn naam roepen. 
Oscar komt met twee mannen van middelbare leeftijd op mij af. Ze kijken me alle drie 
verbluft aan. Dan geeft Oscar mij een hand en trekt mijn lichaam naar zich toe. Met zijn 
andere hand klopt hij zachtjes op mijn rug. 
‘Nog gecondoleerd. Moet erg lastig zijn geweest.’ 
Hij doet een stap naar achter en laat mijn hand los. 
‘Goed dat je me belde Gerald. We doen er bij de politie alles aan om die verdomde dader te 
vinden.’ 
Ik zet mijn kaken stevig op elkaar en span de spieren in mijn wangen aan. Ik knipper een 
aantal keer om de opwellende tranen tegen te houden. 
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‘Dit zijn trouwens Kevin en Lorenzo’.  
Beide mannen geven mij een stevige hand. 
‘Je speelde fantastisch. Het leek net alsof Joseph daar op het podium stond,’ zegt Kevin. 
Ik tuur naar mijn schoenen. ‘Ach, bedankt. Maar ik kan nooit zijn technieken overtreffen.’  
Ik duw mijn lippen kort op elkaar en voel een spiertje in mijn oog trekken. 
Lorenzo gaat verder. ‘Gerald is het toch?’ 
Ik knik bevestigend. 
‘We zaten te denken.’ Lorenzo kijkt Oscar links van hem aan en wacht op zijn instemmende 
knik. ‘We zaten eraan te denken om je te vragen of je ons zou willen versterken in onze 
jazzband.’ 
Ik kijk de mannen een voor een vol ongeloof aan. ‘Hoe bedoel je?’ 
Oscar trekt zijn wenkbrauwen omhoog. ‘Zag je de reactie van het publiek daarnet niet?’ 
‘Ja man, je hebt hetzelfde effect op hen als je broer had,’ vult Lorenzo aan. 
‘Wauw, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen.’ 
Een schuine glimlach verschijnt op Oscars gezicht. ‘Denk er even over na, maar weet dat je 
veel potentie hebt.’  
Verbluft kijk ik om me heen terwijl de drie mannen weglopen. 
In een impuls verhef ik mijn stem. ‘Oscar. Wacht.’ 
De drie mannen stoppen en draaien zich tegelijkertijd om. 
‘Ik doe het.’ 
  
Zaterdag 15 juni 1918 
  
Het levende ritme van jazzmuziek doet mij de dood van Joseph en Catherine vergeten. Hoe 
meer ik speel, hoe beter ik mij ga voelen. Ik kan niet wachten om volgende week het publiek 
omver te blazen met mijn trompet. Het enige dat ik nu nog mis, is de schim van Joseph. Ik 
blaas en ik blaas elke minuut van de dag, maar het lukt maar niet om hem nog een keer te 
zien. 
  
Vrijdag, 28 juni 1918 
  
Uit mijn kledingkast haal ik het driedelige pak. De linnen broek en het witte overhemd trek ik 
gemakkelijk aan. Het jasje valt perfect over mijn schouders. Ik strek mijn armen en plaats de 
manchetknopen op hun plek. Voordat ik naar buiten stap, pak ik de trompet en stop deze in 
de bijbehorende koffer. 
  
In de Little Gem Saloon wachten de bandleden me op. Alle drie hetzelfde gekleed als ik ben. 
Bepakt met instrumenten wandelen we naar het podium. 
Terwijl wij onze instrumenten stemmen, joelen de toeschouwers verlangend naar muziek. 
Eenmaal klaar met de voorbereidingen telt Oscar af van vier naar nul. We zetten allemaal 
tegelijk het eerste nummer uit ons repertoire in. Nog nooit heb ik met iemand anders dan 
Joseph muziek gemaakt. Nu er drie anderen meespelen, klinkt er een harmonie. De tonen 
vallen voortreffelijk samen waardoor er een ontspannen sfeer ontstaat. 
Wanneer Kevin zijn solo inzet, heb ik wat tijd om het publiek te beschouwen. De mensen in 
het publiek dansen wild. De ene voet na de andere vliegt van links naar rechts. 
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Mijn blik valt op de man die zijn hoofd meebeweegt op de melodie die Kevin op zijn 
trombone speelt. Ik herken mijn broer meteen door de moedervlek op zijn rechterwang en 
het krullende plukje haar dat voor zijn amandelvormige ogen valt. 
Tijd om Joseph te laten zien wat ik allemaal kan. Ik recht mijn rug en zuig mijn longen vol. 
Mijn solo sluit volkomen aan op die van Kevin. Met de palm van mijn rechterhand houd ik 
een demper voor de beker van de trompet. Wanneer ik de demper op en neer beweeg, glijd 
het geluid van de ene toon naar de andere. De klanken geven mij een verlicht gevoel. Bloed 
stijgt naar mijn hoofd. In mijn ooghoeken zie ik vier krukken. Hoe hoger de noot die ik speel, 
hoe hoger de barkrukken zweven. Vier maten later komt ook de inhoud van alle glazen in de 
bar omhoog. Door de ruimte zweeft nu een combinatie van consumptiegoederen en 
meubilair. 
  
Een half uur later zijn we door alle nummers uit ons repertoire heen. Al het meubilair staat 
weer op de juiste plek. Het publiek klapt voor ons, maar raakt na een minuut afgeleid. 
Groepen mensen draaien hun rug naar ons toe en gaan met elkaar in gesprek. 
  
Bij de bar bestellen we allemaal een biertje om het succes van ons eerste optreden te 
vieren. Terwijl we proosten voel ik mij duizelig. Gedesoriënteerd. Alsof ik uit een draaimolen 
ben gestapt en alles om mij heen nog blijft draaien. Snel drink ik het biertje op. 
‘Ik ga,’ zeg ik zachtjes. 
Lorenzo kijkt me verward aan. ‘Nu al?’ 
‘Ja, voel me niet zo goed. Ik slaap al dagenlang slecht.’ 
Nog voordat Lorenzo kan reageren, ben ik bij de deur. Ik gooi de deur van de bar open en 
adem de frisse lucht door mijn neus in. Ik loop wat onvast op mijn benen de straat uit. 
Eenmaal aangekomen op Laharpe Street speel ik in gedachte het optreden nogmaals af. Als 
Joseph nog leefde zou hij vast trots op me geweest zijn. 
  
Ik doe de sleutel in het sleutelgat, maar krijg het niet omgedraaid. Woest schop ik met mijn 
voet tegen de deur. Het hout van de deur is zo erg verrot dat het met één trap opensplijt. Ik 
wurm mijzelf door het gat heen. 
Binnen is het verrassend koel. De haartjes op mijn armen gaan ervan rechtop staan. In mijn 
ooghoek zie ik de open haard. Ik loop door naar de tuin en haal uit de schuur een bijl om wat 
hout voor in de haard te hakken. Maar buiten kan ik nergens hout vinden. Misschien ligt 
binnen nog wat. 
In een van de kamers in het huis liggen twee enorme blokken hout. Beelden van Joseph en 
Catherine flitsen voor mijn ogen terwijl ik het hout in kleinere blokken probeer te hakken. Na 
een stuk of tien slagen zijn beide stukken hout doormidden, maar alsnog te zwaar om op te 
tillen en in de kachel te gooien. 
Uitgeput leg ik de bijl naast het hout meer. Van al het werk heb ik het snikheet gekregen. Ik 
trek mijn pak uit en loop in mijn t-shirt en linnen broek door naar de keuken. Mijn maag 
rammelt. 
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Zaterdag, 29 juni 1918 
  
Ik arriveer hijgend bij de Little Gem Saloon. Oscar belde mij vanochtend en gaf aan dat hij 
informatie over de moordenaar van mijn broer en schoonzus heeft. Nadat ik de hoorn neer 
had gelegd, racete ik meteen naar buiten. 
  
Wanneer ik naar binnen stap, zie ik dat er al drie barkrukken bezet zijn. De deur valt dicht en 
de knal galmt door de ruimte. 
‘Ah, goed dat je er eindelijk bent,’ zegt Oscar. ‘Kom erbij.’ 
Hij wuift met zijn hand en trekt dan de lege barkruk aan zijn linkerzijde naar achteren. 
‘Ik wist niet dat je Lorenzo en Kevin ook had gebeld,’ zeg ik terwijl ik op de barkruk klim. 
‘Jullie zijn de enige die ik op dit moment vertrouw,’ zegt Oscar. 
Ik steek een sigaret op en staar door de rook naar Lorenzo die seint dat ook hij niet weet wat 
er gaat komen. 
Oscar slaakt een diepe zucht. ‘Ik heb jullie hulp nodig bij de zaak van de moordenaar van je 
broer, Gerald.’ 
Nerveus pers ik mijn lippen samen. 
‘Vanochtend zijn er nog twee slachtoffers gevallen,’ zegt Oscar terwijl hij naar het glas bier 
tuurt. 
‘Dat meen je niet,’ roept Kevin.  
Lorenzo kijkt beduusd naar Oscar en knijpt in zijn glas.  
Oscar knikt traag. ‘Ze zijn in hun slaap met een bijl vermoord en zijn niet verkracht of 
bestolen. Niemand in de omgeving heeft ook maar iets vreemds gezien of gehoord. Er is 
geen motief te vinden. Niets.’ 
Het aantal rimpels op zijn voorhoofd is verdriedubbeld. 
‘Ik denk dat de dader binnenkort weer zal toeslaan. Dus ik wil jullie vragen of jullie ‘s nachts 
over de families in de stad willen waken. Gewoon om ze veilig te houden. Wij hebben niet 
genoeg man om dit te doen. Voor jullie veiligheid krijgen jullie revolvers van de politie.’ 
Er vormt een glimlach op Oscars gezicht. ‘En om ervoor te zorgen dat het voor de dader 
verdomde moeilijk wordt om nog een huis binnen te dringen.’ 
Even zijn we allemaal zwijgzaam. 
Dan schraapt Kevin zijn keel. ‘Ik heb er alles voor over om die klootzak te stoppen.’ 
Lorenzo knikt instemmend. ‘Ik ook. Ik doe mee.’ 
De drie mannen kijken mij afwachtend aan. 
‘Ja tuurlijk. Natuurlijk zal ik jullie helpen.’ 
  
Zondag, 9 maart 1919 
  
Het surveilleren blijkt te werken. In de afgelopen tien maanden is er niemand in New Orleans 
aangevallen. Maar na maandenlang surveilleren heeft de vermoeidheid mij overgenomen. 
Na een eindeloze nacht voor mij uit staren, laat ik mij met een harde plof op de sofa vallen. 
Normaal staar ik nog urenlang naar het plafond, bang dat ik weer de lichamen van Catherine 
en Joseph weer voor mij zal zien. Maar deze keer voelen mijn oogleden zwaar aan. Ik 
knipper nog enkele keren met mijn ogen, maar val na enkele seconden in een diepe slaap. 
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Ik hoor in de verte ‘Ochi Chyernyye’ van Louis Armstrong spelen. Het tempo van het 
nummer valt perfect samen met de stappen die ik zet. In mijn handen heb ik een bebloede 
bijl. Ik kom aan in een kamer waar een vrouw op bed ligt. Haar gezicht is nauwelijks te 
herkennen door alle verwondingen. Ik haal een mes uit mijn broekzak en leg het samen met 
de bijl naast het lichaam. Daarna trek ik mijn rood bevlekte kleding uit. Er komt een geheel 
andere outfit onder mijn pak vandaan. 
Wanneer ik de uitgang van het huis probeer te vinden, stop ik bij de keuken. Het ruikt er 
naar vers brood. Ik snijd er een plak van af en neem een hap. Het smaakt droog waardoor 
het speeksel in mijn mond verdwijnt. Ik dreig te braken en laat het stuk in een reflex vallen. 
Bam. 
Ik schrik wakker en zit meteen rechtop op de bank. Er vormt zich een tinteling rond mijn 
lippen en ik voel mijn hart in mijn hoofd bonken. Ik sluit mijn ogen en hap naar lucht. Uit 
paniek pak ik het kussen naast mij vast en knijp erin. Ik trek mijn knieën naar mijn buik toe 
en wieg mijzelf net zo lang van voren naar achteren tot mijn hart weer op een normaal 
tempo slaat. 
Hoe kan ik in hemelsnaam dit soort dingen dromen? 
Ik storm naar mijn trompet toe, haal diep adem en begin ‘Some of these days’ van Sophie 
Tucker te spelen. Na de eerste vier maten verschijnt Joseph voor mij. Hij staart mij woest 
aan. Van de schrik blaas ik een dissonante noot. Joseph verandert in een man met een 
ingeslagen hoofd. 
Ik draai mijn hoofd weg, wrijf de brandende prikkels uit mijn ogen en blaas dan dezelfde noot 
nog een keer. Nu verschijnt er een andere schim voor mijn ogen. Het is iemand die hetzelfde 
postuur heeft, dezelfde kleding aan heeft en dezelfde gezichtsvormen heeft die ik heb. Maar 
deze man heeft rode spetters over zich heen en een bebloede bijl in zijn hand. 
Dit kan ik nooit zijn. Ik heb nog nooit iemand bewust pijn gedaan. 
Maar toch, hij ziet er precies uit zoals ik. Alsof ik in een spiegel kijk. 
Koude rillingen gaan door mijn lichaam heen terwijl de schim mij aan blijft staren. Hij heeft 
donkere kringen onder zijn ogen en zijn irissen zijn grauw 
Ik blaas nog een aantal noten achter elkaar. De mondhoeken van de man staan nu naar 
beneden en hij heeft zijn neus opgetrokken. Hij houdt de bijl boven zijn hoofd en stuift in een 
rechte lijn op mij af. Zijn ogen dwalen niet van mij af. 
Wanneer hij bij mij aankomt, verdwijnt de schim net zo snel als dat hij verscheen. 
  
Concentreren lukt niet meer. Ik leg de trompet op de bank en sprint naar mijn platenspeler. 
Halverwege zie ik weer een beeld voor me. Ik zie hoe ik een plaat aanzet. Daarna loop ik 
door naar een deur. Enkele minuten later kom ik met andermans bloed over mij heen terug 
om de platenspeler weer uit te zetten. Ik zie er voldaan uit. Bijna vrolijk. 
IJsberend loop ik door de woonkamer. 
Ik ben oké. Het is oké. Het is gewoon veel om te verwerken. Er is het afgelopen jaar al 
zoveel naars gebeurd. En dan ook nog eens dit. Ik ben toch niet zo iemand? 
Alhoewel, ik kan me wel vrij weinig herinneren van de nacht van de vorige moord. Ik weet 
alleen nog dat ik na het optreden één biertje dronk en daarna meteen naar huis toe liep. 
Ineens valt alles op zijn plaats. Het slaaptekort, het constante verlangen naar jazzmuziek en 
Joseph. 
Op mijn voorhoofd verschijnen horizontale rimpels. 
Wat doe ik met Oscar? Vertel ik hem dit? 

7 



Hij zou mij niet helpen. Nee, hij zou me oppakken. 
En Lorenzo? Of Kevin? 
Wat zou ik überhaupt tegen hen zeggen? 
Nee, niemand zal mij hierbij kunnen helpen. Eerst moet ik zeker weten dat ik geen 
moordenaar ben. Ik sta stil en tuur naar mijn trompet. 
Telkens wanneer ik een noot blaas verschijnt er een ander beeld. Er moet dus iets met die 
trompet zijn. Maar dat beeld met die platenspeler. Dat moet toch ook iets betekenen? 
Ik bijt op mijn rechterwang. 
Wat als ik een maand lang niets met jazz doe? Dat ik geen trompet speel en de radio niet 
aanzet. Als er dan nog een moord wordt gepleegd, weet ik zeker dat ik de dader niet ben. 
  
Maandag, 10 maart 1919 
23:59 
  
Mijn lichaam begint te schokken en ik zak door mijn knieën. Ik rust mijn rug tegen de muur 
en leg mijn hoofd op mijn opgetrokken benen neer. Het lukt me niet. Ik kan het niet. Ik moet 
een keuze maken: zelf overleven of anderen laten leven. Ik knars op mijn tanden en veeg 
met een trillende hand het koude zweet van mijn voorhoofd af. 
Ik kom overeind en loop naar de platenspeler. Met mijn wijsvinger veeg ik over de arm van 
het apparaat. Hoe is het toch zo ver gekomen? Waarom ik? 
Ik til de naald op en beweeg deze richting het begin van de langspeelplaat. 
Als ik deze naald nu loslaat, zullen al die nare emoties verdwijnen. 
Mijn vingers beginnen te trillen en de naald krast net niet over de plaat. 
Gerald, doe het jezelf niet aan. Straks gaat het fout. Niemand verdient het om te sterven 
zoals Joseph en Catherine. 
Een stekende pijn ontstaat door alle gedachten die door mijn hoofd rondvliegen. 
Maar hoe kan zulke mooie muziek zoiets verschrikkelijks met mij doen? 
Slikken doet pijn, maar met veel moeite krijg ik de brok in mijn keel weg. 
Ik laat de arm los en hoor het geluid van de naald die op de plaat valt. ‘In the mood’ van 
Glenn Miller begint te spelen. De vrolijke melodie van het nummer zorgt ervoor dat ik met 
mijn hoofd meebeweeg. Ik sluit mijn ogen en haal diep adem. Mijn hartslag vermindert en 
het koude zweet verdwijnt van mijn voorhoofd. Met mijn voet tap ik op de maat mee. 
Ik moet er juist voor gaan zorgen dat anderen de schoonheid van jazz zullen inzien. 
  
Dinsdag, 11 maart 1919 
03:23 uur 
  
Uit de keukenlade haal ik een gloednieuw vleesmes en stop het in een tas. Daarna trek ik 
mijn jas over mijn pak aan en zet mijn hoed op. Ik stap naar buiten en ga linksaf richting 
Jefferson Avenue. Ik weet dat daar vanavond niemand staat te surveilleren dus naar binnen 
komen zal relatief eenvoudig zijn. 
Op Jefferson Avenue valt mijn oog meteen op het charmante hoekhuis. Ik loop langs de 
zijkant van het huis de tuin in. In de open schuur ligt een bijl. Ik pak het op en haal het 
vleesmes uit het tasje. Met het mes snijd ik langs de randen van het onderste paneel van de 
deur. Met een schop van mijn voet ligt het paneel eruit. Ik maak mijzelf klein en kruip door 
het gat heen. Het is donker in het huis en het is muisstil. 
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Ik sluip door het huis om alle uitgangen te verkennen en doe de ramen en deuren die ik niet 
nodig zal gaan hebben alvast op slot. Dan zet ik de radio in de woonkamer aan. Het 
voortreffelijke pianospel van Jelly Roll Morton klinkt uit het apparaat. Vervolgens sluip ik op 
de maat van het nummer richting de slaapkamer. Wanneer ik de deur voorzichtig open, 
sprint er meteen een woeste man op mij af. Met een harde klap laat ik het scherpe deel van 
de bijl op zijn schouder vallen. Ik trek de bijl uit zijn vlees en hak nog een aantal keer totdat 
de man buiten bewustzijn is. 
En dan hoor ik de vrouw gillen. Ik stuif naar haar toe en haal het mes langs haar keel. Haar 
lichaam begint te schokken terwijl het bloed uit haar keel spuit. Een glimlach verschijnt op 
mijn gezicht wanneer ik haar lichaam zie vechten voor adem. Opeens hoor ik een piepende 
ademhaling. Ik draai mij om en zie tot mijn verbazing een klein meisje in de deuropening 
staan. Ze moet nog geen drie jaar oud zijn en rent naar de gang. Omdat ze zo klein is, haal 
ik haar eenvoudig in. Ik haal de bijl omhoog, tot hij boven mijn hoofd hangt. Met een harde 
zwiep komt de bijl op haar achterhoofd terecht. Ze valt met haar gezicht op de grond. Voor 
de zekerheid geef ik nog een paar klappen met de bijl. Ze heeft me gezien en dus mag er 
geen enkele kans zijn dat ze dit overleeft. 
Voldaan maak ik nog een rondje door het huis en leg de gebruikte bijl naast het lichaam van 
de man. Vervolgens trek ik mijn pak uit en stop het in het tasje waar het vleesmes in zat. Met 
mijn handen strijk ik het hemd en de broek die tevoorschijn komen glad. Het vleesmes was 
ik af en laat ik achter in de messenhouder. Dan sluip ik naar de uitgang. Ik maak mijzelf klein 
en kruip door het onderste vak dat ik eerder uit de paneeldeur heb geschopt. 
  
Donderdag, 13 maart 1919 
  
Jazz is wie ik ben. Zonder jazz zal ik altijd ongelukkig zijn. Niemand heeft door wat voor een 
gevoel prachtige muziek je kan geven. Wat muziek allemaal met je kan doen. Het wordt tijd 
dat de mensen binnen New Orleans dat eens door gaan krijgen. 
  
Ik pak de schrijfmachine vanuit de opslagruimte van de supermarkt en blaas het stof eraf. 
Het is een populaire typemachine die je in vrijwel elk huis tegenkomt. 
Ik neem plaats achter de machine en stop een blanco blad in de papierhouder. Ik start de 
brief met het adres van de New Orleans politie ten aanzien van Oscar en zet de datum van 
vandaag neer. Daarna type ik de woorden die ik al een lange tijd wil uitspreken. 
“Geachte sterfelijken van New Orleans, dit is The Axeman.” 
Mijn vingers glijden over de verschillende toetsen terwijl ik nadenk over mijn volgende 
slachtoffer. “Om precies te zijn, om 00:15 op de volgende dinsdagavond, ga ik door New 
Orleans heen. In mijn oneindige genade ga ik een klein voorstel doen aan jullie mensen. Ik 
ben dol op jazzmuziek en ik zweer dat iedereen gespaard zal blijven in wiens huis een 
jazzband op het moment dat ik net genoemd heb in volle gang is.” 
Ik haal het papier uit de machine en stop er een nieuwe in. Ik kopieer de brief exact maar zet 
deze keer het adres van onze lokale krant ‘The-Times Picayune’ bovenaan de brief.  
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Dinsdag, 18 maart 1919 
00:15 uur 
  
De deur van mijn huis doe ik netjes op slot en ik wandel over Magnolia Street naar South 
Rampart Street. Trams, rijtuigen en auto’s rijden midden op straat. Uit de gebouwen naast 
mij klinken prachtige tonen van jazz. Mensen laveren om mij heen, op zoek naar jazzclubs 
die nog niet vol zitten. Ik kan de euforie niet weerstaan en moet hardop lachen. Het is me 
gelukt.  
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