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Patchoeli
Luc Vandromme

In Parijs brandt op 10 mei 1979 een studentenhuis
tot de grond toe af. Er worden zes lijken gevonden.
Het zijn de bewoners van het pand, tot wie ook
Elise behoort, de dochter van de huiseigenaar. Er
is geen reden om aan te nemen dat het hier een
misdrijf betreft. Tot Paul, de toenmalige vriend
van Elise, jaren later bij toeval een van de vrouwen
ontmoet die omgekomen zouden zijn. Het gesprek
met haar doet hem vermoeden dat er wel degelijk
opzet in het spel was. Paul besluit de feiten te
reconstrueren. Spittend in het verleden van het huis
en de bewoners, doet hij bizarre ontdekkingen die
uiteindelijk de waarheid boven moeten brengen.

De stilte van de duinen dempte zijn rusteloosheid. Hij liet de zon op zijn gezicht spelen.
Toen zag hij Elise weer voor zich.
Het was belachelijk. Hij had zijn vriendin
amper veertien dagen gekend. Door de brand
was zijn gevoel voor haar alleen maar intenser

geworden. Hij was een weduwnaar. Rouwen
was iets vreselijks. Het besef dat wat je verloren
had er nooit meer zou zijn, hoezeer je er ook
naar verlangde.
Hij sloeg met zijn stok naar de hardnekkigste
brandnetels die het op zijn armen hadden
gemunt.
De afgelopen maanden had hij van niemand
iets gehoord. Een aantal keer probeerde hij
Jean te bellen, maar dat bracht hem niet verder.
‘Sorry, Paul, ik wil hier niet te veel over
nadenken.’
‘Maar ze was jouw zus!’
‘Net daarom.’
Aandringen had geen zin.
Uit Patchoeli

Een roman doortrokken van patchoeli,
het flowerpower-parfum dat symbool staat
voor vrijheid en non-conformisme
Luc Vandromme (België, 1961) is docent, beeldend kunstenaar,
performer, zanger en schrijver. Hij debuteerde in 2002 met Het oog
van Maria Concepción. Een jaar later volgde De koffer van Caracas,
een roman naar aanleiding van de vondst van een koffer met nooit
eerder gepubliceerde foto’s en brieven van Vincent van Gogh.

