DE MYSTERY SHOPPER (M/V)
(Een rapport over winkelen)

Het halfnaakte dode lichaam van de mystery shopper werd ’s ochtends rond acht
uur aangetroffen in vier winkelwagentjes. Die stonden netjes aan elkaar gekluisterd in files van vijfentwintig onder de overkapping op de parkeerplaats van
SELFTOOL in Badsyde. De inhoud van de vier shoppingkarretjes betrof respectievelijk een mannelijk hoofd, een paar armen, eenzelfde hoeveelheid mannelijke
benen en een vrouwelijke romp, geslacht duidelijk inbegrepen. Het was de baliebediende die de ontdekking deed. Zoals gewoonlijk ontsloot hij elke ochtend een
en ander als allereerste. SELFTOOL verkocht doe-het-zelfbouwpakketten voor
huis en tuin en allerlei kleine tot middelgrote handwerktuigen en benodigdheden: van schroevendraaier tot kettingzaag, van wonderlijm tot cement.
Het lichaam (m/v) onder de overkapping had dit duidelijk niet zelf gedaan. Het
was verscheiden met behulp van een vinnig zaagje dat ontegensprekelijk uit de
rekken van SELFTOOL afkomstig was. De afgestorvene bleek eerst te zijn gewurgd met nylondraad, vooraleer hij/zij de verdere bewerkingen had ondergaan.
De baliebediende en zijn collega’s uit het warenhuisje kregen psychologische bijstand van een man en een vrouw gehuld in een oranje politiehesje; op de rugzijde van dit hulphesje prijkte de mededeling PSYCH. Omheen de stouwplaats
van de ongebruikte winkelwagentjes wapperden een week lang de linten van de
gerechtelijke diensten, een waar feest voor het oog. Het warenhuisje werd ‘wegens omstandigheden’ een tijdlang gesloten. Badsyde prevelde ondertussen gebeden en hypotheses.
De zaak werd als een triple mystery beschouwd, ofschoon het viervoud van de
karretjes en hun bizarre inhoud wel meer tot de verbeelding van het volk spraken.
1. Een mystery shopper was op zich al een undercover-gegeven.
2. Wie was de mysterieuze dader?
3. Had men te maken met een male of een female victim?

De antwoorden bleven ook mistig.
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1. Het was een gloednieuw, uit Amerika geïmporteerd beroep, gehuld in een
waas van geheimzinnigheid.
2. Alle werkgevers en werknemers van SELFTOOL kwamen uiteraard in aanmerking als dader, gezien de aard van het beroep van de dode: stiekeme
inspectie vroég om een stevig pak slaag.
3. Op de identiteitspapieren van het slachtoffer prijkte ‘Chris’ als voornaam.
Met zo’n naam kon er zowel een komma tussen je benen hangen als penisnijd aan de hand zijn.
Het woord slachtoffer benaderde in deze zaak ook weer even zijn letterlijke betekenis. Het was zelfs herfst, het seizoen bij uitstek waarin pluimvee en pelsdieren afgeknald werden en varkens uitbundig opengereten plachten te worden zodat bloed- en schroeigeuren zich vermengden met de kruidigheid in de lucht.
Familie van de gewelddadig verspreide (m/v) werd nergens aangetroffen. Het
vierendertigjarige vege lijf had op een appartement in de hoofdstad geleefd,
blijkbaar zonder contacten of relaties met buren, vrienden of kennissen. Uit
zijn/haar karige administratie bleek evenmin dat hij/zij op deze wereld ook maar
enige aanspraak zou hebben gehad van iemand anders. Zijn vertoeven was al zo
enigmatisch als zijn verscheiden.
Hobby: thematische filatelie (alle vlinders ter wereld).
Mysterie alom dus. Over vier winkelwagentjes verspreid. Rafeligheid zowel qua
textiel als lijf. Een identiteitsbewijs.
En zie: nog was het nieuws van deze versnijdenis te Badsyde niet koud, of daar
werden in een warenhuis ergens in De Betuwe vier shoppenden neergekogeld
door een dader die alsnog voortvluchtig bleef. Men schreef deze daad toe aan
passie. Maar waarop of waartegen had zich deze passie gericht? Maaide de dader meteen maar een hoeveelheid stervelingen neer teneinde er zeker van te
zijn dat de mystery shopper van De Betuwe zich onder hen bevond?
Met de regelmaat van een klok deden zich nog warenhuismoorden voor, verspreid over de Lage Landen. Wekelijkse nieuwsitems, heet van de naald, over het
zoveelste bejaardentehuis dat de prooi der vlammen werd, werden verdrongen
door breaking-news berichten over aanslagen tussen de rekken van de voorraadschuren van het westen. Winkelen werd een doodsoorzaak.
Even later werd met een brutale ruk de klok nog even verder in de tijd teruggedraaid, naar toen de aarde nog zo plat was als een vijg. Op een wereldverspreide
video was te zien hoe in Irak een Amerikaan de keel overgesneden en onthoofd
werd. De kerel wou zakendoen in het Tweestromenland van na de Tweede
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Golfoorlog. Bad timing for the guy: er waren ondertussen namelijk meer en meer
foto’s opgedoken van Iraakse gevangenen die door Amerikaanse soldaten gemarteld werden. Oog om oog, enzovoort. Zakendoen werd ook een doodsoorzaak.
Mercurius, de god van de handelaren en de dieven, leek dolgedraaid. Diverse
kleine winkeltjes in het Oosten en het Westen sloten hun deuren. De burgers,
voorheen ‘tevreden klanten’ genoemd, betrokken hun waren en levensmiddelen
via andere kanalen. Een klein pluspunt in deze ontwikkeling: door o.a. de vele
camera’s en de grotere verpakkingen verdween het fenomeen ‘shoplifting’.
Hoe ontwikkelde zich nu de zaak van de gevierendeelde mystery shopper in SELFTOOL te Badsyde?
De eenheidspolitie bestond het binnen te vallen in een boetiek, getiteld MYSTERY SHOP. Daar werden verhandeld: wierookstaafjes, reukprullaria, tarotkaarten, artefacten uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Niks aan de hand dus. De
hele santenkraam werd omgekarnd, zonder resultaat. Niks mee te maken. Datzelfde pelotonnetje van de eenheidspolitie ging enkele dagen later wel, eerder
bij toeval naar aanleiding van een routineklus, shoppen in een stiekeme hennepplantage. De straatwaarde haalde echter niet eens het nieuws. Het geval van de
vermoorde mystery shopper werd dan maar beschouwd als een onopgeloste afrekening onder anders-geaarden. En dat was een mysterieuze wereld. Het vinnige zaagje uit SELFTOOL verdween in een plastic zak verpakt in de kelders van
de eenheidspolitie te Badsyde. Het slachtoffer (m/v) werd maar één keer begraven, op kosten van de hoofdstad.
En de slachtpartij in het warenhuis in De Betuwe?
Nou, dat bleek vermoedelijk een post-Fortuyndaad van blinde agressie te zijn
geweest. Er waren nog andere gevallen van zinloze woede geweest: een klant
was in een warenhuis onterecht doodgeschopt, en ergens in Limburgse binnenwateren dobberden enkele afgeschoten Hell’s Angels ondersteboven. Ook met
deze mysteries leerde men leven, zij het angstig.
Irak?
Al Qaida?
IS?
De waanzin van een enkeling die epidemische vormen had aangenomen en een
legertje copycats had veroorzaakt?
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Conclusie van deze slices of reality.
Rapport over winkelen en zakendoen aan het begin van de eenentwintigste
eeuw, eender waar op deze blauwe plek in het heelal, ook genoemd: wereld.
Het leven op aarde blijft een mysterie. Terwijl de laatste kleine winkeltjes hun
deuren sluiten, blijft het werkwoord shoppen alsnog alleen nog over ten behoeve
van de studenten. Zij winkelen heden ten dage uit diverse rekken van diverse
opleidingen, en ze worden er niet voor vermoord, wel gediplomeerd. Het geweld
neemt ondertussen nog toe. Geweldenaars zijn heden ten dage goed opgeleid.
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