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Indien gewenst en bij machte, heeft  ieder volk, waar dan ook,
het recht om in opstand te komen en de bestaande regering
te vervangen door een nieuwe die beter bij hen past.
Dit is een heel waardevol en een onschendbaar recht –
een recht dat, naar wij hopen en geloven, de wereld zal bevrijden.
Evenmin is het beperkt tot gevallen waarin het hele volk van
een zittende regering besluit dit recht uit te oefenen.
Elk deel van zo een volk mag, als het kan, een revolutie
teweegbrengen en zich het stuk grondgebied toe-eigenen
dat door hen wordt bewoond.

ABRAHAM LINCOLN
12 januari 1848

De Lincoln mythe.indd   7De Lincoln mythe.indd   7 30-5-2017   07:40:1230-5-2017   07:40:12



9

ProloogProloog

Washington D.C.
10 september 1861

Abraham Lincoln wist zijn zelfb eheersing te bewaren, maar de 
vrouw tegenover hem stelde zijn geduld op de proef.

‘De generaal doet alleen wat alle fatsoenlijke burgers rechtvaardig 
vinden,’ zei ze.

Jessie Benton Frémont was de echtgenote van offi  cier John 
 Frémont, generaal in het Amerikaanse leger, de man die verant-
woordelijk was voor alle militaire aangelegenheden van de Unie 
ten westen van de Mississippi. Als vermaard ontdekkingsreiziger 
en held van de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog, was Frémont in 
mei benoemd tot leidinggevende. Een maand geleden, te midden 
van de woedende burgeroorlog in het Zuiden, had hij eenzijdig een 
vrijheidsverklaring afgekondigd voor alle slaven van rebellen in 
Missouri die de wapens hadden opgepakt tegen de Verenigde Sta-
ten. Dat was al ernstig genoeg, maar daar bleef het niet bij. Frémont 
had ook verklaard dat alle krijgsgevangenen zouden worden gefu-
silleerd.

‘Mevrouw,’ sprak Lincoln met zachte stem, ‘is uw echtgenoot wer-
kelijk de mening toegedaan dat alle gevangengenomen rebellen ter 
dood moeten worden gebracht?’

‘Die mannen moeten weten dat ze hun land hebben verraden, en 
landverraders zijn in het verleden altijd ter dood veroordeeld.’

‘Realiseert u zich dat zodra we daarmee beginnen, de geconfede-
reerden al hun krijgsgevangenen zullen executeren om zich te wre-
ken? Onze soldaten. Man voor man. Tot in het oneindige.’
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‘Wij zijn niet de aanstichters van deze rebellie, meneer de president.’
De klok op de schoorsteenmantel gaf aan dat het bijna midder-

nacht was. Drie uur geleden was er bij de presidentiële woning een 
boodschap afgeleverd, kort maar krachtig. Mevrouw Frémont heeft  
een brief van generaal Frémont en een aantal mondelinge berichten, 
die ze het liefst zo spoedig mogelijk aan de president wil overbrengen. 
Indien het de president schikt, wil hij dan zo goed zijn een tijdstip te 
noemen waarop hij haar vanavond of morgenvroeg kan ontvangen.

Hij had geantwoord dat ze meteen moest komen.
Ze stonden in de Rode Salon op de eerste verdieping, in het helde-

re licht van een kroonluchter. Hij was op de hoogte van deze impo-
nerende vrouw. De dochter van een voormalige Amerikaanse sena-
tor, hoogopgeleid, opgegroeid in Washington D.C., politiek onderlegd. 
Tegen de wil van haar ouders in was ze op zeventienjarige leeft ijd ge-
trouwd met Frémont, aan wie ze in de loop der jaren vijf kinderen 
schonk. Ze had haar echtgenoot gesteund tijdens zijn expedities naar 
het Westen en stond hem terzijde toen hij diende als militair gouver-
neur van  Californië en als een van de eerste senatoren voor die staat. 
Ze had  samen met hem campagne gevoerd toen hij zich in 1856 op-
wierp als presidentskandidaat van de nieuwe Republikeinse Partij. Het 
volk kende hem als een groot pionier, bijgenaamd de Pathfi nder, en zijn 
kandidatuur zorgde voor een hernieuwde populariteit. Hoewel John 
 Frémont uiteindelijk verloor van Democraat James Buchanan, zou hij 
tot president zijn gekozen indien Pennsylvania anders had gestemd.

Voor Abraham Lincoln, de eerste Republikeinse president, lag 
het voor de hand om Frémont aan te stellen als bevelhebber van het 
Westen.

Nu had hij daar spijt van.
Kon het leven nog ellendiger worden?
De immense trots die hij in maart had gevoeld, toen hij de eed af-

legde als de zestiende president, had plaatsgemaakt voor de kwelling 
van de burgeroorlog. Elf staten hadden zich van de Unie  afgescheiden 
en hun eigen confederatie opgericht. Ze hadden de aanval ge opend 
op Fort Sumter, waardoor hij gedwongen werd om alle Zuidelijke 
 havens te blokkeren en de habeas-corpuswet, die bescherming bood 
tegen onrechtmatige vrijheidsberoving, op te schorten. Het leger van 
de Unie was naar het front gestuurd, maar leed een ontluisterende 
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nederlaag bij Bull Run – een verpletterende klap die Lincoln ervan 
overtuigde dat dit een langdurig en bloederig confl ict zou worden.

En nu kwam Frémont met zijn grote bevrijdingsbeloft e.
Hij kon de generaal best begrijpen. De rebellen hadden het Unie-

leger in het zuiden van Missouri een forse nederlaag toegediend en 
rukten verder op naar het noorden. Frémont voelde zich in het nauw 
gedreven, met beperkte mankracht en middelen. De situatie vroeg 
om een krachtdadig optreden, dus had hij in Missouri de staat van 
beleg uitgeroepen. Daarna was hij te ver gegaan met zijn verordening 
dat alle slaven van rebellen in vrijheid moesten worden gesteld.

Noch Lincoln zelf, noch het Congres, had dat ooit durven besluiten.
Verschillende verzoeken en zelfs een rechtstreeks bevel om die 

openbare verklaring te herroepen waren genegeerd. Nu had de ge-
neraal zijn vrouw gestuurd om een brief af te leveren en voor hem te 
pleiten.

‘Er spelen hier belangen mee, mevrouw, die veel verder reiken dan 
Missouri. Zoals u al zei woedt er momenteel een oorlog. Helaas zijn 
de punten waarover de tegenstanders in dit confl ict verdeeld zijn niet 
zo eenduidig aan te wijzen.’

En het standpunt over de slavernij vormde wel het grootste mis-
verstand.

Wat Abraham Lincoln betrof stond de slavernij niet eens ter dis-
cussie. Hij had de separatisten reeds een aanbod gedaan en gezegd dat 
ze hun slaven mochten houden. Ze konden zelfs een nieuwe vlag hij-
sen, volksvertegenwoordigers naar Montgomery afvaardigen, en hun 
verdomde confederatie stichten – op voorwaarde dat ze de inning van 
Noordelijke tarieven in hun havens toestonden. Als het Zuiden geheel 
zou worden vrijgesteld van invoerrechten, zou dat de industrie van 
het Noorden verlammen en de nationale overheid tot bankroet drij-
ven. Er zouden geen legers meer nodig zijn om de Unie te verslaan. 
De invoerbelasting vormde de belangrijkste inkomstenbron van het 
land. Zodra die bron opdroogde, zou het Noorden wankelen.

Maar het Zuiden had zijn voorstel verworpen en het vuur geopend 
op Fort Sumter.

‘Meneer de president, ik heb drie dagen gereisd in een overvol-
le trein, in smoorheet en erbarmelijk weer. Het was geen plezierige 
tocht, maar ik ben gekomen omdat de generaal u wil laten inzien dat 
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hij louter handelt in het hogere belang van deze natie. Rebellen heb-
ben de wapens tegen ons opgenomen. Ze moeten worden tegenge-
houden en de slavernij dient te worden afgeschaft .’

‘Ik heb de generaal geschreven en hij weet wat mijn orders zijn,’ 
maakte hij duidelijk.

‘Mijn echtgenoot denkt dat hij het grote nadeel heeft  te worden te-
gengewerkt door mensen in wie u alle vertrouwen stelt.’

Een vreemde reactie. ‘Wie bedoelt u?’
‘Hij gelooft  dat u meer geneigd bent te luisteren naar uw adviseurs, 

mannen die dichter bij u staan dan hijzelf.’
‘En dat verklaart waarom hij mijn orders negeert? Mevrouw, zijn 

vrijheidsverklaring valt niet binnen de reikwijdte van de krijgswet, 
noch is ze geboren uit noodzaak. Hij heeft  een politieke beslissing ge-
nomen, en een dergelijk besluit is niet aan hem. Nog geen paar weken 
geleden heb ik meneer Hay, mijn privésecretaris, naar de generaal ge-
stuurd om hem te verzoeken de gewraakte passage van de proclama-
tie, waarin alle slaven in Missouri vrijheid wordt beloofd, te wijzigen. 
Er werd geen gehoor gegeven aan mijn verzoek. En nu stuurt de gene-
raal opeens zijn echtgenote voor een persoonlijk onderhoud.’

Erger nog, het verslag van Hay had duidelijk gemaakt dat er onder 
Frémonts commando veel corruptie heerste en zijn troepen elk mo-
ment in opstand konden komen. Niet verrassend. Frémont was hals-
starrig, hysterisch en onbezonnen. Zijn hele carrière bestond uit het 
ene fi asco na het andere. In 1856 had hij het advies van politieke ex-
perts in de wind geslagen en de slavernij tot hoofdthema gemaakt 
van zijn presidentiële campagne. Het land was nog niet klaar voor 
zo’n radicale omwenteling. Het volk was er niet rijp voor.

En dat had hem de overwinning gekost.
‘De generaal is ervan overtuigd,’ zei Jessie Frémont, ‘dat het een 

langdurig en vreselijk karwei gaat worden om de rebellen alleen met 
wapens in het gareel te krijgen. Teneinde de steun van andere lan-
den te verwerven, moeten we andere overwegingen laten mee spelen. 
De generaal weet dat de Engelsen meer voelen voor een geleidelij-
ke bevrijding van de slaven, en dat er onder belangrijke heren in het 
Zuiden het sterke verlangen bestaat om aan dat gevoel tegemoet te 
komen. We kunnen dat niet laten gebeuren. Als president beseft  u 
ongetwijfeld dat we aan de vooravond staan van de erkenning van 
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het Zuiden door Engeland, Frankrijk en  Spanje.  Engeland vanwe-
ge de katoenhandel. Frankrijk omdat de keizer ons slechtgezind is –’

‘U bent nogal een politicus. En dat voor een vrouw.’
‘Ik ben niet onkundig van wat er in de wereld gebeurt. Misschien 

zou het u sieren, als een man die dit machtige ambt nog maar net be-
kleedt, om de mening van anderen serieus te nemen.’

Dat was een belediging die hij eerder had gehoord. Hij had de ver-
kiezingen in 1860 gewonnen dankzij een breuk in de Democratische 
Partij, die stom genoeg twee kandidaten had aangedragen. Daarna 
had de nieuw gevormde Constitutionele Uniepartij een eigen kan-
didaat naar voren geschoven. Met zijn drieën behaalden ze 48 pro-
cent van de stemmen en kregen ze onderling 123 kiesmannen, zo-
dat hij met zijn 40 procent en 180 kiesmannen de zege kon opeisen. 
Toegegeven, hij was maar een simpele advocaat uit Illinois, met niet 
meer landelijke bestuurservaring dan één termijn in het Huis van 
Afgevaardigden. Hij had de strijd om de senaatszetel voor Illinois in 
1858 zelfs verloren van zijn oude rivaal Stephen Douglas. Maar nu, op 
tweeënvijft igjarige leeft ijd, met een ambtstermijn van vier jaar in het 
Witte Huis, bevond hij zich te midden van de grootste constitutione-
le crisis die het land ooit had gekend.

‘Neemt u van mij aan, mevrouw, dat ik wel móét luisteren naar de 
mening van anderen, aangezien ik er elke dag mee om de oren wordt 
geslagen. De generaal had de slavenkwestie nooit bij deze oorlog mo-
gen betrekken. Dit is een strijd voor een groot nationaal belang en de 
negers hebben daar niets mee te maken.’

‘U vergist zich, meneer.’
Hij had deze vrouw de nodige vrijheid gegeven, indachtig het feit 

dat ze alleen haar man verdedigde, zoals het een echtgenote betaamde.
Maar nu grensde het gedrag van allebei de Frémonts aan verraad.
‘Mevrouw, door wat de generaal heeft  gedaan, heroverweegt Ken-

tucky of ze bij de Unie willen blijven of zich bij de rebellen willen 
aansluiten. Maryland, Missouri en diverse andere grensstaten be-
zinnen zich eveneens op hun positie. Als de afschaffi  ng van de sla-
vernij de inzet wordt van dit confl ict, zullen we gegarandeerd het on-
derspit delven.’

Ze opende haar mond om te spreken, maar hij hief een hand om 
haar het zwijgen op te leggen.
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‘Ik heb er nooit enige twijfel over laten bestaan: het is mijn taak de 
Unie te redden. En ik zal de kortste weg kiezen die de grondwet toe-
staat. Hoe eerder het nationaal gezag kan worden hersteld, hoe meer 
de Unie zal lijken op de Unie van voorheen. Als ik de Unie kon red-
den door geen enkele slaaf te bevrijden, zou ik dat doen. Als ik de 
Unie kon redden door alle slaven te bevrijden, zou ik dat doen. Als 
ik de Unie kon redden door sommige slaven te bevrijden en andere 
niet, zou ik dat ook doen. Wat ik doe met betrekking tot de  slavernij, 
en het gekleurde ras, doe ik vanuit de overtuiging dat het bijdraagt 
aan het behoud van de Unie. Wat ik nalaat te doen, laat ik na vanuit 
de overtuiging dat het níét bijdraagt aan het behoud van de Unie. Ik 
zal mij minder inspannen wanneer ik geloof dat mijn handelen de 
zaak schaadt, en ik zal mij meer inspannen wanneer ik geloof dat het 
de zaak bevordert.’

‘Dan bent u niet mijn president, meneer. Noch de president van 
degenen die op u hebben gestemd.’

‘Maar ik ben wél de president van dit land. Dus breng deze bood-
schap over aan de generaal. Hij is naar het westen gestuurd om het 
leger naar Memphis te leiden en verder op te rukken naar het oosten. 
Dat zijn nog altijd zijn orders. Hij zal ofwel mijn bevelen opvolgen of 
van zijn post worden ontheven.’

‘Ik moet u waarschuwen, meneer. Het kan hard tegen hard wor-
den wanneer u de generaal blijft  dwarsbomen. Hij zou voor zichzelf 
kunnen beginnen.’

De federale schatkist was leeg. Het ministerie van Oorlog een 
puinhoop. De legers van de Unie leken nergens bereid om verder te 
trekken. En nu dreigden deze vrouw en haar arrogante echtgenoot 
met een opstand? Hij zou ze allebei moeten laten arresteren. Helaas 
was de eenzijdige vrijheidsverklaring van Frémont populair gewor-
den onder abolitionisten en liberale Republikeinen die de slavernij 
het liefst morgen zouden willen afschaff en. Een ondoordachte aan-
val op hun voorvechter zou politieke zelfmoord kunnen zijn.

‘Deze bespreking is afgelopen,’ zei hij.
Ze wierp hem een nijdige blik toe, waaruit sprak dat ze het niet ge-

wend was weggestuurd te worden. Hij negeerde haar minachting en 
liep naar de deur om die voor haar te openen. John Hay, zijn privé-
secretaris, stond buiten in de gang, evenals een van de bewakers. 
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Mevrouw Frémont passeerde Hay zonder een woord te zeggen ter-
wijl de bewaker haar uitgeleide deed. Hij wachtte tot hij de voordeur 
hoorde open- en dichtgaan, alvorens Hay een teken te geven zich bij 
hem te voegen in de salon.

‘De brutaliteit van dat mens,’ zei hij. ‘We zijn niet eens gaan zitten. 
Ze gaf mij geen kans haar een stoel aan te bieden. Ze werkte mij zo 
geweldig op de zenuwen dat ik al mijn onbeholpen tact moest aan-
wenden om niet met haar te bekvechten.’

‘Haar echtgenoot is geen haar beter. Als bevelvoerder schiet hij 
ernstig tekort.’

Hij knikte. ‘Frémonts fout is dat hij zichzelf afzondert. Hij weet 
niet wat er gaande is inzake de kwestie waarmee hij zich inlaat.’

‘En hij weigert te luisteren.’
‘Zijn vrouw dreigde zelfs dat hij misschien zijn eigen regering zou 

vormen.’
Hay schudde geschokt het hoofd.
Lincoln nam een besluit. ‘De generaal zal van zijn taak worden 

ontheven. Maar niet voordat we een geschikte vervanger hebben ge-
vonden. Zoek er een. Geruisloos, uiteraard.’

Hay knikte. ‘Begrepen.’
Nu pas viel zijn oog op de grote envelop die zijn trouwe assistent 

vasthield. Hij gebaarde ernaar. ‘Wat is dat?’
‘Het is vanavond laat gearriveerd uit Pennsylvania. Wheatland.’
Hij kende de locatie. Het huis van zijn voorganger, James  Buchanan. 

Een man voor wie het Noorden geen goed woord overhad. Velen zei-
den dat hij de weg had bereid voor de afscheiding van South Caroli-
na, maar Buchanan legde de schuld bij de ‘buitensporige bemoeienis 
van de noorderlingen met het slavernijvraagstuk’.

Krasse, partijdige woorden voor een president.
Daarna ging Buchanan een stap verder door te zeggen dat het aan 

de slavenstaten zelf moest worden overgelaten hoe ze hun interne 
zaken regelden. Bovendien zouden de Noordelijke staten alle wet-
ten moeten intrekken die slaven aanmoedigden om op de vlucht te 
slaan. Zo niet, dan zouden de benadeelde staten, na eerst alle vreed-
zame en grondwettige middelen tot schadeloosstelling te hebben uitge-
put, gerechtigd zijn in verzet te komen tegen de regering van de Unie.

Hetgeen neerkwam op een presidentiële goedkeuring voor rebellie.
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‘Wat wil de voormalige president?’
‘Ik heb hem niet geopend.’ Hay overhandigde de envelop. Op de 

voorzijde stonden een paar woorden gekrabbeld: ALLEEN BESTEMD 
VOOR DHR. LINCOLN. ‘Ik heb zijn wens gerespecteerd.’

Hij was moe. Aan het eind van deze lange dag had mevrouw Fré-
mont hem zijn laatste beetje kracht gekost. Maar hij was nieuwsgie-
rig. Buchanan had haast niet kunnen wachten om zijn ambt neer te 
leggen. Op de dag van Lincolns inauguratie had hij daar, tijdens hun 
terugrit in een open koets vanaf het Capitool, geen geheim van ge-
maakt. Als u net zo blij zult zijn om uw intrek te nemen in het Witte 
Huis als ik bij mijn thuiskomst in Wheatland, bent u waarlijk een ge-
lukkig mens.

‘Je kunt gaan,’ zei hij tegen Hay. ‘Ik zal dit bestuderen en dan ga ik 
zelf naar bed.’

Zijn secretaris vertrok, en hij bleef alleen in de salon zitten. Hij 
verbrak het zegel op de envelop en haalde er twee vellen uit. Het ene 
was een stuk perkament, verkleurd door ouderdom, met watervlek-
ken, droog en broos. Het andere was van zacht velijn – nieuwer, de 
zwarte inkt vers, beschreven in een ferm mannelijk handschrift .

Hij las eerst het velijnpapier.

Ik heb u achtergelate n met een land dat in een deplorabe le 
staat verkeert en daarvoo r bi ed ik mijn excuses aan. Ik beging 
ten eerst  e de fout om tijdens mijn inauguratie te verklare n 
dat ik mij niet herkiesbaar zou stell en. Mijn motief was 
zuiver. Ik wilde mijn optreden als staatshoo fd doo r niets late n 
beïnvloeden, behalve de wens om het volk bekwaam en trouw 
te dienen, in de hoo p met dankbaarheid te worden herinnerd 
doo r mijn landgenoten. Maar dat mocht niet zo zijn. Op de 
dag dat ik de pr esidentiële eed afl egde, lag er bi j mijn terugkeer 
in het Witte Huis een verzegeld pakketje op mij te wachten, 
vergelijkbaar in vorm en groo tte met deze envelop. Hierin 
zat een brief van mijn voo rganger, de heer Pierce, samen 
met het document dat ik heb bi jgesloten. Pierce schreef dat de 
bi jlage voo r het eerst  ter hand was gest eld aan Wash ington 
zelf, die besloo t dat het document van pr esident op pr esident 
moest  worden overgedragen, waarna eenieder ermee kon 
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doen wat hem het beste leek. Ik weet dat u en veel andere n 
mij verantwoo rdelijk houden voo r het huidige nationale confl ict. 
Maar lees het document voo rdat u mij verder bekritiseert. U 
zult moete n toegeven dat ik al het mogelijke heb gepr obe erd om 
mij aan het beschre ven mandaat te houden. Ik heb aandachtig 
geluist erd naar uw inaugurele rede. U liet zich nadrukkelijk 
ontvall en dat de st ate n van de Unie voo r altijd in naam en 
tekst  zijn verbonden. Wees daar niet zo zeker van. Niet all es is 
wat het lijkt. Ik was aanvankelijk niet van plan dit doo r te 
geven, maar in plaats daarvan het document te verbr anden. 
De afgelope n paar maanden, weg van het regeringstumult en 
de last  van de nationale crisis, ben ik tot de conclusie gekomen 
dat de waarheid onder ogen moet worden gezien. Toen South 
Carolina br ak met de Unie, verklaarde ik publiekelijk dat ik 
de laatste pr esident van de Vere nigde State n zou kunnen zijn. 
U noemde die opmerking ronduit bespottelijk. Miss chien zult u 
zien dat ik niet zo dwaas was als u toen dacht. Ik heb het gevoel 
dat ik mijn taak naar eer en gewete n heb vervuld, hoewel de 
uitvoering mogelijkerwijs te wensen overliet. Wat het re sultaat 
ook moge zijn, ik zal tot mijn doo d overtuigd zijn dat ik het 
goede voo rhad met mijn land.

Hij keek op van de brief. Wat een vreemde klaagzang. En een bood-
schap overgedragen van president op president, die Buchanan tot nu 
toe had achtergehouden?

Hij wreef in zijn vermoeide ogen en schoof het tweede vel dichter-
bij. De inkt was vervaagd; het schrift  deft iger en moeilijk leesbaar.

Handtekeningen sierden de onderkant van het perkament.
Hij nam de hele bladzijde vluchtig door.
Toen las hij de woorden opnieuw.
Zorgvuldiger.
De gedachte aan slaap was allang vervlogen.
Wat schreef Buchanan ook alweer?
Niet alles is wat het lijkt.
‘Dit kan niet waar zijn,’ mompelde hij.
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1

Voor de kust van Denemarken
Woensdag 8 oktober
19.40 uur

Cotton Malone had aan één blik genoeg om te weten dat er proble-
men op komst waren.

De Sont, die het Noord-Deense eiland Seeland scheidde van de 
Zuid-Zweedse provincie Skåne Iän, doorgaans een van de drukste 
waterwegen ter wereld, lag er rustig bij. Op het grijsblauwe water wa-
ren slechts twee boten te zien: die van hemzelf en het snel naderende 
silhouet van de boot die op hen afstevende.

Malone had het vaartuig opgemerkt net na hun vertrek vanaf 
de kade in Landskrona, aan de Zweedse kant van de zeestraat. Een 
rood-witte twintigvoeter met dubbele binnenboordmotor. Hij had 
zijn eigen boot, een vijft ienvoeter met één buitenboordmotor, ge-
huurd in de haven van Kopenhagen. De motor bracht een jankend 
geluid voort, terwijl Malone door de lichte branding ploegde, onder 
een heldere hemel, in de frisse avondlucht zonder een zuchtje wind – 
heerlijk najaarsweer voor Scandinavië.

Drie uur geleden was hij nog aan het werk geweest in zijn boek-
winkel aan Højbro Plads. Hij was van plan geweest te dineren in 
Café Norden, zoals hij bijna elke avond deed. Een telefoontje van 
Stephanie Nelle, zijn voormalige baas bij het ministerie van Justitie, 
had echter roet in het eten gegooid.

‘Ik heb een gunst nodig,’ begon Stephanie. ‘Ik zou het niet vragen 
als het niet dringend was. Het gaat om een man genaamd Barry Kirk. 
Kort zwart haar, spitse neus. Je moet hem voor mij gaan halen.’
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Hij hoorde de urgentie in haar verzoek.
‘Er is een agent van mij onderweg, maar hij heeft  vertraging opgelo-

pen. Ik weet niet wanneer hij ter plaatse is, en deze man moet nu op-
gehaald worden.’

‘Je gaat me zeker niet vertellen waarom?’
‘Daar mag ik niets over zeggen. Maar jij bent het dichtst bij hem. 

Hij staat in Zweden, aan de overkant van het water, te wachten tot er 
iemand komt.’

‘Dat klinkt als narigheid.’
‘Een van mijn agenten is vermist.’
Hij haatte die woorden.
‘Kirk weet misschien waar hij is. Het is belangrijk hem vlug in vei-

ligheid te brengen. Ik hoop zo eventuele problemen voor te zijn. Breng 
hem gewoon naar je winkel en hou hem daar tot mijn mannetje langs-
komt.’

‘Ik regel het wel.’
‘Nog één ding, Cotton. Neem je wapen mee.’
Hij was onmiddellijk de trap op gelopen naar zijn appartement op 

de derde verdieping boven zijn boekwinkel, waar hij onder zijn bed 
de rugzak pakte die hij altijd had klaarliggen, met een legitimatiebe-
wijs, het nodige geld, een telefoon en een Beretta, zijn oude dienst-
wapen van de Magellan Billet dat hij na zijn vertrek van Stephanie 
had mogen houden.

Hij droeg het pistool nu onder zijn jas, stevig genesteld tegen zijn 
onderrug.

‘Ze komen dichterbij,’ zei Barry Kirk.
Alsof hij dat niet wist. Twee motoren waren altijd beter dan een.
Malone hield het stuurwiel recht en de gashendel driekwart open. 

Hij besloot volle kracht vooruit te schakelen en de boeg verhief zich 
toen de V-vormige romp versnelde. Met een blik achterom zag hij 
twee mannen op de boot: de een stond aan het roer en de ander had 
een pistool.

Dit werd hoe langer, hoe mooier.
Ze waren niet eens halverwege de zeestraat, nog altijd in Zweedse 

wateren, en voeren diagonaal naar het zuidwesten, richting Kopen-
hagen. Hij had ook met een auto de Sontbrug kunnen oversteken, 
die Denemarken verbond met Zweden, maar dat zou een uur langer 

De Lincoln mythe.indd   22De Lincoln mythe.indd   22 30-5-2017   07:40:1230-5-2017   07:40:12



23

hebben geduurd. Over het water was sneller en Stephanie had duide-
lijk haast, dus had hij het Bowrider-speedbootje gehuurd bij zijn vas-
te adres in de haven. Een boot huren was veel goedkoper dan er een 
bezitten, zeker als je bedacht hoe weinig hij zich op het water begaf.

‘Wat ben je van plan te doen?’
Een stomme vraag. Kirk was echt irritant. Hij had hem ongedul-

dig heen en weer lopend op de kade aangetroff en, precies op de plek 
waar Stephanie had gezegd dat hij zou wachten. Er waren codewoor-
den afgesproken zodat ze allebei zouden weten of ze de juiste per-
soon hadden gevonden. Joseph voor Malone. Moroni voor Kirk.

Rare keuzes.
‘Weet je wie die mannen zijn?’ vroeg hij.
‘Ze willen me vermoorden.’
Hij bleef koers zetten naar Denemarken, terwijl de romp met schok-

kende stoten door de golven kliefde en het water deed opstuiven.
‘En waarom willen ze je vermoorden?’ vroeg hij boven het motor-

gebulder uit.
‘Wie ben jij eigenlijk?’
Hij wierp Kirk een korte blik toe. ‘De man die je armzalige leven 

gaat redden.’
Hun achtervolgers waren op minder dan dertig meter genaderd.
Malone speurde de volledige horizon af en kon nergens een ander 

vaartuig ontdekken. De schemering begon in te vallen en het azuur-
blauw van de lucht maakte plaats voor grijstinten.

Er klonk een knal.
Toen nog een.
Hij draaide zich met een ruk om.
De schutter in de achtervolgende boot nam hen onder vuur.
‘Ga liggen!’ riep hij tegen Kirk. Hij dook zelf ook ineen, maar hield 

koers en snelheid.
Weer twee schoten.
Er sloeg een kogel in de glasvezel, links van hem.
De andere boot had de afstand verkleind tot vijft ien meter. Hij be-

sloot zijn achtervolgers iets te geven om over na te denken. Hij reik-
te naar achteren, haalde zijn Beretta tevoorschijn en schoot een ko-
gel hun kant op.

Hij zag de boot naar stuurboord slingeren.
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Ze bevonden zich nog ruim een kilometer van de Deense kust, 
bijna in het midden van de Sont. De andere boot beschreef een lus 
en kwam nu van rechts, een koers aanhoudend die precies voor hen 
langs zou voeren. Hij bemerkte dat het pistool was verruild voor een 
automatisch geweer met korte loop.

Dan was er maar één oplossing.
Hij verlegde zijn koers en stuurde recht op hen af.
Tijd om te zien wie het meeste lef had.
Een kort salvo knetterde door de lucht. Malone dook naar het dek, 

met één hand aan het stuur. Kogels fl oten over zijn hoofd en een aan-
tal boorde zich in de boeg. Hij riskeerde een blik op het water. De 
andere boot was naar bakboord uitgeweken en weer omgedraaid, in 
aanloop naar een beschieting van hun achtersteven, waar het open 
dek weinig dekking bood.

De directe aanpak leek hem het beste.
Maar hij zou precies het juiste moment moeten kiezen.
Hij liet de kleine speedboot voortrazen, bijna op vol vermogen, 

terwijl de boeg van de achtervolgers nog altijd op hem afstevende.
‘Blijf liggen,’ herhaalde hij tegen Kirk.
Al maakte hij zich geen zorgen dat zijn passagier niet zou gehoor-

zamen. Kirk klampte zich angstvallig vast aan het dek, onder de zij-
panelen. Malone hield zijn Beretta in de aanslag, maar wel verbor-
gen uit het zicht. De andere boot overbrugde de afstand tussen hen.

En snel ook.
Vijft ig meter...
Veertig...
Dertig.
Met een ruk aan de gashendel bracht Malone de motor terug naar 

stationair. De snelheid verdween abrupt en de boeg zakte in het wa-
ter. Ze gleden een paar meter door en kwamen toen tot stilstand. De 
andere boot bleef naderen en verscheen naast hen.

De man met het geweer richtte.
Maar voordat hij een salvo kon afvuren, schoot Malone hem in 

de borst.
De boot racete voorbij.
Hij zette de gashendel weer open en de motor kwam bulderend 

tot leven.
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